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 چکیده
ایند هبود فربو  افزایش مشارکت روستائیانمهم در  یموضوع حس تعلق به مکان، از محورها در حال حاضر،

. تاسآن در  زندگی سبت بهمثبت افراد ن یاحساس ذهن انگرینما روستاعلق به تاحساس  .است این نواحی یزیربرنامه
ر د( ملکردیو ع یختو شنا یرفتار ،یتعلق عاطف) بعد چهارر د هدف تحقیق حاضر شناخت اثرات احساس تعلق مکانی

ظر ناز ردی و کارب هدف تحقیق حاضر از نظر. استطرح هادی  در تهیه و اجرا و نگهداشتفرایند مشارکت روستائیان 
( است. جامعه مهپرسشنا) یدانیو م یاکتابخانه صورتبهاطالعات  یردآورروش گ تحلیلی است. -ماهیت توصیفی

از  ینمونه آمارداد تع نییتع ی. برااست چسب و سارمساقلو ،یگالبرسفل ر،یچ یپژوهش حاضر شامل روستاها یرآما
با استفاده  هاپرسشنامهاست.  نمونه 384 ابرابر ب جهت تکمیل پرسشنامه تعداد نمونه الزم ،دیجدول مورگان استفاده گرد

آمار  و یفیمار توصآاز  شدهگردآوریاطالعات  لیوتحلهیتجزشد. جهت  لیساده تکم یتصادف یریگنمونهاز روش 
 .شده استادهاستف( ریسم لیمدل تحل ، کروسکال والیس ودو یکا یجدول توافق ،اینمونهتک  ی)آزمون ت یاستنباط

ط مربو یادهدر طرح  انیوستائمشارکت ر یبر رو یاحساس تعلق مکان تأثیر نیشتریب ،دهدمیتحقیق نشان  هاییافته
بر ، دهدمینشان  زین یآزمون ت یاستنباط هاییافته لیتحل. باشدمی یو تعلق شناخت یتعلق عملکرد هایمؤلفهبه 

 یابیرزاطلوب م یاحساس تعلق مکان گانهابعاد چهار تیوضع یمورد آزمون و سطح معنادار تیسطح مطلوب اساس
 .باشدمیبه امکانات  تعلق شناختیمربوط به  تیسطح مطلوب نی. باالترشودمی

 

 .تعلق مکانی، استان زنجانتوسعه روستایی، طرح هادی، واژگان کلیدی: 
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 مقدمه

شده طرحم انسان یتازه برا یامسئلهمشکل و  عنوانبه یشده و حس المکان رنگکم یمکان در جهان معاصر حس تعلق

ا، عصر عصر م" ظر اون. به اخته استپرد سئلهم نیاست که به ا فیلسوفانیاز  یکی دگریها(. Sebastien,2020:4) است

 یانسان ،. انسان امروزداندیم یآدم یگشتگگمو  خانمانییبغفلت را موجب  نیاو هم "است. یهست قتیحق از غفلت

انسان  تیمکان یبرا یژگیدو و دگریها (.95 :1390،همکارانصافیان و کند )یم خانه بودندر  که کمتر احساس است

ست. رفع آن ا وردنآنزدیک به  ای یزیزدودن فاصله از چ یبه معنا ی. رفع دوریریگجهت و یقائل است: رفع دور

 شودیمن به مکان حس مکا شیو افزا یمکان، موجب وابستگ کیچند سال سکونت در  یط یجتدربهاز مکان  یدور

 (.828 :1393)احمدی و مهدوی، 

 زیمتما. آیددرمینماد  صورتبه یکالبد بیو ترک تیمالک بااحساسو  یابدمی شناختیروان تیمکان، هو کیقلمرو با  

ی دارا هاآن یکه مکان زندگ ندیکه افراد ساکن احساس نما شودمیباعث  گرید یمکان از مکان کی اتیشدن خصوص

 صورت پذیرد محدوده آن مکان روند هاازین تأمین دارند که لیخاص است و ضمن عالقه به آن، تما اتیفیک

(Poe,2017.) ذاتاً مبتنی بر مکان است و  ،تغییر هایمحرکاجتماعی در برابر  و محیطی هایسیستم پذیریآسیب

 باشدمیرو به افزایش  هاحلراهو توسعه  هاپاسخابزاری مهم برای درک  عنوانبه یمکان تعلق افزایش احساس

(Kofinas,2009; Stedman,2017.)  ،را  هامکانافراد و  نیتباطات باز ار یاگسترده فیطاحساس تعلق مکانی

شود یم جادیخاص ا طیمح کیشخص نسبت به  بستگیدلمکان و  یمعان بر اساسکه  کندیم فیتوص

(Lewicka,2011; Trentelman,2009.) رفاه  یاتیح یاز اجزا یکی تواندیمفرد  کیدر  یمکان تعلقاحساس  نیبنابرا

 (.2019،  2، ریفیلد2016،  1چنشود )شناخته  یزندگ کنندهغنی مهم و  ستمیاکوس کی عنوانبهاو باشد و 

 ندهیآ هایمکان و هانسل، حال ،گذشته نیچندگانه ب یاز روابط اجتماع یطیدر شرا تواندمی مکانیتعلق احساس 

ر بلکه د ستین گرانیبا د یروابط اجتماع لشام تنها تعلق حس وجودبااین (.658، 2014،  3بنت) گیردقرار  موردبحث

 (.213، 2013،  4میلور) گیردمی شکلدارند  یو نگرش یشناخت که جنبه هاییمکانبا  یو روان یکیزیکالبد تعامل ف

 مکان کیبا  بستگیدلروابط  کهطوریبه. بوده استاز موضوعات جالب و موردتوجه  ییدر رفتارگرا یحس تعلق مکان

احساس ما  (.7: 2019،  5کی و همکاران) استیی رفتارگرا اتیبرجسته در ادب تیموقع کیتعلق و  هایپایهاز  یکی

، محل کار، مثل: خانه، کنندمیکمک  هامکانآن  فیتعر بهکه  یو جوامع ایمکردهکه تجربه  یخاص هایمکاننسبت به 

آن  سازیغنیو  یزندگمعنای  پر کردن برایما  فیدر تعر یمثبت قو تأثیر دارای قطعاًشهرستان و کشور محله، 

حفظ و افزایش احساس تعلق مکانی در مناطق روستایی یکی از  (.41: 2003،  6جیالیانی) هستندو اهداف  هاباارزش

،  7)فیگورا باشدمیدر این مناطق  توسعه پایدارعوامل اصلی در حفظ و نگهداشت جمعیت و همچنین دستیابی به 

2016:19.) 

طرح ، هست ییروستا ی، طرح هادشده استانجام در ایرانروستا که  یآباد نهیدر زم یعمران یهاطرح ترینمهماز  یکی

مناطق  جانبههمهدر توسعه  ییربنایو ز یادینقش بن تواندیماست که  ییروستا یعمران یهاطرح ازجملهروستا  یهاد

و  یعموم التیود تسهبهب سازنهیزم تواندیمخود  یهاتیقابلو  هالیپتانسطرح با استفاده از  نیباشد. ا داشته ییروستا
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و مشارکت  انییروستا یزندگ تیبهبود وضع ،یمسکون میو حر نوساخت ابرمع ،ییمسکن روستا ینوساز لیاز قب یرفاه

 در توسعه ییربنایو ز یادینقش بن تواندیماست،  ییعمران روستا یهاد هایطرح ترینبزرگن طرح که از یا باشد. هاآن

 هایطرح یابی( در ارز1382) نکاد مسیبن یزکمر ریزیبرنامهقات و یباشد. دفتر تحق داشته ییمناطق روستا جانبههمه

و روستاها  یبا ارزش معمار یو بناها یراث فرهنگیتوجه به حفظ م، یطیمحستیزت مسائل یبه رعا ییروستا یهاد

ان یشتر روستائیب یمندالقهعاحساس  تواندیم هاطرحن یدرست ا یرا اجرایز ،فراوان دارد تأکید یهاد هایطرحتوسط 

مشارکت را  یهاضرورتوجود دارند که  یعواملداشته باشد.  همراهه روستاها را ب توسعه پایدارو  ییروستا یهاطیمحبه 

روستا، درک نظر مردم روستا، کمک در  یعموم یازهایدانستن ن رینظ یبه موارد توانیمعوامل  نیاز ا ندینمایم جابیا

 دانیسفشیراستفاده از  ،یمحل اتیاستفاده از تجرب ت،یفعال یو الگو کاربری اراضی رییتغ ایاز راه رشد  موثر بودن نهیزم

مشارکت  باالی . سطحنموداشاره  غیرهو  یریگمیتصمدر  یسازشفافمردم روستا،  یآگاه باال بردنروستا،  یو شورا

. مشارکت بردیمباال  ماتیمردم را به تصم یستگو تعهدات و واب دهدیمرا گسترش  تیاحساس تعلق و مالک یعموم

 یازهایمنطبق بر ن لئاز ابتکارات مردم روستا، حل مسا یبانیپشت لیقب زا یمنافع شودیمآن سبب  یمردم روستا در آبادان

 نتریمهممذاکره و گفتمان متقابل حاصل شود. البته  تیو تقو انییاز روستا قیاطالعات دق یآورجمعروستا،  یواقع

مشارکت روستائیان در  خواهد شد. هاآن یدر نگهدار زهیانگ جادیموجب ا یهاد یهاطرحدر  انییمنفعت مشارکت روستا

پیامدهای مثبت بسیاری را در پی خواهد داشت. با بررسی ، تهیه، اجرا و نگهداری ازجملهمراحل مختلف طرح هادی 

 یهاطرحنان در آحساس تعلق به روستا و روحیه مشارکت به بررسی سنجش ا توانیمجمعیتی یک روستا  یهایژگیو

و پاسخگویی به  بررسیدرصدد تحقیق این مشارکت روستائیان را نهادینه کند پی برد.  تواندیمابعادی که  هادی و سایر

 :باشدیم زیر سؤاالت

  ایی وجودادی روسترح هط یاجرا و در تهیه هاآنبین احساس تعلق مکانی روستائیان و مشارکت  ایرابطهچه 

 دارد؟

  یی دارد؟روستا یطرح هاد یاجرا و هیته مشارکت در اثر را بر رویبیشترین  ،احساس تعلق مکانی مؤلفهکدام 

 

 مبانی نظری

قدرت انسان را  و تیو خاطره مکان، هو دهدمی قرار تحت تأثیرو ماندگار  قیعم ایگونهبهانسان را  یتعلق مکاناحساس 

معنایی محیط و شخصیت مکان را از  هایویژگیکنندگان، این معناست که استفاده به، حس مکان .دنمایمی تیتقو

از  هاآن هادراک ذهنی مردم از محیط و دریافت احساسات آگاهانه یا ناآگاهان وسیلهبهمحیط دریافت کنند. حسی که 

موجب ایجاد حس  حس مکان. دهدمیقرار  را در ارتباطی تنگاتنگ با محیط کنندهاستفادهشود و محیط دریافت می

فرد، بر مفهوم  گذشتهشود و با یادآوری فرهنگ یا تاریخ یک اجتماع و یا تجارب ذهنی کننده میرضایتمندی در استفاده

های کالبدی محیط که شامل . ویژگیبخشدمی ارتقاشده را برای مخاطب کیفیت فضای ساخته کند ومی تأکیدهویت 

، همکاراناست )رضویان و  تأثیرگذار حس مکاناعی و همچنین معانی هویتی و ذهنیت است، بر القای تعامالت اجتم

 یبه مکان، توجه بستگیدلانسان و مکان، به  درزمینهشده میالدی در مطالعات انجام 70 دههتا پیش از . (88: 1393

ات مرتبط، موضوع پژوهش در ارتباط با ، معنای مکان و موضوعتراکم ال گذشته، فضای شخصی،س 25نشده بود. در 

جایی جمعیت و لزوم تطابق با فرهنگ بر ترجیحات مکان، جابه تأثیرانسان و مکان بودند. اما افزایش رو به تزاید توجه 

خانمان و روزافزون به نتایج اجتماعی مکان همانند طراحی برای سالخوردگان، کودکان، افراد بی عالقهمحیط جدید، 

ها شود. اکنون اجتماعی مختلف سبب شد تا احساس انسان در رابطه با مکان، محور بسیاری از پژوهش هایگروه
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 و روستا مختلفی همچون خانه، محله، شهر هایمقیاسو  گرفته استشکلبه مکان  بستگیدل درزمینهمطالعات فراوانی 

 اندشدهعمومی و تفریحی در این رابطه مطالعه  های متفاوتی مانند محل کار، فضاهای آموزشی، فضاهایو کشور و مکان

آمده و  ایکه در آن به دن یمکان واسطهبهمعنا است که مردم خود را  نیبه ا یعلق مکانت .(38 :138)دانشپور و دیگران، 

که  شودیمفرد با مکان منجر  وندیپ به ایگونهبهحس  نیا(. 5 :1389سرمستی و متوسلی، کنند ) فیتعر اندپیداکردهرشد 

مکان در  یرا برا یو عملکردها، نقش ی، معانهانشانهخود از  یهاتجربهو بر اساس  داندیماز مکان  یانسان خود را جزئ

 احترامقابلاو مهم و  یمکان برا درنتیجهو متفاوت است و  فردمنحصربهنقش نزد او  نیا . لذاکندیمذهن خود تصور 

 (.4 :1390)پیربابایی و سجادزاده،  شودیم

ه شخص را ک خود است طیاز مح هاآنآگاهانه  وبیشکمو احساسات  طیمردم از مح یادراک ذهن یحس مکان به معنا

. شودیم هکپارچیو  خورده وندیپ ییمعنا نهیفهم و احساس فرد با زم کهطوریبه ،دهدیمقرار  طیبا مح یدر ارتباط درون

ق در تعل ای صحس خا جادیآن در ا ییتوانا ایمکان  یاوت و تجربه کلبه مفهوم عاطفه، محبت، قض حس مکان نیهمچن

 یطیمح هاییژگیوو و ای انسان، تصورات ذهن یحس حاصل ارتباط درون نیا(. 2 :1389، و منعام انیضراب) افراد است

 یو از سو دارد غیره ع وفرهنگ، اجتما خ،یهمچون خاطره، سنت، تار ،یذهن یهاتجربهدر  شهیر سویکاست. که از 

 حس مکان دهدیمه نشان بو و صداست ک مانند طرح، منظره، طیدر مح یرونیو ب ینیع هاییینهزماز  متأثر گرید

به ن ان از مکااستفاده انس واست که در اثر انطباق  طیانسان نسبت به مح بستگیدلاز احساسات و  دهیچیپ یمفهوم

 (.7 :1385)فالحت،  آیدیم وجود

 دگاهیز دااست.  هاانسانی اجتماع یدر زندگ یاحساسات ضرور ازجملهخاص  یبه جامعه و مکان تنتعلق داشاحساس 

د افراد حوه عملکرآن فرد نسبت به ن وسیلهبهکه  آوردیم به وجودرا  یبه مکان، چارچوب حس تعلق ،یاجتماع یروانشناس

مکان،  کیر ستقرار داز ا یاز آگاه فراتر یحس هیپا . احساس تعلق به مکان برکندیم دایپی و اجتماعات آگاه هاگروهدر 

، هانشانهاز  یشهاتجربه و بر اساس داندیماز مکان  یاو خود را جزئ کهنحویبه شودیمفرد با مکان منجر  وندیپ به

و  فردربهمنحصکه در نزد او  کندیمخودش تصور  مکان در ذهن یبرا یتیو شخص یمکان، معن یو عملکردها یمعان

 یمکان ازخودبیگانگی یحس با نف نیا (.4 :1390و سجادزاده،  ییربابایپ) است احترامقابلجوامع، مهم و  گریمتفاوت از د

در جامعه  فرد ،سویککه از  شودیمحس سبب  نیو محل همراه است. وجود ا طیاز مح تیو رضا بخشآرامشو با حس 

لق به خود ن را متعامعه و مکاج ،گروه که فرد، شودیمموجب  گرید یو از سو دیعمل نما ایبه شکل بالنده و پو طیو مح

رنوشت شتن سحس دا جادیحس تعلق به مکان منجر به ا و توسعه آن بکوشد. داشتن شرفتیدانسته و در جهت پ

 ازجمله. شودیمجامعه  وگروه  کیاعضاء  انیتعاون و مشارکت در م ،یهمکار جادیا که موجب یحس ،گرددیممشترک 

 باشدیمه آن ب یوابستگ احساس واز مکان  تیرضا زانیم ردیگ قرار موردتوجه تواندیمحس که  نیا یابیارز یهااخصش

 یمثبت یامدهایدر هر شکل آن، پ وباشد  یبه گروه ایو  یبه مکان تواندیمتعلق  احساس (.15 :1389)تقوایی و معروفی، 

معنادار  یهانمکابه  نکهیو ا شانیدگزن طیمراقبت از مح یبرا تواندیمد افراد به دنبال دارد. احساس تعلق در افرای برا

 .کند جادیا زهیبمانند، انگ یبه آن باق کینزد ایبرگردند و 

اجتماعات داشته باشد. ی برا بارییانز یامدهایو اندوه شود و پ یگشتگگمباعث حس  تواندیم یاختالل در تعلق مکان

باعث  تواندیمو  کندیمکم  شانیزندگ محل منطقهدر  گذارییهسرما یفراد را براکمرنگ شدن حس تعلق، رغبت ا

برقرار  یمکان یهاقرارگاهمؤثر که مردم با  یوندیپ عنوانبه تعلق مکان (.515 :1392، زادهیشود )رستمعل ترک منطقه

 (.18، 2012 کمال پور،کنند )یم تیامنو  یبه ماندن دارند و احساس راحت لیتما هاآن که ییجا ،شودیم فیتعر کنندیم

داشته باشد، به باور متعلق بودن به مکان  تیو امنی احساس راحت شیخو یدر مکان زندگ کهدرصورتیانسان بنابراین، 
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 یو راحت تیاحساس امن نیا یمنطقه را خواهد داشت. اگر هرگونه مانع در یو قصد ماندگار دیخواهد رس شیخو یزندگ

محل  رییگذار باشد. فرد مجبور به تغریتأث فعلیدر منطقه  یبر ماندگار تواندینم یمکان تعلق گریدهد، د را کاهش یدر و

 (.3 :1393)سیاوش پور،  خواهد شد شیسکونت خو

 یو گرما کنندیماشاره  یافرقهکوچک، به رابطه  یدر مفهوم اجتماع در روستاها و شهرها 2 یوبایو ن 1 بل دگاهیاز د

و معتقدند که مناطق  دانندیماجتماع  یانسان یاز همبستگ یو احساس تعلق را ناش یخصوص یدهاونیپ یعاطف

از دیدگاه . شوندیم یافرقه دیشد یتعلق و همبستگ اساحس جادیباعث ا ،یمحل - یاجتماع یهانظام یدارا ییایجغراف

کمتر  هاآندر  یکیارگان یست که همبستگا مدنظر یدر جوامع شتریتعلق افراد به اجتماعشان ب احساسامیل دورکیم، 

 یهاواکنش و یاحساسات عاطف یجمع تیابعاد مختلف هو در هایزیربرنامه شبردیپ یبه جوشش برا ازین جهیدرنت .است

 و قرابت به یحس همانند کیافراد وجود داشته باشد،  حس تعلق به جامعه در یوقت میبنا به اعتقاد دورک آن وجود دارد.

 شیآن افزا جهیکه نت دهدیم وندیافراد را به هم پ کو منافع مشتر هایمشغولدلو  یعاطف یوندهایو پ آمداهد وجود خو

 ویژهبهخوب  تیریمد کی یبرا ابزار ترینمهم نیارتباطات در سطح جامعه است و ا آنان و گسترش یهاتماس دیو تشد

 (.207 :1388)زنگنه،  سوم است جهان یدر کشورها

آزاد  مکانخود در  یسنت و یجمع هایتعلقاز  تواندیمکه معتقد است انسان  رایز ؛کندیم تأکید تیر فرد و فردب 3زیمل

 ،یرفتار ،یعاطف) ابعادمکان شامل  به علقت 4تنزیاز نظر براون و پراک (.177 :1383فکوهی، ) یابدب یفرد تیشود و هو

و  آوردمیبا مکان را فراهم  اشرابطهادراک فرد و  یمبنااست و  گرفتهشکلزمان طول  در که باشدمی ی(شناخت

 کنندهتأمین عنوانبهزمان، مکان  درگذرفرد و مکان  شتریب وندی. با پدهدیمجامعه را شکل  فرد و یتیچارچوب هو

 با آن وندیاز مکان و در پ یکه فرد خود را جزئ ایگونهبه ،یابدیم اییژهو تیفرد اهم یبرا تیامن و یاساس یازهاین

مفهوم احساس  توانیمبنابراین  .(1395)نظامی،  گیردیمحس تعلق به مکان در افراد شکل  تیو در نها کندیم فیتعر

 مورد ارزیابی و شناخت قرار داد. و شناختی عملکردیو  یرفتار ،یتعلق عاطفمحور  چهارتعلق مکانی را در 

( عقیده دارد که 1977توان )انی به محیط و زمینه خاصی دانست. تعلق احساسی و هیج توانیمتعلق عاطفی را  -الف

هیجانات به تمام تجربیات فرد متصل است، تجربیاتی که با جهان فیزیکی مواجه هست. در کل تعلق عاطفی ناظر بر 

مکان و انسان و  یبعد با تعامل حس نیا (.25:2006،  5بروکاتواست )و شرایط محیطی  هازمینهاحساسی به  هایپاسخ

 نی: اگویدیمبعد از حس تعلق به مکان  نیا یبرا یپروشانسک است. یفرد در رابطه با مکان کالبد تینقش آن در هو

مکان خاص دارد و  کیفرد با  یاحساس یهاوندیبر پ هیگذراندن وقت در آن بوده و تکو  حضور زهینوع از جذبه مکان، انگ

 مؤلفهچهار  نیدر ب مؤلفه ترینشناختیروانو  ترینیاحساس دیشا یاطفع یوندهایپ .دهدیمشکل  زمان به آن درگذر

 یهاکنشبه  یگانگیاتصال و  نیو ا شودیمباعث اتصال فرد به شهر خود  یعاطف یوندهایحس تعلق به مکان باشد. پ

 (.41: 1395 ،یابانیب) دهدیماو معنا و مفهوم 

شامل محیط فیزیکی نیستند، مردم خود  هامکان که شودیمشاره در تعلق رفتاری به این مفهوم اتعلق رفتاری:  -ب

هستند که ارتباطات بین فردی، اجتماعی و  مخازنیاحساس تعلق مکانی  هایمؤلفهبنابراین یکی از  .اندمکانجزئی از 

منابع مهم و  . مطالعات حاکی از آن است که پیوند اجتماعی با دوستان و خویشاوندان یکی ازدهدمین رخ آفرهنگی در 

و اجتماعی با محیط دریافتند که پایدار تعلق مکانی است، همچنین هیدالگو و هرنادز در مقایسه پیوندهای فیزیکی 

                                                           
1 . Bell 

2 . Niue 

3 . Simmel 

4 . Brown & Prakintz 

5 . Brocato 
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 (.25: 2006بروکاتو،کند )یمعمل  ترقوی در شرایط فضایی مختلفپیوندهای اجتماعی نسبت به تعلق فیزیکی 

مکان  تیفیبر ک یکه مبتن یو اهداف فرد ازهایبعد به برآوردن ن نیو همکاران ا رینظر ش بر اساس: یعملکرد تعلق -ج

فرد، نحوه ی که وابسته به تجارب قبل اشاره دارد ،مشابه یهامکان ریبا سا سهیکاربران در مقا یازهایبه ن ییدر پاسخگو

که  است یمعن نیبه محل، به ا یوابستگ تعلق عملکردی در موجود در آن است. یتیفعال یبه مکان و الگو یدسترس

به  فقط یوابستگ نیا (.26: 2010 ،1یوکسلدارد )ی وابستگ یعملکرد ازلحاظمحل خاص  کیمقدار به  شخص چه

: 2011 ،2کمپبل) یدآیمافراد به شمار  تیهوه از شالود یبخش عنوانبهو اغلب  شودنمیمحل اقامت محدود  یایجغراف

41.) 

 کیسمبول با توجه به ارزش ایمحل خاص و  کیشخص با توجه  ییشناسا دهندهنشان تعلق مکانیتعلق شناختی:  -د

 یمکان تیهو .گیردمیقرار  موردتوجهمفهوم هویت مکانی  ،وع تعلقندر این  (.8: 2012رامکینسون،) استآن محل 

. دبخشیمهدف و معنا  یزندگ است که به یاحساسات و روابط مخزن منزلهبهمکان  کی نینماد تیاهم دهندهنشان

 تعلق بهس و ح نفسعزتاست که  شتنیخو تیاز هو ایمؤلفه مثابهبه یبه قول پروشانسوک یمکان تیهو ترتیباینبه

 .دهدمی شیاجتماع را در فرد افزا

. کندمیحسن مکان است را در یک مدل جزئی ارائه  گیریشکل ساززمینهنگاشت معنی برای مکان که اگوستافسون، 

خود شامل مسیر زندگی، احساسات، هویت فردی  گوستافسون شامل خود، محیط و دیگران است.سه جز اصلی در مدل 

نهادها و رویدادها را شامل شده و در نهایت دیگران، شامل  فردی هست. محیط اجزای فیزیکی مکان، هایفعالیتو 

وجهی برای درک مفهوم حس اسکانل و گیفورد یک مدل سه  (.2016:12آنتون و الورسنی، ) هاستآنشخصیت و رفتار 

عاد مکان است، در این بو ا شناختیروانفرد، فرایند  مؤلفه از سهمتشکل این مدل  هاآن. از دیدگاه اندکردهمکان پیشنهاد 

شامل  شناختیروان، بعد شودیمن مربوط آمشخص  و پیوستههمبهمدل، بعد فردی تعلق به مکان به فردیت و معانی 

علق شامل سطوح فضایی، ویژگی و تمکان  هاییژگیوو بعد مکان بر  شودیمذهنی و رفتاری  احساسی، هایمؤلفه

 (.21: 2021، 3جاالماکند )یم تأکیدشهرت نمادهای کالبدی و اجتماعی 

مد و اشتغال در آ، عوامل اقتصادی مانند دردهدیم( نشان 2013) 5و همکاران روم و( 2014) 4تولسما و لوبرس هاییافته

احساس تعلق  ،دهدیمنشان  (2016)  6الورنسو  سیچار هاییافته .باشدیماس تعلق مکانی روستائیان موثر احس

مدل  نییتب»با عنوان  یامقاله( در 1388) همکاراندانشپور و  .باشدمیمکانی در ارتقای کیفیت زیست شهروندان موثر 

ابعاد  یبه مکان دارا بستگیدلکه  دندیرس جهینت نیبه ا« عناصر و ابعاد مختلف آن یبه مکان و بررس بستگیدل

 ردیگیشکل م یتعامل پنج عنصر اساس یهپابر  تیفیک نیعالوه ااست و به یو رفتار یعملکرد ،یشناخت ،یمختلف عاطف

 تعامل انسان و مکان و عامل زمان است. نحوهمکان،  یطراح ندیکه شامل انسان، مکان، مشارکت در فرا

 یزندگ تیفیبر ک یطرح هاد یرا از آثار مثبت اجرا ماندن در روستا یبرا انیروستائ یدواریام شی( افزا1388) ینعنابستا

مساکن را از آثار مثبت  تیفیدر روستا و بهبود ک وسازساخت تی، بهبود وضع(1388) ی. آمار و طارمدانندمی انیروستائ

 کردیرو عدم وجود( 1389) یاریو  یعی. مطکندیمح عنوان طر یشبکه معابر را از ابعاد منف تیطرح و عدم بهبود وضع

طرح و نبود اعتبارات الزم جهت  یدر اجرا یمردم عدم مشارکت( 1389در طرح و برزو و همکاران ) یشیو آما مندنظام

                                                           
1 . Yuksel 

2 . Campbell 

3 . Jaalama 

4 . Tolsma & Lubbers 

5 . Vroome 

6 . Charis & Lawrence 
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 پژوهش جینتا. دانندیم انیروستائ یزندگ تیفیبر بهبود ک یطرح هاد عدم اثربخشی یاتمام طرح را از عوامل اصل

معابر  ییمسکن روستا یبه نوساز هاطرح نیا اگرچهکه  دهدیمروستا نشان  یهاد یهاطرحترکاشوند در خصوص 

در  یگسستگ ،یبوم هاییتوانمند یجیف تدرذرا مانند ح ینامطلوب یامدهایتوجه داشته اما پ یمسکون میحر و نوساخت

طرح  پیرامون یدر مطالعات همکاران . بروز وردبه دنبال دا روستاها را نتوسعه نامتقار یوابستگ ییروستا یمایبافت و س

اهداف ان در زمان  ییروستا یطرح هاد یکه در اجرا دندیرس جهینت نیشهرستان کرمانشاه به ا یکرانچ یروستا یهاد

در  انیئخود روستا مشارکتاز  یمندبهره هاآن. استشدهمعابر  یکشجدولفقط محدود به  قرار نگرفته و موردتوجهاجرا 

( و بذرافشان و 1397صادقی و همکاران ) هاییافتهنتایج  قرار دادند. موردتوجه آن راطرح و توجه به همه ابعاد  یاجرا

تحقیق  هاییافته .باشدیممثبت احساس تعلق مکانی بر اقتصاد نواحی روستایی  تأثیرات دهندهنشان( 1397همکاران )

مشکالت شبکه  لیو تحل یابیدرباره ارز انییمشارکت روستا نهیزم نیشتریبکه  دهدیم ( نشان1395) اعظمی و همکاران

و  گیرییمتصممشارکت در  نهیزم نیکمتر یو از طرف بوده استطرح  یبرا زاتیمواد و مصالح و تجه تأمینمعابر و 

 .بوده است یطرح هاد انیبا مجر یو همکار یزیربرنامه

 

 
 مدل مفهومی تحقیق .1شماره  شکل

 

 پژوهش روش

. باشدمی( پرسشنامهو میدانی ) یاکتابخانه صورتبهتحلیلی، روش گردآوری اطالعات  -توصیفی صورتبهتحقیق حاضر 

 نیناظر توسط یجامعه آمار نیبوده که انتخاب ا چسب و سارمساقلو ،یگالبرسفل ر،یچ یشامل روستاها یآمار جامعه

نیز و  ح، کیفیت اجرای طرسطح مشارکت روستائیان یهاشاخص بر اساسو  استان زنجان یمسکن انقالب اسالم ادیبن

این چهار روستا  .باشدیم (یادرهو همچنین موقعیت استقرار روستاها )پایکوهی، دشتی، کوهستانی و  زمان اجرای طرح

 384نمونه الزم برابر با که تعداد  دیاز جدول مورگان استفاده گرد ینمونه آمار نییتع یبرا .باشندیمخانوار  1126دارای 

شد. تعریف عملیاتی متغیر تحقیق شامل  تصادفی ساده تکمیل یریگنمونهبا استفاده از روش  هاپرسشنامهتعیین و نمونه 

بعد از ها گویه  ییروا(. 1)جدول  باشدیم معرف 23در  یهاد و مشارکت در اجرای طرح 16در  یمکان احساس تعلق

قرار گرفت و پایایی گویه نیز  تأییدمورد بیرونی و محتوایی  ،ظرات در ارتباط با سازگاری درونیانجام اصالحات مربوط به ن

مار توصیفی و آمار آاطالعات از  وتحلیلتجزیهجهت  .آمد به دست 834/0با  برابربا استفاده از روش آلفای کرونباخ 

 .دگردیل مسیر( استفاده مدل تحلی ، جدول توافقی کای دو ویانمونهاستنباطی )آزمون تی تک 
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 و عملکردی یشناخت ،یرفتار ،یتعلق عاطفی هامؤلفهدر  تحقیق هایشاخصو  هامؤلفهجدول  .1 شماره جدول

 هاشاخص مؤلفه

 

 یتعلق عاطف

خانه  مثابهبهتا ه به روس، نگاروستا ندهیبه آ دیام ،جوانان به ماندن در روستا لیتما ساکنان، انیدر م تیمیوجود صم

 محله طیمح در حفظ تیلئواحساس مس ،یاز زندگ تیاز سکونت در روستا، احساس رضا تیرضا زانیم ،ودشخ

 

 یرفتار تعلق

به  لیتما ن،گایا همسابتعامل مثبت  ،یشرکت در امور اجتماع تیمحله، وضع یهایریگمیتصمبه شرکت در  لیمات

 زانیم شیفزااتخابات، شرکت در ان ،یمذهب یهامراسمو  یحضور در مسابقات ورزش گان،یبا همسا یگروه یکارها

 روستا یاهال نیب یهمدل

، یعیرات طبطر مخادر براب یفرد تیمنااحساس  ،یعاطف تیاحساس امن ،یمال تیاحساس امن ،یجان تیاحساس امن یتعلق شناخت

 استآشنایی با وظایف و تکالیف حقوق خود، آشنایی با تاریخ روستا، آشنایی با مشاهیر رو

تعلق 

 عملکردی

سبز در  یوجود فضا ،یوزشبه خدمات آم یدسترس ،یبه مراکز تجار یدسترس ی،عموم ونقلحمل یهامکان جادیا

وستا، ره معابر ه شبکب یبهبود دسترس ،یورزش یبه کاربر ی، دسترساوقات فراغتگذران  یبه فضا یروستا، دسترس

 سکنممصالح ساخت  تیفیبهبود ک ،معابر زباله و نظافت یآورجمع ،یگسترش امکانات فرهنگ

 

مشارکت در 

اجرا و  ه،یته

 نگهداشت

خود  فیظاوطالع از ا ،یدطرح ها یمسکن در اجرا ادیو بن اریاطالع از نقش شورا، ده ،یاطالع از عملکرد طرح هاد

 یجرار زمان اولت ددمشارکت با  ،یطرح هاد تأسیساتخود در قبال  فیاطالع از وظا ،یدر قبال ضوابط طرح هاد

 ،یادطرح ه یار اجردمزد(  افتی)بدون در یدی بانهمشارکت داوطل ،یدر اجرا طرح هاد یمشارکت فکر ،یطرح هاد

 یبع انسانمنا نتأمیمعابر، مشارکت در  ضیو تعر ییمشارکت جهت بازگشا ،یدر اجرا طرح هاد یمشارکت مال

 .یطرح هاد یاجرا تی)کارگر(، اعالم نظر در ارتباط با وضع

 2011، 2کامپبل و 2012، 1منبع: کمال پور

 

 هاافتهیبحث و 

 37.4میانگین سنی این افراد برابر با  .اندبودهدرصد زن  26 مرد و دهندگانپاسخدرصد  74 ،وفرد پاسخگ نفر 384از 

وده بدرصد  34.8ایی با وره ابتدو بیشترین سطح سواد هم مربوط به د نفر 1/4میانگین تعداد افراد خانوار برابر با  ؛سال

 یدارمغازه درصد 3، ان کشاورزییدرصد از پاسخگو 2/35 خانوار سرپرست، شغل موردمطالعهحجم نمونه  در بین .است

 2 ،بگیرمستمری ازنشسته ودرصد ب 8، کارگر نانوائیدرصد  8/20درصد بیکار،  6/4کارگر روزمزد،  درصد 6/15بقالی(، )

. باشدیمراننده  پاسخگویان ازدرصد  2شغل  و...( و کاربرقد )نجار، مکانیک، جوشکار، درصد آزا 8/8درصد کارمند، 

. باشدیمال س 29 مطالعهمورداقامت در روستاهای  یهاسال، میانگین دهدیمهمچنین وضعیت اقامت روستائیان نشان 

 یعنادارم( و سطح 3ن )ورد آزموم تیسطح مطلوب بر اساس، دهدیمنشان  زین یآزمون ت یاستنباط یهاافتهی لیتحل

ه بعد بت مربوط مطلوبی باالترین سطح .شودیم یابیمطلوب ارز تیدر وضع یابعاد چهارگانه احساس تعلق مکان تیوضع

لق تع، 6.84 یتعلق عاطفرای مقدار آماره تی ب یانمونهآزمون تی تک  یهاافتهی، طبق باشدیم به امکانات یدسترس

 (.2جدول شماره شود )یمارزیابی  7.217ی تعلق عملکردو  4.671ی ناختتعلق ش، 6.071ی رفتار
 

 احساس تعلق مکانی هایمؤلفهبرای بررسی مطلوبیت  یانمونه. آزمون تی تک 2 شماره جدول

 Test Value = 3 ابعاد

t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

 0.2775 0.133 0.25847 000/0 383 6.84 یتعلق عاطف

 0.2714 0.1474 0.2037 000/0 383 6.071 تعلق رفتاری

 0.2223 0.0777 0.15 000/0 383 4.671 تعلق شناختی

 0.2826 0.1244 0.20351 000/0 383 7.217 تعلق عملکردی

                                                           
1 . Kamalipour 

2 . Campbell 
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به نتایج مصاحبه با یکی از  توانیمدیگر  مؤلفهدی نسبت به سه میانگین تعلق عملکر باال بودندر ارتباط با چرایی 

 یکس "پاسخ داد  گونهاینچگونگی مشارکت روستائیان در طرح هادی روستایی  سؤالروستائیان اشاره کرد که در برابر 

خیلی از روستائیان د، وقتی طرح هادی در روستا اجرا شد را آباد کن نجایا زندگی کند تالش دارد تاکه دوست دارد تو روس

خدماتی مثل فضای سبز و اصالح شبکه معابر در اختیار بنیاد مسکن قرار  یهایکاربرزمین و نیروی کار برای ایجاد 

تعلق  مؤلفه یهاشاخصکرد عمده همکاری و مشارکت روستائیان مربوط به  یریگجهینت توانیم، از این مصاحبه "دادند

در . استشدهدیگر  مؤلفهنسبت به دو  مؤلفهو عاملی جهت باال بودن میانگین این  عملکردی احساس تعلق مکانی بوده

و با استفاده از آزمون  موردمطالعهروستای  4در  احساس تعلق مکانی هایشاخصادامه تحقیق به بررسی تفاوت معناداری 

و کای اسکور  یارتبهمبنای میانگین از این آزمون نشان داد بر  آمدهدستبه. نتایج استشدهکروسکال والیس پرداخته 

وجود دارد، بر همین  موردمطالعهروستای  4احساس تعلق مکانی  یهاشاخصوضعیت در ، تفاوت معناداری آمدهدستبه

 .باشندیم چسب و سارمساقلوباالتری نسبت به روستاهای  یارتبهچیر و گالبر سفلی دارای میانگین مبنا روستاهای 

وضعیت اقتصادی مردم و همچنین  باال بودندر دو روستای چیر و گالبر سفلی به دو دلیل  دهدیمنشان  هایبررس

 .بوده استموقعیت جغرافیایی روستا )دشتی( امکان تحقق اهداف طرح هادی بیشتر از دو روستای دیگر فراهم 
 

 موردمطالعهاحساس تعلق مکانی بین روستاهای  هایشاخصبررسی تفاوت معناداری  .3 شماره جدول

 معناداری اسکور یکا ایرتبهمیانگین  روستا شاخص

 

 یتعلق عاطف

  139.58 ریچ

 

15.247 

 

 128.73 یگالبرسفل 000/0

 108.98 چسب

 98.93 سارمساقلو

 

 یتعلق رفتار

  142.42 ریچ

16.457 

 

 

 

 128.45 یگالبرسفل 000/0

 111.71 چسب

 101.61 سارمساقلو

 

 یلق شناختتع

  152.89 ریچ

65.373 

 

 130.67 یگالبرسفل 000/0

 81.73 چسب

 58.96 سارمساقلو

 

 یتعلق عملکرد

  161.25 ریچ

76.14 

 

 157.17 یگالبرسفل 000/0

 89.84 چسب

 71.54 سارمساقلو

 

منطقه موردمطالعه که  و اجرای طرح هادیمشارکت روستائیان در تهیه و  احساس تعلق مکانیتحلیل روابط آماری میان 

مبتنی بر  ،و همچنین آزمون همگونی کای دو اندداشتهمتوسط، ضعیف و باال قرار  طبقهسهی در اخوشهاز طریق تحلیل 

طرح  یو اجرا هیدر ته انیمشارکت روستائدار آماری میان متغیر وابسته یمعن تفاوتوجود  دهندهنشانجدول توافقی 

تفاوت  یاحساس تعلق مکان بر اساسدهد یمها نشان یبررسباشد. می یاحساس تعلق مکانغیر مستقل و مت یهاد

وجود دارد. جهت این رابطه نیز مثبت برآورد شده که  یطرح هاد یو اجرا هیدر ته انیمشارکت روستائمعناداری در میزان 

 انیمشارکت روستائمیزان ی، احساس تعلق مکانزایش توان گفت با افیمین بنابرا وجود رابطه مستقیم است؛ دهندهنشان
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جدول یافته است )افزایشنیز  000/0و سطح معناداری  145/0با مقدار ضریب همبستگی  یطرح هاد یو اجرا هیدر ته

4.) 
 

 آزموناس سابر  یطرح هاد یو اجرا هیدر ته انیو مشارکت روستائ یاحساس تعلق مکان انیم آماری روابط یلتحل .4 شماره جدول
 دوکای  همگونی

  یاحساس تعلق مکان مؤلفه
 باال متوسط کم کل

 یو اجرا هیدر ته انیمشارکت روستائ
 یطرح هاد

 11 11 0 0 کم

 137 38 38 61 متوسط

 236 82 105 49 باال

 384 131 143 110 کل

 سطح معناداری درجه آزادی ارزش آماره آزمون کای دو

967/50 6 000/0 

 145/0 همبستگی ضریب

 

تهیه و اجرای  ائیان درروست در ادامه و با استفاده از تحلیل مسیر به بررسی اثرات احساس تعلق مکانی بر روی مشارکت

جهت  .شده استارائه مغیرمستقیمسیرهای مستقیم و  1، بر همین مبنا در شکل شماره استشدهطرح هادی پرداخته 

 .(2 ارهشکل شماست )شده استفادهرگرسیون خطی  م در مدل تحلیل مسیر ازورد اثرات مستقیم و غیرمستقیآبر
 

 
 انیآن بر مشارکت روستائ تأثیرو  یاحساس تعلق مکان یرهایمتغ ریمس لیتحل .2 شماره شکل

 

است، بر  شدهارائه 3در جدول شماره  انیدر مشارکت روستائ یاحساس تعلق مکان میمستقریو غ میمستقبرآورد اثرات 

اجتماعی بر ی تعلق شناخت وی تعلق عملکرداحساس تعلق مکانی مربوط به  تأثیر، بیشترین دهدیمهمین مبنا نتایج نشان 

، 220/0با ی تعلق شناخت، بعد 363/0با اثرات کل ی تعلق عملکردبعد  .باشدیمروی مشارکت روستائیان در طرح هادی 

 (.5جدول باشند )یم تأثیراتدارای بیشترین  به ترتیب 111/0با ی تعلق رفتارو بعد  181/0با  یتعلق عاطفبعد 
 

 



  1031 … روستائیان مشارکت بر مکانی تعلق احساس اثرات یلتحلمرادخانی و حسنی / 

 موردمطالعهدر محدوده  مشارکت روستائیاندر احساس تعلق مکانی  اثرات مستقیم و غیرمستقیم .5 شماره جدول

 رتبه کل اثرات غیرمستقیم اثرات مستقیم شاخص

 1 363/0 048/0 315/0 تعلق عملکردی

 4 111/0 019/0 091/0 تعلق رفتاری

 3 181/0 - 181/0 تعلق عاطفی

 2 237/0 017/0 220/0 تعلق شناختی

 

 یریگجهینت

 .رداخته شدوستایی پادی رهدر تحقیق حاضر به ارزیابی نقش احساس تعلق مکانی روستائیان بر روند تهیه و اجرای طرح 

رح ط یاجرا و هیدر ته انیتائمشارکت روسو  یاحساس تعلق مکان انیم، دهدیمتحقیق نشان  هاییافتهبر همین اساس 

طرح  یراو اج هیهتدر  انیئوابسته مشارکت روستا ریمتغ انیم یآمار داریمعن تفاوت موردمطالعهمنطقه  ییروستا یهاد

ت تفاو یانتعلق مک بر اساس احساس دهدینشان م های. بررسوجود دارد یمستقل احساس تعلق مکان ریو متغ یهاد

 زیرابطه ن نی. جهت اددار وجود ییروستا یخانوارها یطرح هاد یو اجرا هیدر ته انیمشارکت روستائ زانیدر م یمعنادار

 زانیم ،یانتعلق مک احساس شیگفت با افزا توانیم نیاست؛ بنابرا میوجود رابطه مستق دهندهنشانمثبت برآورد شده که 

تحقیق  هاییافته همچنین .است یافتهافزایش زین ییتاروس یخانوارها یطرح هاد یو اجرا هیدر ته انیمشارکت روستائ

به  طمربو هاییافته. باشدیم هموردمطالعوضعیت ابعاد احساس تعلق مکانی در بین روستائیان  مطلوب بودن دهندهنشان

 یق شناختو تعل یملکردمربوط به تعلق ع یاحساس تعلق مکان تأثیر نیشتریب ،دهدیممدل تحلیل مسیر نیز نشان 

 یاختبعد تعلق شن ،363/0کل  با اثرات ی. بعد تعلق عملکردباشدیم یدر طرح هاد انیمشارکت روستائ یبر رو یاجتماع

پس از . باشندیم تأثیرات نیشتریب یدارا بیتبه تر 111/0با  یو بعد تعلق رفتار 181/0با  ی، بعد تعلق عاطف220/0با 

مشارکت  نهیتا زم شدهدادهانتقال  انییو شورا به روستا ارانیده قیز طرا هاآموزشکه  رودیم موضوع انتظار نیانجام ا

 فراهم گردد.بیشتر 

نظرات  شعدم پذیرالف(  :استشدهدو موضوع عنوان  انیپاسخگو از سوی برخی از مشارکت پائین بودن یعلت اصل

 ست کهبه ذکر ا الزم .یهمکار یبرا انییاز روستا ادیبن تقاضای عدم (ب و اندرکاراندستو  ادیبن یاز سو انیروستائ

با  معابر ییکه در بازگشا اندداشتهذعان ا انیپاسخگو %50 کهطوریبه، بوده است شتریمعابر ب ییبازگشا نهیدر زم یهمکار

آنان  یحل زندگاز م یکه طرح هاد یانیبوده است: پاسخگو توجهجالب زین عدم همکاری موارد. اندداشته یهمکار ادیبن

 شدهتهگرف در نظرخاص  یاهعدطرح، مصلحت  هیدارند که در زمان ته تیو از طرح شکا اندنداشته یموده همکارعبور ن

از  ییفضاز ا یاصل بانایوجود دارد که خ یانهخاچسب،  یدر روستا مثالعنوانبه .گردیده استطرح ارائه  شانیو به ضرر ا

ح اجرای طر در عدم مشارکتبرخی دلیل  .کندمی ندارد، عبور زین یاستطاعت مال گونههیچساکن آن خانوار خانه که 

لسما و (، تو2015)تانگ و فنگ  هاییقتحقتحقیق حاضر با نتایج  هاییافتهمالی عنوان نمودند.  عدم تواناییهادی را 

، (1388) یطارممار و آ ،(1388) یرینص، (1388) یعنابستال ،(2013( وروم و همکاران )2014(، هائو )2014لوبرس )

( همخوانی 1395کاران )( و اعظمی و هم1395(، عزمی و همکاران )1396همکاران )( و جاللیان و 1392صفا )رضایی و 

 دارد.

اتخاذ  طیشرا ییو اجرا یعلم یهاحوزهحس تعلق به مکان در  جادیبا ا ییفضاها یموثر بر طراح هایمؤلفهتوجه به 

حضور کاربران در  لیتما زانی. حس تعلق به مکان با مآوردیمو طراحان فراهم  ییاجرا رانیمد یرا برا نهیبه ماتیتصم

و محرک فرد جهت بازگشت مجدد  کندیم فیرا تعر طیفرد و مح انیمتقابل م یو تعامالت اجتماع در ارتباط بوده طیمح

 خواهد داشت. یرا در پ یاریبس یامدهایپ طیفرد و مح انیارتباط مناسب م جادیبه جهت ا امر نیکه ا باشدیمبه مکان 
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در  یکالبد -یطیو عوامل مح یعوامل اجتماع ،یشناخت ،یادراک مانند عوامل یآن است که عوامل انگریب جینتا لیتحل

 هاییرمولفهزکه هرکدام شامل  باشندیم این خصوصگذار در ریتأث اریجهت بازتاب حس تعلق به مکان از عوامل بس

 .باشدیممتعدد 

به  تواندیمزشی موآی، درمانی و ، عرصه خدمات رفاههایرساختزاز دیدگاه مردم روستایی توسعه گرفت  جهتین توانیم

 افزایش احساس تعلق مکانی و ماندگاری روستائیان کمک کند.

احساس ز ا یبرخوردار هانآ. تاس زمتمرک ینیو ع یبر بعد ماد شتریباحساس تعلق مکانی  درباره روستائیاننگرش اکثر 

ارند دو اعتقاد  دانندیمباال  از شغل مناسب و درآمد یو در درجه اول، ناش شتریرا ب روستا مناسب به علق مکانیت

کانی ماس تعلق زایش احساجرای طرح هادی باعث تسهیل در دستیابی به درآمد و اشتغال مناسب شود، اف کهدرصورتی

ایش دسترسی ی با افزرای طرح هادبر سفلی و چیز رخ داده و اج. فرایندی که در دو روستایی گالباشدینمدور از دسترس 

رح ای ناقص طاقلو و چسب اجر. اما در دو روستای سارمساستشدهتجاری باعث رونق اقتصادی روستا  هاییکاربربه 

ح طر ثربخشیااهش عیت اقتصادی روستائیان باعث کضهادی و همچنین فقدان رویکرد و الگوی مناسب جهت بهبود و

 .استشدهدی در احساس تعلق مکانی این روستاها ها

 

 تقدیر و تشکر
 .باشدمیکن انقالب اسالمی استان زنجان مساین مقاله مستخرج از طرح پژوهشی بنیاد 

 

 منابع

 مطالعه توسعهالدرح یدر روستاها یو حس تعلق مکان یزندگ تیفیرابطة ک، 1393،مسعود ،یمهدو و یعل ،یاحمد (1

 .827-847 (،4)5 ،ییروستا هایپژوهش ه،یزرند: شهرستان یمورد

 طیفصلنامه مسکن و مح ،ییروستا یهاد هایطرح یاجرا یاثرات کالبد یابی، ارزش1388،رضا ،یمیو صم موریآمار، ت (2

 .44-55، 127روستا، 

 یدر طرح هاد ناییمشارکت روستا زانینوع و م یبررس ،1395مهسا معتقد، ،یفران یعقوبیاحمد  ی،موس ،یاعظم (3

 .(2) 19نامه روستا و توسعه، سنگستان همدان، فصل یروستا ی: مطالعه موردییروستا

-ییفضا باز ساختبر  یمکانآثار حس تعلق  یبررس ،1397،هیهان ،یاسکت و مهرشاد ،نژاد یطوالب ؛جواد ،بذرافشان (4

 ،(4)50 ،یانسان یایجغراف هایپژوهش: دهستان نِه، شهرستان نهبندان(. یمورد مطالعه) ییروستا یهاسکونتگاه یکالبد

791-807. 

 هایپژوهشنامه فصل ،یکرناچ یدر روستا یطرح هاد یاجرا یفیک یابیارزش ،1389برزو، غالمرضا و همکاران،  (5

 .153-172، 3 ،ییروستا

 ریو غ مهاجران نیر بد یدر توسعه شهر یبه مشارکت اجتماع لیتعلق به مکان با تما رابطه ،1395بیابانی، ثریا،  (6

: ستاد راهنماا ،یجتماعشکده علوم ادان ،ییارشد، دانشگاه عالمه طباطبا یکارشناس نامهپایان، رانیت دیمهاجران شهر جد

 .یانتظار ریاردش

، ی، باغ نظرر محلّه سنتد یبه مکان، تحقق سکونت اجتماع یتعلق جمع، 1390، سجادزاده، حسنو یمحمد تق ،ییربابایپ (7

8(16،) 28-17. 

، 84 ،یشهر تیریجله مدم، طیمح تیفینقش مساجد در ارتقاء ک یابیارز، 1389، نهیسک ،یمعروفو  اکبرعلی ،ییتقوا (8

234-219. 
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 هایسکونتگاه یه کالبدبر توسع یطرح هاد یاثرات اجرا ،1396قواقلو،  ینیام وضیع و دیسع، ییخدا ؛دیحم ان،یجالل (9

 .18-1(، 17) 6 ،ییروستا ریزیبرنامهمجله پژوهش و (، لیدر شهرستان اردب نی: بخش ثمری)مطالعه مورد ییروستا

امه هرستان زنجان، فصلنش ییدر مناطق روستا یطرح هاد یمشکالت اجرا لیتحل ،1392، الیل ،صفا و روح اهلل ،ییرضا (10

 .30-49(، 142) 32روستا،  طیمسکن و مح

مکان،  لق بهحس تع زانیم شهر در اسینقش مق لیو تحل یبررس، 1389، محمدمهدی ،یسرمست، بهرام و متوسل (11

 .5-19، 26 ،یشهر تیریفصلنامه مد

حس تعلق به مکان، با  دهندهتشکیلابعاد ، 1393، رامشه ییو زهره موال یشادلو جهرم یپور، بهرام، مجتب اوشیس (12

 اب شهری تیریو مد ریزیبرنامه یکنفرانس مل نیانتشار: مشهد ششمی، و احساس یاجتماع ،یبر عوامل کالبد تأکید

 .اسالمی شهر یهامؤلفه بر تأکید

عناصر  یبه مکان و بررس بستگیدلمدل  نیی، تب1388 انیچرخچ میمقدم و مر یمنصور سپهر ،یدعبدالهادیدانشپور، س (13

 .37-48، 38 با،یز یهنرها یهنشرو ابعاد مختلف آن، 

حس مکان  و یالبدک طیمح تیفی، ک1393،یو عبداهلل مالتبارله اپویمحمدکاظم شمس ،یمحمدتق ان،یرضو (14

 .87-96، 10 ،ایهمنطق –یشهر شیو آما ایجغراف فصلنامهتهران،  یبهشت دیدانشگاه شه انی: دانشجویموردشناس

 ییایجغراف شیمجله آما، شهرهاکالنو  یانیکوچک، م یدر شهرها یسنجش احساس تعلق مکان، 1388مهدی،  ،زنگنه (15

 .199-212 (،32)9، فضا

ر حس تعلق به مکان در اثرات کشت زعفران ب لی. تحل1397 ،روسیس ،یقنبر و مهرشاد ،ادنژ یطوالب ؛جهیخد ،یصادق (16

 .66-51 ،(28)8 ،فضا ییایجغراف شی: دهستان رشتخوار(. مجله آمای)مطالعه مورد ییروستا یخانوارها نیب

نسبت  کیتهرمنو – یاختشن داریپد یبررس ،1390، محمد. ،مسعود و یعل ،یغفار ؛مائده ،یانصار ؛محمدجواد ،انیصاف (17

 .129-93،(8)5 ،زیدانشگاه تبر یفلسف هایپژوهش. مجله یمکان با هنر معمار

از  یهبود عملکرد طرح هادبعوامل موثر در  یبررس ،1395،.موریت ،ییبابا و اکرم ،یرینص ؛یمجتب ،ینور ؛ژیآئ، یعزم (18

علوم  یاربردک قاتیفصلنامه تحق شهرستان کرمانشاه، یبخش مرکز ییروستا یشورا یو اعضا ارانیده دگاهید

 .108-83(، 42) 16 ،ییایجغراف

نسبت به  کیهرمنوت-یختشنا داریپد یبررس، 1390، مسعود، محمد و یعل ،یمائده؛ غفار ،ی؛ انصارمحمدجواد ان،یصاف (19

 .93-130، 4، زیدانشگاه تبر یفلسف هایپژوهش نشریه ،یمکان با هنر معمار

(، 89)9 ،هااریشهردماهنامه  بر حس مکان، تأثیرگذارو عوامل  زانیم یررس، ب1389 ،رضامحمدفرناز و منعام،  ان،یضراب (20

12-1. 

و  مسکن یکنفرانس مل نیاول ،ییروستا یهاد هایطرح یاجرا یاثرات کالبد یابی، ارز1388، اکبرعلی ،یعنابستان (21

 روستا، تهران. یتوسعه کالبد

 .1-12، 26 ،بایز یهنرها هیآن، نشر دهندهشکلمل مفهوم حس مکان و عوا، 1385، محمدصادقفالحت،  (22

 .ینشر ن :تهران ، چاپ دوم،یشهر شناسیانسان. 1383ناصر.  ،یفکوه (23

روستا  یکیزیتوسعه ف ریزیبرنامهو  زیستمحیط محافظت ،1389،وطارسحصار  ،یاریو  محمدحسن ،یلنگرود یعیمط (24

 .45-60 (،3)21 ،یطیمح ریزیبرنامه و ایجغراف ؛ییروستا یهاد هایطرح یابیبر ارز تأکیدبا 

 یسکارشنا نامهپایان ،غیررسمیو  یدر اسکان رسم نیساکن یتعلق مکان بر حسعوامل موثر  ،1395، یتاآناه ،ینظام (25

 .یخی: محمد شاستاد راهنما ،یدانشکده علوم اجتماع ،ییارشد، دانشگاه عالمه طباطبا

26) Anton, C. E., & Lawrence, C. 2016. The relationship between place attachment, the theory 

of planned behaviour and residents' response to place change. Journal of Environmental 
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Psychology, 47, 145–154.  

27) Charis, A., & Lawrence, C., 2016, The Relationship Between Place Attachment, 

The Theory of Planned Behaviour and Residents Response to Place Change, 

Journal of Environmental Psychology, No 47, University of Western Australia, 

School of Psychology, pp. 145-154. 
28) Bennett, J., 2014, Gifted Places, The Inalienable Nature of Belonging in Place, 

Environ Plan, 32, 658-671. 

29) Brocato, Elisabeth D.,2006, Place Attachment: An Investigation of Environments 

and out comes in a Service Context, Dissertation Proposal Presented to the Faculty 

of the Graduate School of the University of Texas at Arlington in Partial 

Fulfillment of the Requirements for the degree of doctor of philosophy. 
30) Chan, K. M. A., Balvanera, P., Benessaiah, K., Chapman, M., Díaz, S., Gómez-Baggethun, 

E., & Turner, N. ,2016, Opinion: Why protect nature? Rethinking values and the 

environment. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 

America, 113(6), 1462– 1465 
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