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  خود زندگي محل به ييروستا جوانان تعلقِ كنندةنييتع عوامل يبررس

  
  1زادهعليمرست اله يول

  
  )01/04/97پذيرش خيتار ،09/05/96 افتيدر خي(تار

  
   دهيچك

 و عواطف و احساسات به توجه با افراد كه شوديم باعث مكان به تعلق احساس
 و مشاركت آن امور بهبود درجهت دارند، خاص يهامكان به كه ييها بستگي
 مكان به تعلق ياه هنندك نييتع مطالعة درصدد حاضر پژوهش. كنند يگذار هيسرما
 ،يبستگ همـيفيتوص روش با حاضر، پژوهش در. است ييروستا جوانان انيدرم
 به تعلق ياصل يها هكنند نييتع و شده يبند تياولو مكان به تعلق با مرتبط يرهايمتغ

 به تعلق نييتب در عامل هر نقش سپس، و اندشده نييتع ،يعامل ليتحل ازطريق مكان،
 سالة 30 تا 15 ييروستا جوانان را قيتحق يآمار جامعة. است شده محاسبه مكان

 حجم و اندداده تشكيل يشرق جانيآذربا استان در هشترود و اسكو يهاشهرستان
 محل به ييروستا جوانان تعلق در عامل 9 پژوهش جينتااساس  بر. است نفر 769 نمونه

 مكان به تعلق انسيوار از درصد 53 درمجموع و دارند يا كننده نييتع نقش شان زندگي
 نيتأم روستا، عتيطب و طيمح: از اند عبارت كننده نييتع عوامل. كننديم نييتب را
 از تيرضا روستا، يجمع امور در مشاركت ت،يهو احساس ازها،ين به پاسخ/ ازهاين

 مردم، با ارتباط از تيرضا و يآزاد احساس مناسب، شغل داشتن روستا،
  .يشاونديخو و يگيهمسا مراودات و يريپذ تيمسئول

  .هشترود ،اسكو ،ييروستا جوانان روستا، به تعلق مكان، به تعلق: كليدي واژگان

________________________________________________________ 
   v.rostamalizadeh@gmail.com كشورموسسه مطالعات و مديريت جامع و تخصصي جمعيت . استاديار  1
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  مسئله انيب و مقدمه
 حال،نيباا. روستاهاست از جوان تيجمع خروج رانيا يروستاها امروزِ مسائلِ نيترمهم از يكي

يم روستايي، زندگي از رضايت و يزندگ مكان هب خاطرقتعل احساس ازجمله عوامل، از برخي
 و كنند فراهم روستاها در زندگي هب را روستايي جوانان ويژهبه و روستاييان ترغيب زمينة دتوانن
ركن ؛1392 همكاران، و زادهيرستمعل( شوند شهرها به آنان خطرناك و نابهنگام هاجرتم عمان
 كه يكسان هايتصميم). 1390 همكاران، و ارتياعي ؛1381 سليماني، يمحمد و افتخاري نيالد
 تيرضا احساس بر يمبتن مكان، نقل يزيربرنامه يبرا كنند،يم يزندگ ييروستا مناطق در
تعلق ).2012 همكاران، و 1النگ( است محلي اجتماع به تعلق سطح و يمحل اجتماع از يكل

 كه كرد تعريف بستگيدل يا وابستگي نوعي توانمي را يمحل اجتماع به تعلق احساس اي خاطر
 تعريف گونهاين توانمي روستايي جوان ديدگاه از را خاطرتعلق. اند لدخي متعددي عوامل آن در

 افراد با كه هاييانجمن و هادوستي يا دارد، خود جامعة به روستايي جوان كه تعلقي ميزان: كرد
 هايبرنامه و مسائل بر را خود جامعة آن خاطربه كه هاييريزيبرنامه و دارد جامعه ديگر

 به وفاداري ميزان با است معادل روستايي جامعة به فرد خاطرتعلق. دهدمي ترجيح شخصي
. كنندمي زندگي او مانند و هستند او شبيه جامعه در كه افرادي تعداد و روستايي جامعة

دل بيند،مي باال بسيار را خود جامعة افراد ميان نظر اجماع و تصديق ميزان فرد كه هنگامي
 مهم بسيار فرد براي جامعه موفقيت ميزان نيز آخر درجة در. شودمي زياد جامعه به او بستگي

 و روستايي زندگي به را روستايي جوان خاطرتعلق ميزان هم دركنار عوامل اين همة. شودمي
نيآست( آوردمي وجودبه را محيط به بستگيدل و وابستگي او در و سنجدمي اشزندگي محيط
 اجتماع به تعلق انيم يكاركرد و قيعم ارتباطي همواره،). 414: 1394 همكاران، و فشان
 آن، در ماندن اي محلي اجتماع ترك يبرا يريگميتصم) 1: است برقرار مهم مؤلفة سه و يمحل

 چون يمثبت يامدهايپ) 3 و ،يمحل اجتماع در مشاركت و حفاظت بهبود، يبرا تالش) 2
  .يستيزبه و يسالمت

 يريگميتصم در هم و كندمي فراهم را روستا در يگذارهيسرما زمينة هم تعلق احساس
 همكاران، و 3يدم ؛2006 همكاران، و 2يتيپر( است ليدخ ييروستا يهامكان ترك براي

 در مشاركت و يسالمت يبرا يمثبت اريبس يامدهايپ يمحل منطقة و مكان به تعلق). 2009

________________________________________________________ 
1. Long 
2. Pretty  
3. Demi 
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 و اقدامات در را مردم مشاركت حس نيا). 451: 2014 1الورنس، و آنتون( دارد يمحل اجتماع
يم ريتصوبه) يمحل اجتماع يزندگ بهبود( 2يمحل اجتماع به دوباره يِبخشاتيح يهاتالش
 يبرا نيز و زندگي طيمح از مراقبت يبرا را الزم انگيزة و) 2006 3نز،يپرك و منزو( كشد

: 2012 همكاران، و 5ليتر( كندمي ايجاد 4دارد يمعن افراد يبرا كه ييهامكان به بازگشت
). 2000 6،يتئودور( دارد افراد يستيزبه در يمهم نقش ،حس اين ن،يبراعالوه). 141- 140
 مكان آن به دهد،مي دست از سكونتش منطقة به را خود اجتماعي تعلق حس فردي كه زماني

مي ازميان جامعه و فرد بين دوطرفه رابطة و كندمي ترك را منطقه ناگزير و دهدنمي اهميت
 منافع به فقط فرد و شودمي تقويت شخص طلبيمنفعت روحية تعلق، حس كاهش با. رود

 ،يمحل اجتماع به افراد تعلق گفت توانيم ن،يبنابرا ؛)1383 پور، ناطق( انديشدمي اششخصي
 مهم افراد يمحل اجتماع حفظ و يزندگ تيفيك بهبود يبرا بلكه افراد، يستيزبه يبرا تنهانه

 و دهدمي كاهش را ياجتماع يانزوا احساس روستاها در ياجتماع يزندگ يتيحما يژگيو. است
 يمحل منطقة به يروان تعلق و تيرضا با يژگيو نيا. افزايدمي يمحل اجتماع ندةيآ به اعتماد بر

 اجتماعات درون در يررسميغ و يرسم ياجتماع يهاشبكه گر،يد يازسو. شوديم همراه
 بر آمدنفائق يبرا يعمل كمك و ياجتماع و يعاطف تيحما منابع، به يدسترس امكان ،يمحل

 محل در ماندن به را افراد نهايا همة. كنديم فراهم را يشخص و ياقتصاد ،ياجتماع مسائل
 محل يريپذستيز و يزندگ بهبود يبرا تالش به را آنها يحت و كنندمي بيترغ و دلگرم يزندگ
  .دارندوامي شانيزندگ

 ييهايبستگ و عواطف و احساسات به توجه با افراد شوديم باعث 7مكان به تعلق ن،يبنابرا
 آن بهبود درجهت و كنند يگذارهيسرما و مشاركت آن در دارند، يخاص يهامكان به كه

طيمح در مكان به تعلق كنندةنييتع عوامل مطالعة ضرورت ر،يتفاس نيا با. دهند انجام ياقدامات
 تعلق سازة يهاكنندهنييتع كه است اين قيتحق ياصل مسئلة. شوديم ترمشخص ييروستا يها
  .ستيچ ييروستا جوانان انيدرم مكان به

________________________________________________________ 
1. Anton and Lawrence 
2. Community Revitalization Efforts 
3. Manzo & Perkins 
4. meaningful Places  
5. Trell 
6. Theodori 
7. Attachment to Place/ Place Attachment  



 1397بهار ، 1ة شمار ،دهمدواز دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

32 

 ياستان نيب مهاجرت روند مطالعة .تاس گرفته صورت يشرقجانيآذربا استان در مطالعه نيا
 همواره يشرق جانيآذربا استان كه دهديم نشان رانيا در) 1385- 1365( رياخ دهة سه در

ده دورة سه هر در. است داشته را مهاجران درصد نيشتريب كه است بوده اولي استان سه جزء
 مهاجرت خالص نيكمتر يشرق جانيآذربا استان و مهاجرت خالص نيشتريب تهران استان ساله،

 شهرستان ز،ين يشرق جانيآذربا استان در). 11: 1392 ،ياردهائ يقاسم( است داشته را
 را مهاجر زانيم نيكمتر اسكو شهرستان و بوده استان شهرستان نيترمهاجرفرست هشترود
  .اندشده انتخاب مطالعه يبرا شهرستان دو نيا ل،يدلنيهمبه است؛ داشته
  

  پژوهش اتيادب
 روديم كاربه خاص يهامكان و مردم انيم يعاطف 2ارتباط اي 1ونديپ به اشاره يبرا يمكان تعلق

 و يسازمفهوم يبرا هاروش نيترمعمول از و) 2008 4شرودر،؛ 2010 همكاران، و 3موندير(
 و 5يعاطف و ياحساس بعد دو بر تمركز است، شده استفاده يكاربرد مطالعات در كه آن، سنجش

 دو در يطوركلبه توانيم را تعلق يهاشاخص).5: 2008 ،7تساي و 6وو از نقل( است يرفتار بعد
 احساس اصطالحات در معموالً ياحساس بعد). 2008 شرودر،( 9يرفتار و 8ينگرش: داد يجا مقوله
 ينگرش ابعاد). 5: 2008(وو و تساي،  دهد يم نشان را يمحل اجتماع به فرد بودنوابسته و تعلق
 تيرضا و يابيارز يعني دهند؛يم بازتاب هيناح/ منطقه اي مكان كي به را افراد 10احساسات تعلق،
 و مشاركت/ يريدرگ تعلق، يرفتار ابعاد كهيدرحال كنند،يم منعكس يزندگ محل از را افراد

 يرسم مشاركت به نيز يرفتار ابعاد. دهنديم نشان خود يزندگ محل اي منطقه با را افراد تعامل
 دوستان، با ياجتماع تعامل و) يمحل يهاسازمان در تيعضو ازجمله ،يمحل اجتماع در مشاركت(

  ).179: 2008 شرودر،( شونديم ميتقس گانيهمسا و بستگان

________________________________________________________ 
1.Bond 
2. Link 
3. Raymond 
4. Schroder 
5. Affective Dimension 
6. Wu 
7. Tsai 
8. Attitudinal 
9. Behavioural 
10. Sentiments 
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 احساس اي 1محله، به فرد يعاطف شدنوابسته يچگونگ شامل ياحساس/ يعاطف تعلق ابعاد
متعلق حس 2،يجمع روح حس بعد، نيا در گر،يد ريتعببه. است يمحل اجتماع از يبخش به او

 از ،بعد نيا در مطالعات، از يبرخ در. دارد وجود يزندگ محل به 4افتخار و غرور و 3بودن
نمونه. كنندانيب محله يهايژگيو از بسياري از را خود تيرضا سطح تا اندخواسته انيپاسخگو

 و يبهداشت يهامراقبت/ درمان و بهداشت ،يشغل يهافرصت: از اندعبارت هايژگيو نيا از ييها
 و احساسات ها،نگرش ،يعاطف اي ينگرش بعد ن،يبنابرا). 180 همان،( يمحل پرورش و آموزش
  .كنديم مرتبط يمحل اجتماع از تيرضا زين و يمحل اجتماع به را فرد عواطف
 دارد اشاره يمحل اجتماع يهاتيفعال در يريدرگ و مشاركت به يطوركلبه تعلق يرفتار بعد

 ،يرسم دخالت و مشاركت: رنديگمي يجا مقوله دو در تعلق يرفتار ابعاد ).6: 2008 تساي، و وو(
 تعهد ،يمحل يهاسازمان در مشاركت رندةيدربرگ يرسم دخالت مثال، يبرا. يررسميغ تعامالت و
  ).180: 2008 شرودر،( است يمحل حكومت از يآگاه و داوطلبانه كار گرفتنبرعهده و

 خانواده، مانند( گريد افراد با فرد ياجتماع تعامل به ،يمحل اجتماع در يررسميغ مشاركت
 يهاگروه بر اغلب زين نيشيپ مطالعات. دارد اشاره يمحل منطقة در ساكن) گانيهمسا دوستان،

 ،5براون( اند متكي تعلق يها شاخص مثابةبه يمحل ياجتماع يهاشبكه سنجش و يمحل يدوست
 نيتر باثبات و نيترمهم يمحل يِاجتماع مشاركت كه است شده ثابت). 1990 ،6گادي ؛1993
). 1990 گادي،( است محله اي يمحل اجتماع با پيوند در ياحساس/ يعاطف يهاگروه منبع

 است يعموم اعتماد ساخت درجهت يضرور گام نياول ياجتماع تعامل يهافرصت از استفاده
 تعامل از تكرار و تناوب نيا. است الزم ياجتماع ةيسرما بر يمبتن يمحل اجتماع توسعة يبرا كه

 و دهدمي ارتقا ساكنان انيدرم را يمحل اجتماع به تعلق ،يعموم يهاحوزه در ياجتماع
  ).6: 2008 تساي، و وو( بخشديم استحكام

 ينديفرآ ،يفرد ابعاد با يچندبعد مفهومي را مكان به تعلق) 2010( 7فورديگ و اسكانل
 به تعلق حس خود، جامع يبنددسته در آنها يعني دانند؛يم يمكان و) يشناختروان نديفرآ(

  ).1 جدول( انددانسته يمكان و ينديفرآ ،يشخص يِوجهسه يدهسازمان حاصل را مكان

________________________________________________________ 
1. Local Neighbourhood 
2. Sense of Community Spirit 
3. Sense of Belonging 
4. Pride 
5. Brown 
6. Goudy 
7. Scannell and Gifford 
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  مكان به تعلق يوجهسه يدهسازمان. 1 جدول
  يفردسطح   مكان به تعلق يشخص بعد

  يگروهسطح

 يشناختروان نديفرآ بعد
  مكان به تعلق

   1عاطفهواحساس
  شناخت
 رفتار

 دو در و جهان اي شهر، خانه، اتاقچونييايجغرافمختلفيهااسيمق  مكان به تعلق يمكان بعد
  .ياجتماع و يكالبدتعلق:سطح

  )2010( فورديگ و اسكانل: منبع
 

  مكان به تعلق سطوح
 شامل مكان به تعلق ،يفرد سطح در. دهديم رخ يگروه و يفرد سطح دو هر در مكان به تعلق

 يشخص خاطرات كه ييهاطيمح يبرا يمكان تعلق. دارد مكان با فرد كه است يشخص ارتباطات
 احساس جاديا در يمكان تعلق از نوع نيا كه شودمي تصور. است تريقو كننديم يادآوري را

 يشخص رشد هايتجربه و يشخص تيبااهم اتيتجرب ازطريق هامكان. باشد ليدخ خود از ثبات
 دارند،يمعن كه ستندين هامكان خود صرفاً« كه كنديم اشاره) 2005( 2مانزو. شونديم داريمعن
  ).74: 2005 مانزو،» (كنديم جاديا را يمعن كه است 3"مكان در تجربه" بلكه

 اعضا انيدرم كه است يمكان به نينماد يِمعان اعطاي از مركب تعلقْ ،يگروه سطح در
 مختلف مذاهب و ها،تيجنس ها،فرهنگ در 4،يگروه گرفتةشكل يمكان تعلق. است مشترك

 كه است شده فيتوص ييهاگروه در ياجتماع نديفرآ مثابةبه تعلق مثال، يبرا. است شده يبررس
 درصدد نيبنابرا و باشند داشته آنجا از ياتجربه است ممكن كه دارند وابستگي يمناطق به

 و هاارزش نمادها، واسطةبه مكان به افراد دهندةونديپ فرهنگ. نديآيبرم خود فرهنگ حفظ
  . است مشترك يخيتار هايتجربه

  

  مكان به احساس يروان ابعاد
 تعامالت تيماه و شونديم مرتبط يمكان به هاگروه و افراد كه دارد تيعنا ياوهيش به بعد نيا

روان جنبة سه. دهديم يرو افراد نيب هاطيمح نيا در كه كنديم يبررس را اييشناختروان
  .رفتار) 3 و شناخت) 2 عاطفه، و احساس) 1: از اندعبارت مكان به احساس از يشناخت

________________________________________________________ 
1. Affect 
2. Manzo 
3. Experience-In-Place 
4. Group-Framed Place Attachment 



 خود زندگي محل به روستايي جوانان تعلقِ كنندةتعيين عوامل بررسي

35  

يجغراف. است خاص يمكان با يعاطف ارتباط رندةيدربرگ د،يترديب 1،يمكان ـيفرد ونديپ
 مثال، يبرا. كننديم فيتوص 3ياحساس/ يعاطف اصطالحات در را 2يمكان يوابستگ يانسان دانان
) 1976( 6رلف و كندمي استفاده مكان داشتندوست اي 5ايليتوپوف اصطالح از) 1980( 4توآن
 را انسان ياساس يازهاين كه داندمي يطيمح با اعتماد قابل و يعاطف وندييپ را مكان به تعلق
 ـيفرد ونديپ در را مثبت عواطف يمحور نقش زين ستيز طيمح شناسانروان. كنديم ارضا
 مثبت اصطالحات با را آن يمكان تعلق از فشانيتعر در موارد اكثر در آنها. اندكرده اثبات يمكان
 و افتخار و غرور احساس اي مكان در يعاطف يگذارهيسرما همانند كشند،يم ريتصوبه 7يعاطف

  .يكل زيستيبه احساس
 يمعان باورها،/ ديعقا خاطرات،. گيرددربرمي نيز را يشناخت عناصر 8يمكان ـيفرد يوندهايپ

 مهم آنها تيشخص ساختن در دهد،يم ونديپ شانيمحور يهاطيمح به را افراد كه يدانش و
 است يشناخت نيز و مكان يمعنا 9به ونديپ و ساخت، شامل شناخت منزلةبه يمكان تعلق. است
يم جاديا را مكان يمعنا مردم خاطره،/ حافظه قيازطر. كنديم ليتسه را مكان به يكينزد كه

 بر يمبتن تعلق رشد ييتوانا شد، ذكر قبالً كههمچنان.كننديم برقرار ارتباط آن با و كنند
 نيا) 1974( هانتر. است داده رخ آن در يادماندنيبه يدوران اي مهم عييوقا كه است يطيمح

 در كه است ياگذشته يبازنمودها دليلبه تعلق كه روازآن نامد،يم نينماد اجتماعات را تعلقات
  ).2010 گيفورد، و اسكانل از نقل( است داده رخ طيمح

 واسطةبه تعلق آن در كه است يرفتار سطح مكان، به تعلق يروان نديفرآ بعد از سوم جنبة
  10.مجاورت حفظ يرفتارها با يمكان تعلق مانند شود،يم فيتعر اعمال

 حفظ يبرا ياصل مشخصة كه دارد وجود خاص مكاني و فرد نيب يعاطف و مثبت وندييپ«
 و ،ياجتماع تيحما ارت،يز شامل يمكان تعلق يرفتارها». است يمكان نيچن به يكينزد

 و است مكان يِكينزد در ماندن به عالقه در يمكان تعلق يرفتار سطح. است يمكان يبازساز

________________________________________________________ 
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 يهامكان به انتقال و مكان يبازساز دور، يسفرها ميتنظ در قرابت يماندگار لةيوسبه توانديم
  ).2010 گيفورد، و اسكانل از نقل( شود انيب مشابه

  
  مكان به تعلق يمكان ابعاد

 ييايجغراف مختلف يهااسيمق در بعد نيا. است مكان خود يمكان تعلق بعد نيترمهم ديشا
 يمكان تعلق: شوديم ميتقس سطح دو به معموالً و شده يبررس) جهان اي شهر خانه، در اتاقي(
  .ياجتماع و 1يكيزيف

 ل،يدلنيهمبه و است ياجتماع لزوماً يمكان تعلق كه انددهيعقنيبرا يشهر شناسانجامعه
 اجتماع. است شده قيتلف اي سهيمقا 2")يامحله احساس( يمحل اجتماع به احساس" با گاه
 و يرسم مشترك يوندهايپ و يشاونديخو ،يدوست يهاشبكه از يادهيچيپ نظام يمحل

 بعد در. دارد ريشه مداوم يريپذجامعه يندهايفرآ و يخانوادگ يزندگ در كه است يررسميغ
 فيتعر. شوديم برجسته تعلق يبرا يمركز مثابةبه مكان، يكيزيف يهايژگيو ز،ين تعلق يكيزيف

 نيا رايز دارد؛ تأكيد تعلق يبرا يمركز مثابةبه مكان يهايژگيو بر مثال، يبرا ،يمكان يوابستگ
 و اسكانل( كنندمي فراهم يفرد اهداف از تيحما يبرا را الزم منابع و امكانات هايژگيو

  ).2010 گيفورد،
 ،ييفضا سطح به توجه اب كه مكان، با گروه اي ردف نيب است يونديپ مكان به تعلق ،يطوركلبه
 احساس، قيازطر و است ريمتغ مكان يكالبد اي ياجتماع يها يژگيو و نبودياختصاص ةدرج

  ).5: 2010 گيفورد، و(اسكانل  شوديم آشكار رفتاري شناسانة روان يندهايفرآ و شناخت،
كرده يبررس را يمحل اجتماع به تعلق مختلف ابعاد كه دارند وجود يبسيار مطالعات امروزه،

 و يمفهوم سؤاالت: مكان به تعلق« عنوان با يقيتحق در ،)2001( هرناندز و دالگويه. اند
 و يكالبد( بعد دو و) شهرستان و محله، خانه،( ييفضا سطح سه در را مكان به تعلق ،»يتجرب

  .اندداده قرار سنجش هدف) ياجتماع
 كي ميتعم و اعتبار: مكان به تعلق سنجش« عنوان با يقيتحق در ،)2003( واسك و امزيليو

كرده مطالعه يمكان تيهو و مكان به يوابستگ بعد دو در را مكان به تعلق ،»يسنجروان كرديرو
 و ريموند( شوديم مربوط مكان با انهيگراهدف و يكاربرد ارتباطات به يمكان يوابستگ. اند 

 خاص مكانِ كي ليپتانس به كه است تعلق از يشكل يمكان يوابستگ يعني ؛)2010 همكاران،

________________________________________________________ 
1. Physical 
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 تيهو). 31: 1992 همكاران، و ويليامز( كنديم ارضا را فرد اهداف و ازهاين كه است مربوط
 يهاطيمح دربارة ما احساسات از مركب كه دارد اشاره ما يوجود خود از يابعاد به يمكان

چه ما كنديم نييتع كه است خاص يمكان با ما نينماد ارتباط نيز و خاص يكالبد/ يكيزيف
  ).2010 همكاران، و ريموند( ميهست يكس

 تين در يمحل اجتماع به هاتعلق نقش« عنوان با يقيتحق در) 2006( همكاران و 1يپرِت
 تعلق انيم ارتباط يبررس به ،»زادگاهشان اجتماعات در ماندن يبرا يياياسترال ييروستا جوانان

 مطالعه، نيا در. اندپرداخته يياياسترال ييروستا جوانان مهاجرت قصد و يمحل اجتماع/ مكان به
 تيحما و يمحل اجتماع به احساس ها،يوابستگ يهامؤلفه با يمحل اجتماع به تعلق يابيارز

  .است گرفته صورت ياجتماع
يزندگمحل اجتماع و جوان افراد انيم روابط) 1999 ؛1995( خود يهانوشته در 2جونز

 اجتماع نقش جوانان، با مصاحبه در او. دهديم نشان را اسكاتلند ييروستا مناطق در شان
 در جونز. كنديم مطالعه جوانان تيهو توسعة در را آن ييفضا و ياجتماع يهايژگيو و يمحل

 در عضوبودن از جوانان يكل تجربة را آن و كنديم پررنگ را بودنوابسته تياهم خود يكارها
 با تعامل جةينت اتيتجرب نيا. كنديم فيتعر آنها از طرد اي يمحل اجتماع يساختارها و هاگروه
 جونز، يهاافتهي. انديمكان/ ييفضا و نينماد ،ياجتماع كه هستند يمحل اجتماع يمرزها

 و آن، اندازة خود، يمحل اجتماع به جوان افراد بودنوابسته احساس انيم ارتباط فهم يدگيچيپ
  .دهديم نشان را ماندن اي ترك يبرا مشانيتصم

 آن نقش اي اندكرده مطالعه را آن يهامؤلفه و ابعاد اي مكان به تعلق بيشتر يرانيا قاتيتحق
 با يامقاله در) 1393( همكاران و ينادر. اندداده قرار توجه كانون در يمحل مشاركت در را

نعمت محلة: يمورد نمونة ،ياجتماع مشاركت در آن نقش و يامحلّه تعلق حس يبررس« عنوان
 ت،يعضو ازها،ين برآوردن بعد چهار برپاية را يامحله تعلق حس ش،يمايپ روش با ،»آباد

  .انددهيسنج ياحساس يوندهايپ و ياثرگذار
 تعلق يريگشكل يهانهيزم يبررس« عنوان با يقيتحق در) 1394( ينعمت و زادهيرستمعل

 اندازچشم از را محله به تعلق يريگشكل يهانهيزم» يدانيم يهاداده تيمحور با محله، به
 ليتحل يفيك روش بر يمبتن پژوهش، نيا يشناسروش. اندكرده مطالعه يتهران شهروندان
 و يگيهمسا مراودات محله، قدمت: اصلي ةيمادرون هفت حول هاافتهي. است بوده چارچوب

________________________________________________________ 
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 ،يكالبد و يطيمح تيمطلوب ازها،ين به پاسخ خوب، خاطرات و تجارب داشتن ،يشاونديخو
 نيا يينها يِنظر چارچوب برطبق. اندگرفتهشكل محله امور در مشاركت و سكونت استمرار

 از يامجموعه بر يمبتن ،يتهران شهروندان انيدرم محله به تعلق يريگشكل يهانهيزم ق،يتحق
 شده،مطالعه جامعة در محله به تعلق يينها امديپ و است يكالبد و ياجتماع ،يعاطف يوندهايپ

 استمرار تيدرنها و محله امور در مشاركت محله، از تيرضا احساس و آرامش احساس وجود
  .است بوده سكونت
 به تعلق حس دهندةليتشك ابعاد« عنوان با يقيتحق در) 1393( همكاران و پوراوشيس
 اند،كرده فيتوص مكان و شخص نيب پرمعنا و يعاطف يارابطه را مكان به تعلق حس ،»مكان

 در. بدانند بازگشت براي ارزشمند يقرارگاه را مكان آن مردم شود باعث كه ياحساس يونديپ
 و شناخت ادراك، عامل شامل كه تعلق، حس دهندةليتشك) فردي( يشخص ابعاد ق،يتحق نيا

 از) گرانيد( اجتماع و يكالبد طيمح ابعاد و شده، دانسته يفرددرون يعامل است، احساس
  .است شده گرفته نظر در تعلق حس بر رگذاريتأث يفردبرون عوامل
 سكونت تحقق مكان، به يجمع تعلق« عنوان با يقيتحق در ،)1390( سجادزاده و ييربابايپ

 ابعاد ارزيابي به ساكنان، با حضوري مصاحبة و ميداني مطالعات با ،»يسنت محلة در ياجتماع
 تالقي نقطة مكان، به تعلق كه است داده نشان تحقيق اين. اندپرداخته مكان به جمعي تعلق

 رابطة سه در كه است اجتماعي ساختارهاي و مكان، از فرد ذهني مفاهيم كالبدي، عناصر
 محلة در جمعي تعلق تحقق يعني شود؛مي بنديدسته اينامهزندگي و اخالقي رواني، ـروحي
 نوع سه درقالب كه است اجتماعي و هيجاني، فيزيكي، نيروهاي متقابل تجربة از ناشي سنتي
 تعلق كه كنندمي ثابت محققان. شودمي تعريف اخالقي و رواني ـروحي اي،نامهزندگي رابطة
. دهدمي قرار تأثير تحت را محله ساكنان ذهن همين و است قوي و زياد سنتي محلة به جمعي
 تاريخ، سنت، وقايع، از افراد هايتجربه و سكونت استمرار در طرف،ازيك محله، به تعلق حس

 بيروني و عيني بسترهاي از برگرفته ديگر، ازطرف و دارد ريشه... و اجتماع اعتقادات، فرهنگ،
  .است... و كالبد محله، سازمان طراحي، نوع نظير محيط،

 يشهروند تعهدات ،يشهر خدمات تيفيك« عنوان با يقيتحق در) 1392( يصالح و يمبارك
 احساس( يشناخت ،)يوفادار( ياحساس بعد سه با را مكان به تعلق حس ،»ياجتماع تعلق حس و

  .اندسنجيده و كرده فيتعر) مشاركت و يريدرگ( يرفتار و يعمل و) يابيتيهو و تيهو
چشم از حوزه نيا شمندانياند كه دهديم نشان  مكان به تعلق حس اتيادب يبررس
 قلمرو در را ييهايبنددسته نگرش، در تفاوت نيا و اندگرفته يپ را بحث نيا يمختلف ياندازها
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 :كرد اشاره اتيادب نيا در ذيل ابعاد به توانيم يطوركلبه اما است، كرده جاديا مكان به تعلق
  .يكالبد بعد و ،يشناخت و ياحساس بعد ،ياجتماع بعد

 در يجار ياجتماع تعامالت و روابط از يناش را تعلق حس مكان، به تعلق حس ياجتماع بعد

 ط،يمح به تعلق حس«. كندمي تعريف حس نيا يريگشكل اصلي عامل را آن و داندمي مكان
 كرد،يرو نيا رطبقب. رديپذ يم تصور طيمح در كه است ياجتماع تعامالت از يعوامل نديبرآ
 آنها ييرمزگشا و درك با هانانسا كه است ياجتماع مشترك يهانشانه و اطالعات يحاو طيمح
 به تعلق ياحساس بعد ).30: 1390 ،يمطلب و فروزنده جوان( سندر يم تعامل به خود طيمح اب

 و دارد ديتأك اطراف طيمح و مكان به يانسان احساسات و عواطف بر ،)شناخت و ادراك( مكان
 در. دانديم هاتيفعال و ياجتماع ،يكالبد يهامحرك و شخص نيب تعامل از يناش را تعلق حس
 انسان، يمعنو و يماد يهاازين كردنبرآورده با ،يكالبد طيمح زين مكان به يكالبد تعلق

  ).1393 همكاران، و پوراوشيس( دهديم قرار ريتأث تحت خود به را شخص يوابستگ
دسته يدرون و يرونيب عوامل دستة دو به توانيم را تعلق حس جادكنندةيا عوامل درمجموع،

 منطبق است، گرانيد و طيمح فرد، شامل كه يگريد يبندهدست با يبندهدست نيا .كرد يبند
 است، گرانيد و اجتماع نقش و يكالبد طيمح شامل تعلق حس يرونيب عوامل هكدرحالي .است

  ). همان( شوديم شامل را شناخت و ادراك عوامل و يفرد يهايژگيو يدرون عوامل
 

  پژوهش روش
 تا 15 ييروستا جوانان را قيتحق يآمار جامعة. است شده انجام شيمايپ روشبه حاضر پژوهش

 ليدل. اندداده تشكيل يشرق جانيآذربا استان در هشترود و اسكو يهاشهرستان سالة 30
-1375 دهة يط در كه است بوده نيا يشرق جانيآذربا استان در شهرستان دو نيا انتخاب
 نيكمتر اسكو شهرستان و بوده استان شهرستان نيترمهاجرفرست هشترود شهرستان ،1385

 يماندگار علل يبررس قيتحق نيا هدف نكهيا به توجه با. است داشته را يمهاجرفرست زانيم
 قيتحق يبرا شهرستان دو نيا سالة 30 تا 15 ييروستا جوانان است، بوده ييروستا جوانان
  .اندشده انتخاب

 و يمهاجرفرست زانيم. گرفت صورت ياچندمرحله ياخوشه روش از استفاده با يريگنمونه
 وةيش شهر، به يكينزد و يدور و ها،شهرستان نييتع در ييايجغراف تيموقع و يريمهاجرپذ

  .است بوده هاخوشه انتخاب در كنندهنييتع يهامالك جمله از ت،يجمع و شت،يمع
 ييروستا سالة 30 تا 15 جوانان نكهيا به توجه با و مورگان جدول طبق ق،يتحق نيا در

 در نمونه 400 شهرستان هر يبرا اند،بوده نفر 13441 هشترود و نفر 12863 اسكو شهرستان
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. افتي ليتحل تيقابل نامهپرسش 769 اطالعات، يآورجمع از پس ت،يدرنها اما شد، گرفته نظر
 بخش دو يدارا هم اسكو شهرستان و ،يمركز و يزينظركهر بخش دو يدارا هشترود شهرستان

 انتخاب روستاها متعاقباً و هادهستان شهرستان، هر بخش دو هر از. است يلخچيا و يمركز
  .بود ييايجغراف تيموقع و تيجمع هادهستان انتخاب معيار كه شدند

 4923( آباديعل ،)نفر 3959( سلوك يهادهستان يدارا هشترود شهرستان يمركز بخش
 در. است) نفر 1327( يشرقشمالماقيچاراو و) نفر 3806( كوهسار ،)نفر10858( قرانقو ،)نفر
 نيكمتر و نيشتريب يدارا يهادهستان انتخاب، معيار مزبور، يهادهستان در و بخش نيا

شمال ماقيچاراو و كوهسار يهادهستان و نيترتيپرجمع قرانقو دهستان كه بوده تيجمع
 آلمالو يهادهستان يدارا هم يزينظركهر بخش. بودند هادهستان نيتر تيجمع كم يشرق

 داشت، دهستان دو فقط بخش نيا چون. است) نفر 9145( يزينظركهر و) نفر 5635(
  .شدند انتخاب هادهستان نيترتيجمعكم و ترينتيپرجمع

 يهادهستان يدارا يلخچيا بخش. دارد يلخچيا و يمركز بخش دو اسكو شهرستان
 در. شدند انتخاب دهستان دو هر كه است،) نفر 3014( رهيجز و) نفر 11627( يجنوب شوركات

 7704( گنبر و) نفر 9933( سهند ،)نفر 9792( ليباو يهادهستان يدارا كه ،يمركز بخش
 سهند دهستان كه بود تيجمع نيكمتر و نيشتريب يدارا يهادهستان انتخاب معيار است،) نفر

  شدنمشخص از پس. بودند دهستان نيترتيجمعكم گنبر دهستان و نيترتيپرجمع

 شهر، و ياصل جادة به يكينزد و يدور برحسب روستاها انتخاب شهرستان، دو در هادهستان
 گرفت صورت امكانات به يدسترس عدم و يدسترس و شتيمع نوع ،ييايجغراف تيموقع ت،يجمع

  ). 4 ،3 ،2 هايجدول(
  اسكو و هشترود يهاشهرستان يتيجمع و ياسيس ساختار فيتوص. 2 جدول

 شهرستان دهستان بخش خانوارتعداد زن مرد تيجمع
3959 2035 1924  سلوك يمركز  1070

 هشترود
 

4923 2436 2487 1312  آبادعلي يمركز

10858 5498 5360 3021  قرانقو يمركز

3806 1901 1905 1062  كوهسار يمركز

1327 664 663 366  شرقيشمال چاراويماق يمركز

5635 2839 2796 1515  آلمالو ينظركهريز

9145 4657 4488 2274  ينظركهريز ينظركهريز

11627 5961 5666 3275 3014 اسكو جنوبيشوركات ايلخچي 1443 1571 1058  جزيره ايلخچي
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 شهرستان دهستان بخش خانوارتعداد زن مرد تيجمع
9792 4890 4902 3074  باويل يمركز

9933 5068 4865 3060  سهند يمركز

7704 3994 3710 2012  گنبر يمركز

  1390 سال يسرشمار ران،يا آمار مركز: منبع
  

  هشترود شهرستان منتخب يروستاها. 3 جدول
  فيرد يآباد تيجمع دهستان بخش شهرستان         

  1 عزيزكندي 253 " " هشترود 13
  2 رودآغچه 273 " " " 13
  3 تلخاب 55 " " " 9
  4 سعادتلو 672 " " " 16
  5 قشالقيقويون 392 قرانقو يمركز " 16
  6 دامناب 961 " " " 23
  7 كنديبيك 534 " " " 20
  8 ذوالبين 1175 " " " 29
  9 باشماق 226 كوهسار " " 8
  10 اوشندل 897 " " " 19
15 

" " " 
اكيزگنبدي 472

 )اكوزگنبدي(

11  

  12 بالغاغ 362 كوهسار " " 11
9 

" " 
چاراويماق

 شرقيشمال

  13 زاويه 68

  14 مكتو 171 " " " 9
  15 سفلينصيرآباد 702 " " " 20
  16 االقيه 542 ينظركهريز ينظركهريز " 19
  17 سودرين 197 " " " 15
  18 علياآبادگنج 135 " " " 11
  19 سقرقرخ 296 " " " 14
  20 قيهساري 531 " " " 15
  21 تكانلوسفلي 189 " " " 15
  22 كنديعمران 485 " " " 20
32 " " " 1266 ينظركهريز  23 
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  اسكو شهرستان منتخب يروستاها. 4 جدول
  فيرد يآباد تيجمع دهستان بخش شهرستان نامهپرسش تعداد

  1 بيگلو 529 جنوبيشوركات ايلخچي اسكو 14
  2 /خصيل/لرخاصه 1060 " " " 28

38 " " " 
زينال/الحاجيلوزين 1688

 /اغاج

3  

  4 مهدينلو 897 " " " 23
  5 خورخور 910 " " " 24
  6 قشالق 266 " " " 11
  7 گنبداغ/گنبداق 759 جزيره " " 21
  8 قپچاق 429 " " " 10
  9 گميچي 453 " " " 10
  10 مجارشين 1122 " " " 20
  11 كهلاقچه 215 " " " 9
  12 اربط 399 " " " 11
  13 عنصرود 1449 سهند يمركز " 33
  14 اسكندان 898 " " " 20
  15 اشستان 125 گنبر " " 10
  16 كندوان 586 " " " 18
  17 گنبر 3301 " " " 51
  18 كهنمو 2407 " " " 50

  
 هرناندز و دالگويه تحقيقات نيز و نيشيپ مطالعات از مكان، به تعلق ريمتغ فيتعر يبرا

 موندير و براون و ،)2010( همكاران و موندير ،)2005( 2كنز ،)2006( 1براون و گراس ،)2001(
 يآلفا نامه،پرسش ييايپا منظوربه. شد نيتدو ريمتغ 43 درمجموع و شد استفاده) 2007(

هم آوردندستبه جهت ،ياستنباط آمار بخش در. آمد دستبه 902/0 كه شد محاسبه كرونباخ
  .شد استفاده يعامل ليتحل از رهايمتغ يدرون يبستگ

   

________________________________________________________ 
1. Gross and Brown 
2. Knez 
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 پژوهش يهاافتهي
  انيپاسخگو يهايژگيو فيتوص

 42. هستند زن) درصد 2/32( نفر 248 و مرد) درصد 8/67( نفر 521 ،يآمار نمونة نفر 769 از
 نيا مهم نكتة. هستند مطلقه زين درصد 4/0 و متأهل درصد 6/57 و مجرد انيپاسخگو درصد
مطالعه مناطق در طالق ميزان بودننييپا كه اندبوده مطلقه انيپاسخگو از نفر 3 فقط كه است
  .دهديم نشان را شده

 تا 26 بين انيپاسخگو درصد نيشتريب. است سال 30 تا 15 نيب انيپاسخگو يسن دامنة
 گروه و) درصد 5/37 با( ساله 25 تا 20 يسن گروه سپس، و داشتند) درصد 2/39 با( سال 30
 درصد 6/66 و شاغل درصد 4/33 ان،يپاسخگو انيازم. دارند قرار) درصد 3/23 با( ساله19 تا 15
 خود يزندگ محل يروستا در نفر، 195 يعني درصد، 83 شاغالن، انيازم. بودند رشاغليغ

 شاغل شهر در نيز) نفر 34( درصد 5/14 و گريد يروستا در) نفر 6( درصد 6/2 بودند، شاغل
 در يا بودند كارگر درصد 1/27 بودند، داردام و كشاورز درصد 6/37 زين شغل نوع ازنظر. بودند
 4/12 و بودند فروشندگان و يخدمات كاركنان درصد 9/22 بودند، مشغول يفن و يساختمان امور

  .بودند مشغول يفرهنگ و يادار بخش در زين درصد
 و رستانيدب ،ييراهنما ،يابتداي و سواديب طبقة پنج در انيپاسخگو نيز التيتحص ازنظر

 مدرك يدارا درصد 4/49. شوندمي يبندطبقه باالتر و يكارشناس تيدرنها و يكاردان پلم،يد
 درصد 3/47 دارند،  نييپا درآمد درصد 7/38 درآمد، ازنظر. هستند باالتر و پلميد يليتحص
  . برخوردارند ييباال درآمد از زين درصد 1/14 و اندمتوسط درآمد يدارا
 

  ييروستا جوانان دگاهيد از مكان به تعلق با مرتبط يرهايمتغ بندياولويت
 ميانگين ،ييروستا جوانان دگاهيد از مكان به تعلق با مرتبط عوامل ترينمهم تعيين منظوربه

مي مشاهده 5 جدول در كه طورهمان. شد بندياولويت و محاسبه ييروستا جوانان نظر ايرتبه
 يمال و يكار كمك ،يشغل و يكار يهافرصت قبول كه دهديم نشان رهايمتغ يبندرتبه شود،

 به حيترج بهتر، يروستا داشتن يبرا يجمع كار و گرانيد با يهمكار روستا، يبازساز در
 هر دنيد از تيرضا و بستگان با وآمدرفت و ارتباط روستا، در باغ اي يكشاورز نيزم داشتن
 خود به مكان به تعلق يرهايمتغ درميان را نمره نيانگيم نيشتريب روستا طبيعت روزة

 معابر تيوضع از تيرضا شهر، از شيب روستا در يشغل يهاتيموقع وجود اما،. اندداده اختصاص
 از مناسب اندازپس داشتن ،يورزش امكانات به يدسترس از تيرضا روستا، داخل يهاكوچه و



 1397بهار ، 1ة شمار ،دهمدواز دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

44 

 خود به مكان به تعلق يرهايمتغ در را نمره نيانگيم نيكمتر مناسب شغل داشتن و درآمد،
  . اندداده اختصاص

  ييروستا جوانان دگاهيد از مكان به تعلق با مرتبط يرهايمتغ يبندرتبه .5 جدول
  رتبه  معيار انحراف  ميانگين هاگويه

  1  094/1  14/4 روستادرعالقهبامرتبطيكاريهافرصت قبول
  2  064/1  97/3 روستايبازسازدريمالو يكار كمك
  3  162/1  94/3 بهتريروستاداشتنيبرايجمعكاروگرانيد با يهمكار
  4  181/1  92/3 روستادرباغاييكشاورزنيزمداشتنبه  حيترج

  5  108/1  89/3 بستگانباوآمدرفت و ارتباط
  6  094/1  88/3 روستاطبيعتروزةهردنيد از تيرضا

  7  193/1  88/3 روستايمذهبويملمراسم در شركت
  8  202/1  84/3 خوبيوهواآب وجود
  9  168/1  80/3 روستاعتيطب به يوابستگ

  10  121/1  80/3 روستاعتيطبدرآرامش احساس
  11  151/1  80/3 خواهرهاوبرادرهادربرابرتيمسئول احساس

  12  019/1  79/3 هاهيهمسااحوالاز خبردارشدن
  13  260/1  69/3 روستا به افتخار
  14  265/1  61/3 ياريدهوشورا با يهمكار
  15  108/1  56/3 خودباروستامردمبرخورد از تيرضا

  16  234/1  53/3 روستاخيتاروگذشته به افتخار
  17  199/1  53/3 ازينوقتدرمادروپدرازكمككسب سهولت

  18  041/1  52/3 گرانيدباياجتماعروابط از تيرضا
  19  154/1  49/3 روستارسوموآداب تيجذاب
  20  178/1  47/3 گانيهمسا به عادت

  21  071/1  43/3 روستااتفاقاتوعيوقادربرابرتيمسئول احساس
  22  253/1  36/3 روستاازخوبخاطرات داشتن

  23  124/1  31/3 يزندگوةيشانتخابدريآزاد احساس
  24  187/1  25/3 ازينوقتبهگانيهمساازكمككسب سهولت
  25  258/1  17/3 شوديمروستارونقباعثمنتالشنكهيا به اعتقاد
  26  245/1  14/3 روستادريزندگ از تيرضا
  27  291/1  04/3 روستادروقتشتريبگذران حيترج
  28  325/1  00/3 كمتردرآمداحتمالرغميعلروستادركاركردن خاص لذت
  29  196/1  99/2 يزندگامورانجاميبراممكنيجا نيبهتر
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  رتبه  معيار انحراف  ميانگين هاگويه
  30  193/1  99/2 مسكنتيوضع از تيرضا

  31  310/1  94/2 شهربهيدسترسوونقلحملامكانات وجود
  32  231/1  92/2 دهميمانجامنجايادركهييكارهايبراگريديجاينيجانش عدم

  33  330/1  87/2 روستادرمناسبشغل تدارك
  34  253/1  75/2 نحونيبهتربهفراغتاوقات پركردن

  35  273/1  69/2 روستايبهداشتتيوضع از تيرضا
  36  172/1  61/2 روستادرازهاينشتريب نيتأم

  37  278/1  52/2 روستادريزندگباآرزوها به يابيدست
  38  169/1  31/2 روستادرموجوديآموزشخدماتتيفيك از تيرضا

  39  278/1  27/2 شهرازشيبروستادريشغليهاتيموقع وجود
  40  212/1  23/2 روستاداخليهاكوچهومعابرتيوضع از تيرضا
  41  253/1  07/2 يورزشامكاناتبهيدسترس از تيرضا

  42  200/1  07/2 درآمدازمناسباندازپس داشتن
  43  202/1  94/1 اقساطپرداختتوانباشغل داشتن

  
  ييروستا جوانان دگاهيد از مكان به تعلق با مرتبط يرهايمتغ يعامل ليتحل

 عاملي تحليل از ييروستا جوانان انيدرم مكان به تعلق بر مؤثر عوامل ترينمهم تعيين براي
كي آزمون از عاملي، تحليل از گيريبهره براي هاداده دروني انسجام تعيين جهت. شد استفاده

 عدد به نكهيا علتبه و است 896/0 برابر اُ.ام.مقداركي بخش، اين در. شد استفاده بارتلت و 1اُ.ام.
 براي نيز بارتلت آمارة. است مناسب يعامل ليتحل يبرا انيپاسخگو تعداد است، كينزد كي

 سطح به توجه با كه آمد دستبه 367/6094 با برابر مكان به تعلق بر مؤثر عوامل تعيين
  ).6 جدول( شدند داده تشخيص مناسب عاملي تحليل براي موجود هايداده ،يمعنادار

 اُ.ام.كي و بارتلت آزمون جةينت. 6 جدول
  896/0 نمونهتيكفايبررسدراُ.ام.كيشاخص
  367/6094 بارتلتآزموندويكامقدار
  000/0 بارتلتآزمونيمعنادارسطح

  

________________________________________________________ 
1. Kaiser-Meyser-Oklin (KMO). 
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 يعامل چرخش از پس و) 6 جدول( شدند استخراج عامل ده اسكوئر، يكا آمارة به توجه با
 با زين هاعامل. شدند يبنددسته عامل ده در روستا به تعلق هايشاخص ماكس،يور روشبه

 از درصد 53 حدود درمجموع عامل ده نيا). 7 جدول( شدند يگذارنام رهايمتغ تيماه به توجه
  :اندليذ شرح به هاعامل. كننديم نييتب را كل انسيوار

  يتجمع انسيوار درصد و واريانس درصد ويژه، مقادير با همراه شدهاستخراج عوامل. 7 جدول
 تجمعي انسيوار درصد ژهيومقدارواريانسدرصد ويژهمقدار عاملشماره
1 740/3 311/8 311/8 

2 346/3 435/7 746/15  
3 931/2 513/6 259/22  
4 370/2 266/5 525/27  
5 346/2 213/5 738/32  
6 340/2 200/5 938/37  
7 839/1 087/4 025/42  
8 707/1 794/3 820/45  
9 572/1 492/3 312/49  
10 555/1 456/3 769/52  

 
 بار كه متغيرهايي مربوط، عامل در متغير هر نقش بيان و داريمعني سطح تعيين براي

 واردشده متغيرهاي تمام كه داد نشان نتايج. شدند گرفته نظر در داشتند 5/0 از بيش عاملي
 در كه متغيرهايي ،8 جدول نتايج برطبق درنهايت،. اندبوده 5/0 از بيشتر عاملي بار داراي
  :اندشرحاينبه گيرندمي قرار مزبور عامل ده از هريك

 رديگيدربرم را كل انسيوار از درصد 311/8 كه است 74/3 عامل نيا ژةيو مقدار: اول عامل
 عتيطب به يوابستگ يرهايمتغ با عامل نيا. دارد مؤثر عامل ده انيدرم را ريتأث نيشتريب و

 در آرامش احساس و خوب يوهواآب وجود روستا، طبيعت روزة هر دنيد از تيرضا روستا،
 را عامل نيا توانيم رها،يمتغ نيا به توجه با. دارد يمعنادار و مثبت يبستگهم روستا عتيطب
  .نهاد نام »روستا عتيطب و طيمح«

 را رهايمتغ انسيوار كل از درصد 435/7 ،346/3 ژةيو مقدار به توجه با عامل نيا: دوم عامل
 ممكن يجا نيبهتر: از اندعبارت اندشده يبارگذار عامل نيا در كه ييرهايمتغ. كنديم نييتب
 در يزندگ با آرزوها به يابيدست روستا، در وقت شتريب گذران حيترج ،يزندگ امور انجام يبرا
 به توجه با. روستا نيا در ازهاين شتريب نيتأم و روستا در مناسب شغل تدارك روستا، نيا

  .شودمي ناميده» ازهاين نيتأم سهولت« عامل دوم عامل تأثيرگذار، متغيرهاي ماهيت
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 كه است 931/2 عامل نيا ژةيو مقدار. شد يگذارنام» يمكان تيهو« سوم عامل: سوم عامل
 به افتخار روستا، خيتار و گذشته به افتخار يرهايمتغ و رديگ دربرمي را انسيوار از درصد 513/6

 درآمد احتمال وجود با روستا در كردنكار خاص لذت و روستا از خوب خاطرات داشتن روستا،
  .است داده يجا خود در را كمتر

يم حيتوض را انسيوار درصد 266/5 مقدار ،370/2 ژةيو مقدار با عامل نيا: چهارم عامل
 بهتر يروستا داشتن يبرا يجمع كار و گرانيد با يهمكار به مربوط عامل نيا يرهايمتغ. دهد

  .شد دهينام» يجمع امور در مشاركت« كه روستاست يمذهب و يمل مراسم در مشاركت و
مي نييتب را انسيوار از درصد 213/5 كه است 346/2 عامل نيا ژةيو مقدار: پنجم عامل

 تيرضا روستا، يبهداشت تيوضع از تيرضا شامل عامل اين. رديگيدربرم را ريمتغ چهار و كند
 تيوضع از تيرضا و روستا در موجود يآموزش خدمات تيفيك از تيرضا مسكن، تيوضع از

  .شد ناميده »روستا از تيرضا« عامل كه روستاست داخل يهاكوچه و معابر
 داشتن شامل آن يرهايمتغ. شد يگذارنام »مناسب شغل داشتن« عامل نيا: ششم عامل

 340/2 آن ژةيو مقدار. است درآمد از مناسب انداز پس داشتن  و اقساط پرداخت توان با شغل
  .كند مي تبيين را هاانسيوار كل از درصد 2/5 كه است

 و گرانيد با ياجتماع روابط از تيرضا و يزندگ وةيش انتخاب در يآزاد احساس: هفتم عامل
 يرهايمتغ تيماه به توجه با كه رنديگيم يجا عامل نيا ذيل فرد، با روستا مردم برخورد

 مقدار با عامل نيا. شد دهينام »مردم با ارتباط از تيرضا و يآزاد احساس« عامل اين رگذار،يتأث
  .كنديم نييتب را كل انسيوار از درصد 087/4 درمجموع، ،839/1 ژةيو

 دربرابر پذيري تيمسئول نيز و روستا اتفاقات و عيوقا دربرابر تيمسئول احساس: هشتم عامل
 اين تأثيرگذار، متغيرهاي ماهيت به توجه با كه گيرندمي جاي عامل اين ذيل خواهرها و برادرها
 از درصد 379/3 درمجموع، ،707/1 ويژة مقدار با كه شودمي ناميده» يريپذتيمسئول« عامل

  .كندمي تبيين را كل واريانس
 نييتب را كل انسيوار از درصد 492/3 كهاست  572/1 عامل نيا ژةيو مقدار: نهم عامل

 براي يمال و يكار كمك و ياريده و شورا با يهمكار: رديگيدربرم را ريمتغ دو و كند مي
 نيا است گفتني. شد ناميده» يجمع امور در مشاركت« عامل اين ب،يترت نيا به. روستا يبازساز
  .بسازد را عامل كي و شود شود ادغام چهارم عامل با است ممكن عامل

 مقدار. شد يگذار نام» ياجتماع روابط/ گانيهمسا و انيآشنا با روابط« عامل اين: دهم عامل
 و ارتباط يرهايمتغ و رديگيدربرم را انسيوار از درصد 456/3 كه است 555/1 عامل نيا ژةيو

  .است داده يجا خود در را ها هيهمسا احوال از خبردارشدن و بستگان با وآمد رفت
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  ييروستا جوانان دگاهيد از مكان به تعلق با مرتبط يرهايمتغ و هاعامل. 8 جدول
  يعامل بار ريمتغ عاملنام

 روستا عتيطب و طيمح

  715/0 روستاعتيطببهيوابستگ
  696/0روستاطبيعتروزةهردنيدازتيرضا

  681/0خوبيوهواآبوجود
  621/0روستاعتيطبدرآرامشاحساس

 به پاسخ/ ازهاين نيتأم
 ازهاين

  668/0 يزندگامورانجاميبراممكنيجانيبهتر
  662/0 روستانيادروقتشتريبگذرانحيترج

  651/0 روستانيادريزندگباآرزوهابهيابيدست
  588/0 روستادرمناسبشغلتدارك

  586/0 روستانيادرازهاينشتريبنيتأم

  تيهو احساس

  698/0 روستاخيتاروگذشتهبهافتخار
  691/0روستابهافتخار
  596/0 روستاازخوبخاطراتداشتن
  568/0  كمتر درآمداحتمالوجودباروستادركاركردنخاصلذت

يجمعاموردر مشاركت
 روستا

  597/0  بهتر يروستاداشتنيبرايجمعكاروگرانيدبايهمكار
  597/0 روستايمذهبويملمراسمدرمشاركت

  روستا از تيرضا

  694/0 روستايبهداشتتيوضعازتيرضا
  637/0 مسكنتيوضعازتيرضا
  590/0  روستادرموجوديآموزشخدماتتيفيكازتيرضا
  562/0  روستاداخليهاكوچهومعابرتيوضعازتيرضا

 مناسب شغل داشتن
  666/0 اقساطپرداختتوانباشغلداشتن
  605/0 درآمدازمناسباندازپسداشتن

تيرضاويآزاد احساس
 مردمباارتباط از

  648/0 يزندگوةيشانتخابدريآزاداحساس
  647/0  فرد با روستا مردمبرخوردوگرانيدباياجتماعروابطازتيرضا

 يريپذتيمسئول
  740/0  روستااتفاقاتوعيوقادربرابرتيمسئولاحساس
  694/0 خواهرهاوبرادرهادربرابرتيمسئولاحساس

يجمعاموردر مشاركت
 روستا

  744/0ياريدهوشورابايهمكار
  656/0روستايبازسازدريمالويكاركمك

ويگيهمسا مراودات
 روابط/ يشاونديخو

 ياجتماع

  582/0 بستگانباوآمدرفتوارتباط
  509/0هاهيهمسااحوالازخبردارشدن

 در ييروستا جوانان انيدرم روستا به تعلق كنندةنييتع عوامل نتايج، به توجه با درنهايت،
 نيتأم روستا، عتيطب و طيمح با روستا به تعلق آن، مطابق كه است شده داده نشان 1 شكل

 داشتن روستا، از تيرضا روستا، يجمع امور در مشاركت ت،يهو احساس ازها،ين به پاسخ/ ازهاين
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 يگيهمسا مراودات و يريپذتيمسئول مردم، با ارتباط از تيرضا و يآزاد احساس مناسب، شغل
  .دارد ارتباط ياجتماع روابط/ يشاونديخو و

  ييروستا جوانان انيدرم روستا به تعلق يهاكنندهنييتع يعامل ليتحل از حاصل الگوي. 1 شكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

رضايتوآزادياحساس
 مردمباارتباطدر

 مناسبشغلداشتن

روستاازرضايت

جمعياموردرمشاركت
 روستا

 هويتاحساس

 به پاسخ/ نيازها مينتأ
 نيازها

 پذيريمسئوليت

 روستاطبيعتومحيط

 و همسايگي مراودات
 اجتماعي روابط/ خويشاوندي

 هر ديدن از رضايت روستا، طبيعت بهوابستگي
 و خوب وهوايآب وجود روستا، طبيعت روزة

 روستا طبيعت در آرامش احساس

 زندگي، امورات انجام براي ممكن جايبهترين
 دستيابي روستا، اين در وقت بيشتر گذران ترجيح

 تأمين و روستا در مناسب شغل تدارك آرزوها، به
 روستا اين در نيازها بيشتر

 از رضايت و زندگي شيوة انتخاب در آزادي احساس
 فرد با روستا مردم برخورد و ديگران با اجتماعيروابط

 روستا، به افتخار روستا، تاريخ و گذشته به افتخار
 كار خاص لذت و روستا از خوب خاطرات داشتن
 كمتر درآمد احتمال عليرغم روستادركردن

 مالي و كاري كمك دهياري، و شورا با همكاري
 كار و ديگران با همكاري روستا، بازسازي در

 در شركت و بهتر روستاي داشتن براي جمعي
 روستا مذهبي و ملي مراسم

 از رضايت روستا، بهداشتي وضعيت از رضايت
 خدمات كيفيت از رضايت مسكن، وضعيت
 وضعيت از رضايت و روستا در موجود آموزشي

 روستا داخل هايكوچه و معابر

 داشتن  و اقساط پرداخت توان با شغل داشتن
 درآمد از مناسب اندازپس

 و روستا اتفاقات و پذيري دربرابر وقايعمسئوليت
 خواهرها و برادرها دربرابر مسئوليتاحساس

 از خبردارشدن و بستگان با وآمدرفت و ارتباط
 هاهمسايه احوال

 تعلق
 به

 روستا
 

5/0 

٨/٠ 

٧/٠ 

65/0 

٣/٠ 

5/0 

5/0 

4/0 

4/0 

٣/٠ 
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  هاشهرستان در مكان به تعلق تيوضع ليتحل
 در كه يجوانان از درصد 5/41 شود يم مشخص شهرستان، كيتفك به ها افتهي سةيمقا با

 تعلق كننديميزندگ استان، در مهاجرت نيكمتر با يشهرستان درجايگاه اسكو، شهرستان
 منزلة به هشترود، شهرستان يبرا زانيم نيا كه يدرحال دارند، خود يزندگ محل به ياديز

 انيم كه شوديم مشخص ن،يبنابرا است؛ درصد 9/28 استان، شهرستان نيترمهاجرفرست
 جينتا. دارد وجود ياديز فاصلة خود يروستا به تعلق احساس در شهرستان دو ييروستا جوانان
  .است اثرگذار روستا به جوانان تعلق بر سكونت محل شهرستان كه دهد يم نشان زين آزمون

 جينتا ،ييروستا جوانان يماندگار اي جوانان ترك احتمال در مكان به تعلق نقش دربارة
 احتمال دارند، خود يزندگ محل به ياديز تعلق احساس كه يجوانان دهديم نشان قيتحق

 درواقع،. دارند خود يروستا به يكمتر تعلق كه است يكسان از شيب روستا در ماندنشان
 تعلق احساس نيا. باشد مؤثر ييروستا جوانان يماندگار در توانديم مكان به تعلق احساس
 شاوندان،يخو و خانواده آن، عتيطب و تيهو خ،يتار روستا، به احساسات و وندهايپ از يامجموعه

 افراد كه شوديم باعث مكان به تعلق احساس درواقع،. گيرد دربرمي را گانيهمسا و دوستان و
 يابيارز را موقعيت يوقت و دهند حيترج كردن ترك به را ماندن خود يمهاجرت هاي ميتصم در
  .ننديبيم كردن ترك از شيب را ماندن سود كنند،يم
 

  يريگجهينت
 جوانان تعلق در) شدند ادغام هم با عامل دو( عامل نُه كه دهديم نشان حاضر قيتحق جينتا

 تعلق انسيوار از درصد 53 درمجموع و دارند ياكننده نييتع نقش شان زندگي محل به ييروستا
 احساس ازها،ين به پاسخ/ ازهاين نيتأم روستا، عتيطب و طيمح: كنند مي نييتب را مكان به
 و يآزاد احساس مناسب، شغل داشتن روستا، از تيرضا روستا، يجمع امور در مشاركت ت،يهو
  .يشاونديخو و يگيهمسا مراودات و ،يريپذتيمسئول مردم، با ارتباط از تيرضا
 اند، شده تأييد زين قاتيتحق يبرخ در مكان به تعلق كنندةنييتع عوامل درباب هاافتهي نيا

 و يگيهمسا مراودات تياهم بر خود پژوهش در) 1394( ينعمت و زاده يرستمعل كه يطور به
 و ،يكالبد و يطيمح تيمطلوب ازها،ين به پاسخ خوب، خاطرات و تجارب داشتن ،يشاونديخو

) 1390( سجادزاده و ييربابايپ. اندكرده تأكيد محله به تعلق احساس در محله امور در مشاركت
 سنت، ع،يوقا چون يذهن يهاتجربه و سكونت استمرار در را محله به تعلق حس ريشة نيز
 داده نشان تيهو احساس عنوان با زين قيتحق نيا در كه داننديم اعتقادات و فرهنگ خ،يتار

 ينادر يكارها در زين يشاونديخو و يگيهمسا مراودات و ازها،ين نيتأم در مشاركت. است شده
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 احساس يبررس در) 1995 ؛1999( جونز و ،)1392( يصالح و يمبارك ،)1393( همكاران و
  .كنديم دييتأ را آنها نيز پژوهش نيا يهاافتهي و اند رفته كار به مكان به تعلق

 و يگذارهيسرما و ماندن به را ييروستا جوانان مكان به تعلق احساس كه است درست
 يپاسخگو بتواند بايد روستا طيمح عامل نيا يارتقا يبرا اما كند، مي بيترغ روستا در يزندگ

 شغل به بتوانند ييروستا جوانان است الزم. باشد ييروستا جوانان يشغل و يزندگ يازهاين
 باشند راضي روستا خدمات و امكانات تيوضع از باشند، داشته يدسترس روستا در خود مناسب

 عتيطب و طيمح با نهايا اگر. باشند داشته تيرضا و يآزاد احساس مردم با خود ارتباط در و
 امور در نيز ييروستا جوانان شود، نيعج فرد يريپذتيمسئول و تيهو احساس و روستا، خوب
 ارتباط و مراوده خود گانيهمسا و شاوندانيخو با و كرد خواهند مشاركت روستا يجمع

  .انجامديم خود يروستا به فرد تعلق يارتقا به نهايا همة كه كرد خواهند برقرار يخوب ياجتماع
 يزندگ طيمح حفظ و يگذارهيسرما ماندن، به فرد روستا، به تعلق احساس يارتقا متعاقب

 است الزم حال، نيباا. كرد خواهد دايپ توسعه روستا طيمح جهيدرنت و شد خواهد ترغيب خود
 ران،يا امروز ييروستا جامعة در يماندگار مسئلة به توجه با و موضوع نيا درك با زانيربرنامه
 خدمات و امكانات شيافزا ،ييروستا جوانان يازهاين نيتأم ازجمله عوامل، نيا به را خود توجه

  .كنند معطوف ،ييروستا جوانان اشتغال نيتأم زين و آنها، تيرضا شيافزا منظور به روستاها در
  

  منابع
 توسعة زمينة در روستايي جوانان مشاركت بر تأثيرگذار عوامل«) 1390( همكاران و فاطمه ،ياعيارت

 ياپيپ( 3 شمارة دوم، دورة ،ييروستا يهاپژوهش ،»)كرمانشاه شهرستان: موردي مطالعة( كشاورزي
7 :(73 -55.  
 بر روستايي زندگي از رضايت و خاطر قتعل ميزان تأثير بررسي«) 1394( همكاران و ايثر افشان، نيآست

 يهاپژوهش ،»كرمانشاه شهرستان :موردي مطالعة كشاورزي، هايفعاليت در جوانان مشاركت ميزان
  .411- 432: 2 شمارة ششم، دور، ،ييروستا

 در ياجتماع سكونت تحقق مكان، به يجمع تعلق«) 1390( سجادزاده حسن و يمحمدتق ،ييربابايپ
  .28- 17: 16 شمارة هشتم، سال نظر، باغ ،»يسنت محلة

 ،»آن دهنده ليتشك عوامل و مكان به تعلق حس مفهوم«)، 1390( يمطلب قاسم و يعل فروزنده، جوان
  .27- 37:  8 شماره پنجم، دوره شهر، تيهو
 توسعة ،»محله به تعلق يريگشكل يهانهيزم يبررس«) 1394( ينعمت محمد و اله يول زاده، يرستمعل
  .172- 153: 1 شمارة هفتم، دورة ،)يشهر ـ  يروستاي( يمحل
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 روستايي، جوانان ماندگاري بر مؤثر عوامل«) 1392( يرستم نير و يقاسم علي اله، يول زاده،يرستمعل
 .534- 505: 3 شمارة ،چهارم دورة ،روستايي هاي پژوهش ،»اهر شهرستان: موردي مطالعة

 مشاركت زانيم بر مؤثرعوامل ) «1381( يمانيسل يمحمد مهرداد و عبدالرضا ،يافتخار نيالدركن
: يمورد نمونة( ييفضا ـ يمكان عوامل بر ديتأك با توسعه، يزيربرنامه در ييروستا نوجوانان و جوانان

  .11- 37): 27 ياپيپ( 4 شمارة ششم، دورة ،يانسان علوم مدرس مجلة ،»)كرمان شهرستان
 عوامل بر ديتأك با مكان، به تعلق حس دهندة ليتشك ابعاد«) 1393( همكاران و بهرام پور، اوشيس

 تيريمد و يزيربرنامه يمل كنفرانس نيششم ،»)شناخت و ادراك( ياحساس و ياجتماع ،يكالبد
  . 1393آبان  22و  21 مشهد، ،يشهر

 از مهاجرت يها انيجر مطالعه: تيجمع ييجابجا و ياجتماع يها شبكه«) 1392( يعل ،ياردهائ يقاسم
 تيجمع رشته يدكتر نامه انيپا ،»تهران استان منتخب يها شهرستان به يشرق جانيآذربا استان
  .تهران دانشگاه ياجتماع علوم دانشكده ،يشناس

 تعلق حس و شهروندي تعهدات شهري، خدماتكيفيت ) «1392( يصالح هيسم و محمد ،يمبارك
  .315- 275: 50 شمارة سيزدهم، سال ،اجتماعي رفاه ،»اجتماعي

 آن نقش و يامحله تعلق حس يبررس«) 1393( يكفرود يقاسم سجاد و يرعليش ميابراه احمد، ،ينادر
 سال ،رانيا ياجتماع توسعةمطالعات  ،»)آباد نعمت محلة: يمورد نمونة( ياجتماع مشاركت در

  .20- 7: 3 شمارة ششم،
 آموزش ،»اسالمي شوراهاي نقش بر تأكيد با اجتماعي تعلق و توسعه«)  1383(  جواد محمد پور، ناطق

  .28- 32: 2شماره  7 دورة ،اجتماعي علوم
Anton, C. E. &  C. Lawrence, (2014) “Home is where the heart is: The effect 

of place of residence on place attachment and community participation”, 
Journal of Environmental Psychology: 40: 451-461. 

Brown, G & C. Raymond (2007) “The relationship between place 
attachment and landscape values: Toward mapping place attachment”, 
Applied Geography 27(2): 89-111. 

Brown, R.B. (1993) “Rural community satisfaction and attachment in mass 
consumer society”, Rural Sociology 58(3):387-403. 

Demi, M. Ann., D. K. McLaughlin & A. R, Snyder (2009) “Rural youth 
residential preferences: Understanding the youth development- 
Community development nexus”, Community Development, 40 (4): 311-
330. 

Goudy, W. J (1990) “Community attachment in a rural region”, Rural 
Sociology 55(2):178-198. 

Gross, M. J. & G. Brown (2006) “Tourism experiences in a lifestyle 
destination setting: the roles of involvement and place attachment”, 
Journal of Business Research 59(6): 696-700. 



 خود زندگي محل به روستايي جوانان تعلقِ كنندةتعيين عوامل بررسي

53  

Hidalgo, M. Carmen &  Bernardo Hernández, (2001) “Place attachment: 
Conceptual and empirical questions”, Journal of Environmental 
Psychology 21:273-281. 

Jones, G. (1995) Leaving home. Buckingham, UK: Open University Press. 
Jones, G. (1999) “The same people in the same places? Socio-spatial 

identities and migration in youth”. Sociology, 33(1), 1–22. 
Knez, I. (2005) “Attachment and identity as related to a place and its 

perceived climate”, Journal of Environment Psychology 25(2): 207-218. 
Long, J., S. Faught & C. Johnson (2012) “Roles of community satisfaction 

and community attachment in the out-migration of rural residents”, 
Journal of Management and Marketing Research 11: 1- 11. 

Manzo, L. C. (2005) "For better or worse: exploring multiple dimensions of 
place meaning". Journal of Environmental Psychology, 25, 67–86. 

Manzo, L. C. &  , D. D. Perkins (2006) "The Importance of Place 
Attachment to Community Participation and Planning", Journal of 
Planning Literature, Vol. 20, No. 4: 335-350. 

Pretty, G., P. Bramston;  J. Patrick  & W. Pannach (2006), “The relevance of 
community sentiments to Australian rural youths' intention to stay in their 
home communities”. American Behavioral Scientist, 50 (2): 226-240. 

Raymond, Christopher & et al (2010), “The measurement of place 
attachment: Personal, community, and environmental connections”, 
Journal of Environmental Psychology 30 (2010) 422-434. 

Scannell, L. &  R. Gifford (2010), “Defining place attachment: A tripartite 
organizing framework”, Journal of Environmental Psychology 30: 1–10. 

Schroder, C. J. (2008), “Attachment to place in New Zealand”, New Zealand 
Population Review, 33/34: 177-212. 

Theodori, G. L. (2000). “Examining the effects of community satisfaction and 
attachment on individual well-being”. Rural Sociology: 66(4): 618–628. 

Trell, E. M.; B. van Hoven &  P. Huigen (2012), ‘It’s good to live in Järva-
Jaani but we can’t stay here’: Youth and belonging in rural Estonia”, 
Journal of Rural Studies 28: 139-148.  

Tuan, Y (1980), “Rootedness versus Sense of Place”, Landscape. 24(1):- 3-8.  
Williams, D. R. & et al (1992). “Beyond the commodity metaphor: 

Examining emotional and symbolic attachment to place”. Leisure 
Sciences, 14: 29-46. 

Williams, D. R, & J. J. Vaske (2003), “The measurement of place 
attachment: validity and generalization of a psychometric approach”, 
Forest Science, Vol 49, No 6: 830-840. 

Wu, M.Y.; & Y. M. Tsai (2008), “Effects of socio-spatial factors on 
community attachment: A study of the urban community in Shihlin”, 
Journal of Population Studies, No. 36:. 1-35. 


