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 چکیده

های کنونی شهری است که به واسطه نقش مهم و اساسی که در در نظام مؤثرپذیر از مفاهیم نوین و شهر زیست

اهی بایسته پیدا کرده است. نظر به اهمیت ارتقاء و بهبود شرایط های جامعه معاصر دارد، جایگها و آرمانتحول اندیشه

زیست در بخش مرکزی شهرها از یک سو و تاکید بر مباحث کیفی به جای توجه صرف به کمیت، هدف از پژوهش 

های برخی شاخص باپذیری بخش مرکزی شهر بجنورد گرانه هویت در ارتباط بین زیستحاضر، بررسی نقش میانجی

ای و و کلیدی این مفهوم است. برای دستیابی به این هدف، مبانی نظری تحقیق با استفاده از مطالعه کتابخانهمنتخب 

آوری شد. نفر از ساکنان بخش مرکزی شهر جمع 480پرسشنامه از اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل با استفاده از ابزار 

ها استفاده شده است. سازی و پردازش دادهبرای آمادهSmart PLS و  SPSS افزارهایبه فراخور نیاز تحقیق از نرم

هویت و حس تعلق به مکان به عنوان میانجی بر متغیر  اثرگذارر بودن نقش مهم و کننده معناداهای پژوهش بیانیافته

بخش پذیری میزان زیست درو آموزش  ، امنیتاجتماعی یعنی مشارکتاین پژوهش؛ های مورد مطالعه سایر شاخص

پذیری یک مکان در زیست مؤثرامل ومتغیر هویت و حس تعلق به مکان نه تنها عبنابراین، است. مرکزی شهر بجنورد 

این مساله بر اهمیت متغیر که  ،نقشی قابل توجه دارندنیز ، بلکه در میزان تاثیرگذاری سایر عوامل و متغیرها هستند

مفاهیم نقشی اساسی در بهبود لذا توجه ویژه به این افزاید. پذیری میدر مطالعات زیست هویت و حس تعلق به مکان

 پذیری شهری خواهد داشت. زیست

 .تعلق به مکانو حس ، هویتمتغیر میانجی پذیری،یستز :هاکلیدواژه
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 مقدمه .0

رشید سیریع جمعییت در ناپیذیر جوامیع شیده اسیت. هیای اجتنیا یکیی از ویژگییشهری امروزه رشد شتابان 

 های انسانی به ویژه در شهرها در سراسر جهان بر کیفیت زیست جوامع بشری اثرات عمیقیی گذاشیته اسیتکونتگاهس

همزمان با توسعه شهرها و گرایش مردم به شهرنشینی، معادلات اقتصادی و اجتمیاعی شیهرها دچیار . (0431 )حناچی،

دهنیده بسییاری گی هستند، بستر و شیکلتحول و دگرگونی شده است. از این رو اگرچه شهرها مکان و شیوه برتر زند

پذیری خیود در بسیاری موارد سرزندگی و زیست های اخیرو در دهه بودههای اساسی زندگی شهروندان نیز از چالش

شناسیی، بیه هیای بیومکنیم کیه از جنیبنابراین در جامعه ای زندگی م (.0438اند )صرافی و همکاران، را از دست داده

ح اوضیا  جویی است. از آنجا که این شرایط، شیرار آسیب دیده است و نیازمند چارهو کالبدی بسیاجتماعی، فرهنگی 

رائه شده است. یکیی از آن هیا معاصر است، راهکارهای گوناگونی برای مواجهه با آن ا و وضعیت بسیاری از شهرهای

زایش جامعیه زهیای در حیال افینیا رییزی و اهمییت پاسیه بیهی برنامیهپذیری است که با تکامل اولوییت هیازیست

بیه عبیارت جوی تسهیلات، امکانات و کیفیت زندگی بالاتر و بیشتر است، رونق گرفته است. وپساصنعتی که در جست

هیای کشیاورزی و زدحام و شیلویی، از بیین رفیتن زمیینل رشد سریع جمعیت، ادیگر، به دلیل آگاهی از خطراتی مث

تعلیق بیه مکیان،  تمیاعی و از بیین رفیتن حیسهیای اجاسب، افزایش نابرابریمعقول و من فضاهای باز، کمبود مسکن

پذیری بوجود آمیده و رشید کیرده دگی جوامع را تهدید می کند، زیستمکانی و زندگی اجتماعی که کیفیت زنهویت 

   .(40ص. ،0431 مهرنجانی و همکاران،لیمانیس) است

ها و ریزی شهری معاصر است، اما شاید بتیوان ریشیهبرنامه پذیری از مفاهیم و رویکردهای نوین دراگرچه زیست 

( واژه شیهر 212 ص. ،0431 ز بیه آن پیونید داد )خراسیانی،( را نیی0301های قدیمی چون نظریه آبراهیام میازلو )بنیان

و همیراه بیا افیزایش رقابیت مییان شیهرهای جهیان بیرای جیذ   0381پذیر به معنای عمومی در طول دهیه زیست

از این زمیان بیه بعید ایین . (2100 ،0)ای آی یوهای خارجی و افزایش کیفیت زندگی پدیدار شدذار و سرمایهگسرمایه

مفهوم مورد توجه بسیاری از پژوهش ها و زمینه های مطالعاتی با رویکرد بهبود کیفیت زندگی قیرار گرفیت. از جملیه 

در  2تیوان بیه میوارد  ییل اشیاره کیرد ا بالسیا مییزمینه انجام شده است هایی که در خارج از ایران در این پژوهش

پیذیری های انیدازه گییری زیسیتمرکز شهر تلاش کرده است تا شاخص گیری زیست پذیریپژوهشی با عنوان اندازه

شناسیی میی کوشید تیا مشیکلات روش 2111سیال  در 4(. دانستان0، ص.2101 مراکز شهری را معرفی کند )بالسا 

نگاهی وییژه بیه رابطیه با  0(. دوچازل2111پذیری در مقیا  محله را حل کند )دانستان، تاندازه گیری زیس چگونگی

هوهیای  2102(. در سیال 2101پیردازد )دوچیازل، دو مییپذیری و پایداری و ترسیم روابط بین این سیستمی زیست

                                                 
1. EIU 

2. Balsas 

3. Dunstan 

4. De chazel 
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پیذیری شیهرها زیسیتابی کوشش کرده اند تا مدلی برای ارزیی پذیری شهرهاقاله ارزیابی زیستو همکارش در م 0یان

-درون پیذیریفضاهای باز شهری بیرای بهبیود زیسیتریزی (. در مقاله برنامه2102 و همکار، ایجاد کنند )هوهای یان

)قنبیران و  پیذیری و پاییداری آن پرداختنیدیت تاثیر محییط طبیعیی شیهر بیر زیسیتقنبران و موسوی به اهم ،شهری

(، 2108) 0(، اسیتو2101و همکیاران ) 4(، لوکومیان2101و همکاران ) 2اجیهای رین پژوهش(. علاوه برا2100موسوی،

د. انیپرداختیه پذیریهای اخیر به ارزیابی و سنجش زیستهای مختلف در سال( نیز با روش2103) 1بانک توسعه آسیا

بیی در ارزییابی و هیای تجرناگفته پیداست که رونید مطالعیه و تحقییقپذیری در ایران، اما در رابطه با مطالعات زیست

هیای جدیید در ایین زمینیه از ها و پژوهشآیاز راه است. ادامه انتشار کتا پذیری شهرهای کشورمان در بهبود زیست

پذیری و از سوی دیگر نشیان از نیو بیودن آن دارد. پژوهشیگران سو حکایت از ضرورت توجه به مباحث زیستیک

-هیای زیسیتشور و یا روستاهای مناطق مختلف بیر اسیا  شیاخصها و شهرهای کایرانی با ارزیابی وضعیت محله

-سیازی شیاخص( بومی0483توان به بندرآباد )اند که از آن جمله میهای متعددی در این باره انجام دادهپذیری، تحقیق

( 0431نیژاد )(، خزاعیی0432پیذیر)های جوامع زیستشناسایی مشخصه ؛های زیست پذیری، ایراندوست و همکاران

بیه طیور اعیم و  پیذیریمطالعیه زیسیت این وجود در ایران،با پذیری اشاره کرد. بر زیست مؤثرناسایی عوامل کلان ش

پذیری شهری به طور اخص سابقه محدودی دارد و مطالعات اندکی در سطح شهرهای انگشت شیماری انجیام زیست

بیشیتر ایین بیران بسییار خیالی اسیت. علیاوهاصیر اییرشیهری معریزی شده است. از این رو جای آن در ادبیات برنامه

هیای پذیری شیهرها و منیاطق و محلیهبه بررسی و سنجش وضعیت موجود زیست نیز اندهایی که انجام شدهپژوهش

  اند.ها با یکدیگر توجهی نداشتهپذیری و ارتباط آنهای زیستتاثیر شاخص میزان متفاوتاند و به ها پرداختهآن

، تنیو  گسیترده ای از تعیاریف و تاکید بیر کلییت آن پذیری این مفهومنازمینه اهمیت و اجتنا  د اجما  دروجوبا 

انید. ی تعرییف و انیدازه گییری بییان کیردهمحققیان آن را دشیوار بیرابه گونه ای که  ،وجود دارد پذیریزیستبرای 

هیای متعیدد؛ اگیر اما متشکل از لاییه در ظاهر ساده پذیری همچون پیاز است،می نویسد زیستباره در این 1ریبسینزکی

مطیرح (. میرور تعیارف 1ص. ،2114 ،1)فن کمی  رودا نگریسته شود کلیت آن از دست میبه هر لایه جداگانه و مجز

، فضیای بیاز و عمیومی، اندازچشیمارتباطیات، ونقل، مکان، حملهویت و حس از جملههای مشترک شاخص به شده

ها، امنییت، مشیارکت اجتمیاعی، سیاخت، امکانیات و زیرمناسیب د و اشتغال، مسکنفرایت، اقتصاوقاتتفریحات و ا

-تیوان گفیت زیسیتعریف این مفهیوم مییدر تاز این رو . دارنداشاره  درمان -آموزشی و امکانات بهداشت امکانات 

زنیدگی میردم تیاثیر و روانیی  اقتصیادی-بر ابعاد فیزیکی، اجتماعی ای از پایداری است که مستقیماًزیرمجموعه پذیری

                                                 
1. Hu hai yan 

2. Raji 

3. Lukuman 

4. Stuve 

5. Asian Development Bank 

6. Rybcyznski 

7. Van Kamp 
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های اکتسابی محیط است که آن را به مکانی مطلیو ، مناسیب و جیذا  ای از ویژگیمجموعهو دربرگیرنده گذارد می

هیای دو دسیته عینیی )دسترسیی بیه زیرسیاختها بیه کند. این ویژگیمه مردم تبدیل میکار و بازدید ه ،برای زندگی

تفیریح، فضیاهای نقل، مسیکن، سیلامت و امکانیات بهداشیتی، وو حملابه جایی های مختلف جشهری، امنیت، گزینه

س تعلیق بیه مکیان، هوییت محلیی، سیرمایه اجتمیاعی، )حی روانی-های اقتصادی( و  هنیعمومی جذا  و فرصت

-سیتیز راتیییتغ بنیابراین. (18،ص.0430)خزاعیی نیژاد، شیودبندی میتگی، عدالت، صمیمت و راحتی( طبقههمبس

 .(4ص. ،2120 و همکاران، 0)پن است و رفتار انسان طیمح نیتعامل ب ریا تحت تأثعمدت یشهر یریپذ

شیده  لیتبید یتوسیعه شیهر یبه هدف اصیل یشهر یریپذستیز تیبهبود وضعهای اخیر از آنجایی که در سال

هیدف پیژوهش  (،20همیان،ص.)مهم اسیت اریآن بس ریو تأث یشهر یریپذستیز تیمعقول از وضع یابیاست و ارز

پذیری )مشیارکت زیسیت سه شیاخص و حس تعلق به مکان در ارتباط با بررسی تأثیر میانجی شاخص هویت اضرح

مرور مطالعیات متعیدد انجیام شیده اگرچه به بیان دیگر  پذیری شهرهاست.و امنیت( و میزان زیست اجتماعی، آموزش

امیا ایین پیژوهش قصید  ی را دارد،مطرح شده در زیست پیذیر اهمیت شاخص های مختلفدر این زمینه حکایت از 

ازایین رو پیذیری شیهری نشیان دهید. یت و حس تعلق به مکیان را در زیسیتدارد میزان اهمیت و تاثیر شاخص هو

مشیارکت اجتمیاعی، شاخص هیای رابطه بر این که هویت و حس تعلق به مکان تحقیق عبارت است از اصلی فرضیه 

شیهر بجنیورد بیه رو، ایین از دارد.  هر بجنورد تاثیر معنیادار مییانجیمرکزی ش بخشپذیری یستبا زآموزش و امنیت 

ایین دلیل انتخیا   .به آزمون گذاشته شوداین شهر  درفرضیه تحقیق  تاعنوان مطالعه موردی تحقیق انتخا  شده است 

نت بافت ارزشیمند تیاریخی میی باشید و محیل سیکوبرگیرنده در و بویژه بخش مرکزی آن که  بجنورد شهراست که 

پیذیری میورد توجیه و مطالعیه قیرار اکنون با هدف ارزیابی شرایط زیستت، استبخش قابل توجهی از جمعیت شهر 

مطالعه اهمیت شاخص هویت و حیس تعلیق بیه مکیان در هدف تحقیق از آنجایی که  نگرفته است. نکته دیگر این که

توانید نقیش مهمیی در بهبیود ص مییروشن شدن این موضو  و پرداختن به اهمیت ایین شیاخ، پذیری استزیست

 ی کشورمان در آینده داشته باشد. و سایر شهرها شهراین روزگار شهرنشینی و به ویژه وضعیت بخش مرکزی 

 متدولوژی .2

منید بیا اسیتفاده از واژه کلییدی پذیری، جسیتجوی نظامزیسیت هایشیاخص دربیارۀ نظیر اجما  به دستیابی برای

ا  آی  ،4های اطلاعیات، سیسیتم2ایایایهیای داده علمیی از جملیه آیین رابطه پایگیاهپذیری انجام شد. در ازیست

هیا مورد جسیتجو قیرار گرفیت. سیکس، کیفییت متیدولوژی آن 2108تا  2101های بین سال  1و ساینس دایرکت 0دی

                                                 
1. pan  

2. IEEE 

3. Information Systems 

4. SID 

5. Science Direct 
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رد بررسیی هیای میوها انجام شید. بیر ایین اسیا  ابعیاد و شیاخصارزیابی شد. پس از این مرحله، انتخا  شاخص

 شدند. انتخا  0پژوهش مطابق جدول 
 

 متغیرهای آشکار و پنهان تحقیق .0ل جدو
 ها(تعداد متغیرهای آشکار )سوال متغیرهای پنهان ردیف

 4 امنیت فردی و اجتماعی 0

 4 مکانتعلق به حس هویت و 2

 4 مشارکت 4

 0 امکانات آموزشی 0

 0 هاامکانات و زیرساخت 1

 4 حمل و نقل 1

 0 اقتصاد و اشتغال 1

 1 تفریحات و اوقات فرایت 8

 1 فضای باز و عمومی 3

 1 انداز چشم 01

 (0433، های پژوهش)یافته مأخذا
 

شیاخه  ، های توصیفیاز نو  پژوهشها گرداوری دادهنحوه  نظرپژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی است، از 

 شیود. جامعیهاز نو  همبستگی قلمیداد می ،اط بین متغیرهای پژوهشارتب جهترود و از مطالعات میدانی به شمار می

 تحلییل عیاملی برای ،لازم نمونه حجم مورد در آنکه وجود با .باشندر بجنورد میشه 1ناحیه ساکنان  ،این پژوهش آماری

میورد   200 لیازم نمونیه حجم حداقل پژوهشگران، بسیاری از زعمبه ندارد، اما وجود کلی توافق ساختاری، سازیمدل و

برای اطمینیان بیشیتر و کسیب بهتیرین نتیجیه،  حاضر تحقیقاز این رو (. 0431، است )صادقی شاهدانی و خوشخوی

 .را مورد بررسی قرار داده استنمونه  480تعداد 

 ابیزار از هیای مییدانیداده آوریجمیع گیری تصیادفی در دسیتر  و بیرایبیرداری از روش نمونیهبرای نمونه    

پرسشنامه ها به صیورت حضیوری و توسیط  ،در راستای کسب بیشترین و دقیق ترین اطلاعات .شد استفاده شنامهپرس

 به کمیک روش حیداقل 0ساختاری معادلات سازیمدل پژوهش، این در استفاده مورد روشمحقق تکمیل شده است. 

هیای مبتنیی بیر کوارییانس قایسه با روش. زیرا این روش در ماست 4نسخه  Smart PLSافزار و با نرم 2جزئی مربعات

هیا سیازگار اسیت )بهیاری و همکیاران، های مستقل و نرمال نبودن دادهمتغیر4خطی مانند هم شرایطی وجود به نسبت

 (.2101و همکاران،  0( علاوه بر این به حجم نمونه نیز حسا  نیست )رونکو0431

                                                 
1. Structural Equation Modeling (SEM) 

2. Partial Least Square (PLS) 

3. Collinearity 

4. Rönkkö 
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 تحقیقمدل مفهومی  .0 .2

 میدل. انجیام شیده اسیتمتغییر مییانجی مسئله تحقییق و  وهشی در زمینهی سوابق پژترسیم مدل مفهومی با بررس

. نشان داده شیده اسیت 0شکل در ( 2108) 4( و گویزانی0381) 2و ای کنی 0با اقتبا  از پژوهش رابنتحقیق  مفهومی

ه متغییر وابسیته بیه پذیری کت( به عنوان متغیر مستقل در زیستتاثیر مشارکت اجتماعی)آموزش و امنی ،طبق این مدل

چناچیه هوییت و حیس به عبارت دیگر شمار می رود با نقش میانجی هویت و حس تعلق به مکان بررسی می گردد. 

-اجتماعی)آموزش و امنیت( بیر زیسیت تعلق به مکان، یک متغیر میانجی باشد، در آن صورت بخشی از تاثیر مشارکت

 مکان خواهد بود.پذیری، به دلیل تاثیر آن بر هویت و حس تعلق به 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل مفهومی تحقیق .0شکل 
 

 پژوهش محدوده مورد مطالعه. 2 .2

کیوه آلیاداب بنیا شیده هیای رشیتهشمالی در شمال شرق ایران و در کوهکایهشهر بجنورد مرکز استان نوپای خراسان

کشور از نظر جمعییت اسیت. بیر  و چهارمین شهرز جمله شهرهای بزرگ خراسان و چهل ا این شهر(. 2)شکل  است

خیانوار دارد )مرکیز آمیار اییران،  18114نفیر جمعییت و  244801اسا  آخرین نتایج منتشر شده مرکز آمیار اییران، 

 است. ناحیه 00منطقه و  4های شهرداری، شهر بجنورد دارای (. بر اسا  تقسیم0431

                                                 
1. Reuben 

2. A. Kenny 

3. Guizani  

 هویت و حس تعلق به مکان

 مشارکت اجتماعی
 )آموزش ، امنیت(

 

 پذیریزیست
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   مورد مطالعه پژوهش محدوده .2شکل 

 

به علیت قرارگییری دو مییدان  شهر 1ناحیه شهر بجنورد،  پذیریزیست وضعیت از یری مناسبتصو ارائه منظور به

بیه عنیوان محیدوده مکیانی در آن، اصلی شهر )میدان شهید و میدان کارگر(، بخش مرکزی و بافت سینتی و تیاریخی 

 مورد مطالعه پژوهش انتخا  شده است.

  هایافته .0

 سیمای جامعه مورد مطالعه. 0 .0

شیغل، محیل کیار و تحصییلات های توصیفی جمعیت مورد مطالعه از جمله ترکییب سین، ویژگیبه  2جدول ر د

 .  شودتا چشم انداز روشنی از جامعه مورد مطالعه حاصل  ه استدپرداخته ش
 

 اطلاعات دموگرافیک نمونه آماری .2جدول

 سن
 00-08نوجوانان )

 ساله(

 03-23جوانان )

 ساله(

 41-10میانسالان )

 اله(س
 ساله و بیشتر( 11سالمندان )

2.8% درصد فراوانی  %43 3%/11 4%/1 

 بیکار و خانه دار دانشجو بدون پاسه کارمند آزاد شغل

 1/%2 00/%1 0/%8 22/%0 11/%4 درصد فراوانی

 سال 01بیشتر از  01-41 41-21 21-01 سال01کمتراز  مدت سکونت

 2/%1 1/%1 3/%0 41/%3 11/%2 درصد فراوانی
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 مستاجر بدون پاسه مالک مالکیت

 01/%1 0/%3 01/%0 درصد فراوانی

 بدون پاسه لیسانس و بالاتر دیکلم سیکل بی سواد تحصیلات

 1/%8 40/%0 01/%1 04/%1 01/%3 درصد فراوانی

 (0433 های پژوهش،مأخذا )یافته
 

 ها و پرسشنامه تحقیقسنجش و ارزیابی مدل. 2 .0

 میدل بررسی بیرازش به باید ابتدا ،جزئی مربعات رویکرد حداقل با ساختاری معادلات روش در هامدل تحلیل برای

 میدل بیرازش گیری،انیدازه میدل بخیش، بیرازش سیه در میدل پرداخت. برازش پژوهش هایفرضیه آزمودن سکس و

میورد تاییید قیرار  0ایاییگیری از نظر روایی و پشود. چنانچه برازش مدل اندازهمی انجام کلی مدل برازش و ساختاری

گیرنید. ها از مدل ساختاری میورد ارزییابی قراربینی مدل و روابط میان سازههای پیشگرفت، در مرحله بعد باید قابلیت

اسیت )رسیولی و  2گیسیر خطی، معیار ضریب تعیین و معیار استونساختاری شامل ارزیابی هممعیارهای ارزیابی مدل 

 شود. ن، برازش مدل کلی با استفاده از شاخص نیکویی برازش سنجیده میپایا (. در0431همکاران، 

پاییایی و رواییی میورد  شیود کیه در آنپرداخته میی گیریبرازش مدل اندازه با عنایت به مباحث گفته شده ابتدا به

، 4آلفیای کرونبیا  پایایی از طریق سه آزمون. گیرد. سنجش روایی باید پس از تأیید پایایی صورت گیردبررسی قرار می

سینجیده  1و رواییی واگیرا 1از طریق روایی همگیرا و روایی)بارهای عاملی(  1و قابلیت اطمینان شاخص0پایایی ترکیبی

)بیگیی و نشیانگر پاییایی قابیل قبیول اسیت  1/1مقدار آلفای کرونبیا  بالیاتر از . (0431)رسولی و همکاران، شود می

-برای هر سازه، نشان از پایایی مناسب درونیی میدل بیرای انیدازه 1/1ی بزرگتر از مقدار پایایی ترکیب .(0431همکاران، 

)رسیولی و همکیاران، های یک سازه است قابلیت اطمینان شاخص، نشانگر پایایی معرف .(0430)رحیمی، گیری دارد 

 بیین عیاملی شیود. بیاریم صرف نظر آن از و شده گرفته در نظر ضعیف باشد، رابطه 4/1از  کمتر عاملی بار اگر .(0431

بیرای  . (0431)بیگیی و همکیاران، اسیت  مطلیو  بسییار رابطیه باشد، 1/1 از بزرگتر اگر و است قبول قابل 1/1 تا 4/1

شیود. معییار مییانگین وارییانس می ( اسیتفادهAVE) 8سنجش روایی همگرا از معیار میانگین واریانس اسیتخراج شیده

مطیابق بیا  .(0431)رسولی و همکاران، دهد های خود نشان میه را با شاخصاستخراج شده، میزان همبستگی یک ساز

بیرای ارزییابی  هیاترین معیارمتیداول. بیشیتر باشید 1/1بایید از  AVE( مقدار 2101) مطالعات جوزف هیر و همکاران

                                                 
1. Reliability 

2. stone – Geisler criterion 

3. Cronbach's Alpha 

4. Composite Reliability 

5. Indicator Reliability 

6. Convergent Validity 

7. Discriminated Validity 

8. Average Variance Extracted 
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-معییار، معییار هتروترییتو بر ایین د ل است. اخیراً علاوهارزیابی بارهای متقابو  0لارکرروایی واگرا شامل معیار فورنل

، 1و  4جیدول  .(0431)رسیولی و همکیاران، نیز برای ارزیابی روایی واگرا اضافه شیده اسیت  (HTMT) 2مونوتریت

اسیت. مقیدار بارهیای عیاملی )قابلییت  شیده آوردهبر و روایی همگراپایایی  در این تحقیق معیارهای که دهندنشان می

 ه است.مشخص شد 1اطمینان شاخص( در جدول 
 

 (CR( و پایایی ترکیبی )AVEاستخراج شده ) واریانس کرونباخ، میانگین آلفای .0جدول
 CR AVE کرونباخ آلفای هاسازه هامدل

 0/72093 0/88563 1/81132 اجتماعیمشارکت 0 مدل

 0/5189 0/81046 0/68618 آموزش 2مدل

 0/69737 0/87356 0/78374 امنیت 4مدل 

 
 1 1 1 پذیریزیست

 0/6732 0/86051 0/7572 هویت

 (0433 های پژوهش،مأخذا )یافته
 

 مییانگین دوم ریشیه کیه کنیدمی بییان معییار اولین معیار برای بررسی روایی واگرا معیار فورنل لیارکر اسیت. ایین

باشید. مطیابق  دلمی هایسازه سایر با سازه آن همبستگی بالاترین از بیشتر باید سازه (AVEشده ) استخراج هایواریانس

بیشیتر  دارد قیرار هیاآن راسیت و زییرین هایخانیه در که مقدار همبستگی از هاماتریس اصلی قطر عدد مقدار ،0جدول 

بیرای  دیگیر. هایسازه با تا دارند خود هایشاخص با بیشتری ها تعاملمدل ها درسازه پژوهش، این  در رو این است. از

 آورده شده است. 0در جدول  0بوط به مدل رعایت اختصار تنها اطلاعات مر
 

 هاهمبستگی با شده استخراج واریانس میانگین دوم ریشه مقادیر . بررسی0جدول 
 مدل ها

 هاسازه
 هاسازه

 0مدل 

پذیریزیست اجتماعیمشارکت    هویت 

 - - 0 پذیریزیست

 - 0/84907 0/74614 اجتماعیمشارکت 

 0/82024 0/43609 0/59021 هویت

 (0433 های پژوهش،مأخذا )یافته
 

 هیایشرا بیا معرف است که همبستگی هیر سیازه 4دومین شاخص برای بررسی روایی واگرا، بارهای عاملی متقابل

ها بیشتر باشد. در یییر ایین صیورت، رواییی واگیرا های سایر سازهدهد و باید از همبستگی آن سازه با معرفنشان می

هیایش از همبسیتگی همبستگی هر سیازه بیا معرف 1 جدول بقط .(0431رسولی و همکاران، )رود مدل زیر سوال می

                                                 
1. Fornell - Larcker 

2. Heterotrait-Monotrail Ratio  

3. Cross-Loadings 
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بیرای رعاییت ها اسیت. رواییی واگیرای مناسیب میدل ها بیشتر است و این حاکی ازهای سایر سازهآن سازه با معرف

 آورده شده است. 1در جدول  0اختصار تنها بارهای عاملی متقابل مدل 
 

 متقابل لیعام بارهای .5جدول 
 مدل ها

 هامعرف
 هاسازه

 0مدل 

 هویت اجتماعیمشارکت  پذیریزیست

 0/82589 0/31426 0/45221 0هویت

 0/78779 0/36 0/45903 2هویت

 0/84598 0/39259 0/5338 4هویت

 0/37635 0/82903 0/60797 0اجتماعیمشارکت 

 0/38067 0/83378 0/62956 2اجتماعی مشارکت

 0/35437 0/88335 0/66191 4اجتماعیرکت مشا

 0/59021 0/74614 1 پذیریزیست

 (0433 های پژوهش،مأخذا )یافته
 

مونوترییت اسیت. ایین معییار، بیه وضیوح نسیبت بیه معییار -معیار بعدی بررسی روایی واگرا نسبت هتروتریت

گیرا نیسیتند، عملکیرد بهتیری دارد. اگیر لارکر و بارهای متقابل، که عمیدتاً قیادر بیه تشیخیص عیدم رواییی وافورنل

نتیجیه  .(همیان)باشد، رواییی واگیرای میدل تاییید شیده اسیت  31/1های مدل کمتر از برای تمام سازه HTMTمقدار

هسیتند و رواییی  3/1کمتیر از  HTMTدهید کیه تمیامی مقیادیر های مفهومی تحقیق، نشان میحاصل از بررسی مدل

 نظیر از میدل اوّل، گیام در، بیرای ایین منظیور پردازیمبه ارزیابی مدل ساختاری می سکس شود.مدل تایید می یواگرای

خطیی براسیا  معییار شیاخص تیورم گییرد. بررسیی هممورد بررسی قرار میی مستقل متغیرهای خطی بینهم وجود

باشد. در ییر ایین صیورت بایید سیازه بیا سیایر  کمتر 1مقدار که برای هر سازه مستقل باید از  است (VIF) 0واریانس

 .(0431)رسیولی و همکیاران، ها ادیام، سازه حذف یا با ایجاد سازه مرتبه بالاتر سعی در رفع ایین مشیکل نمیود سازه

خطیی را منطقیی و قابیل قبیول تیوان ایین مقیدار از هملیذا می نتیجه مشابه برای سایر مدل هیا نییز بیه دسیت آمید.

 .(1)جدول دانست
 

 (VIF. شاخص تورم واریانس )6جدول 

 مدل ها
 هاسازه

 هاسازه

 0مدل 

 هویت اجتماعیمشارکت  پذیریزیست

 1  1/23484 اجتماعی مشارکت

   1/23484 هویت

 (0433 های پژوهش،مأخذا )یافته

                                                 
1. Variance Inflation Factor (VIF) 
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بینیی میدل را پیش دقیت ،( است. این معییارR Squareیا  2Rساختاری، ضریب تعیین ) مدل ارزیابی گام دوم برای

 البتیه طبیعیی. شودچند درصد از تغییرات متغیر وابسته تحت تأثیر متغیر مستقل تبیین می تعیین می کندو دهد نشان می

(، مقیادیر 0333)0از نظیر چیین (.0431باشید )طهماسیبی و عابیدینی،  صفر برابر متغیر مستقل برای مقدار این که است

 .(0431)رسولی و همکاران،  شوندیف، متوسط و قوی برآورد میضع ترتیب به 11/1و 44/1، 03/1

پذیری، توسیط مشیارکت درصید از تغیییرات متغییر وابسیته زیسیت 104/1حیدود  0در میدل ، 1جیدول مطابق 

تغییرات متغیر وابسته هویت توسط مشیارکت اجتمیاعی  درصد 031/1شود. همچنین حدود اجتماعی و هویت بیان می

پذیری و هوییت بیه حاکی از آن است که مقادیر ضرایب تعیین به دست آمده متغییر وابسیته زیسیتشود که تعیین می

 تأییید را ساختاری مدل بودن برازش مناسب ملاک، مقدار سه به توجه با که متوسط و ضعیف قرار داردترتیب در سطح 

پیذیری و هوییت ده متغیر وابسیته زیسیتن به دست آمنیز مقادیر ضرایب تعیی 4و  2با همان تفاسیر ، در مدل . کندمی

 و ضعیف قرار دارد.به ترتیب در سطح متوسط 

دهید اگیر در ییک میدل است که نشیان می (2Q) ساختاری، استفاده از معیار استون گیسر مدل ارزیابی گام سوم در

هیای همیدیگر هسیتند و گذاری کافی بیر شیاخصها قادر به تأثیردرستی تعریف شده باشد، سازهها بهروابط بین سازه

 بیه شیده مشیاهده مقیادیرباشید  مثبیت ضریب درستی ارزیابی گردند. چنانچهها به شود که فرضیهاین امر موجب می

است )بیگیی و همکیاران،  برخوردار مناسبی از کیفیت ساختاری مدل که گرفت نتیجه توانمی و اندشده بازسازی خوبی

بیرای .دبار دیگر میدل سیاختاری تأییید شیو  مثبت هستند  2Qمقادیرتمامی د که وشمی مشاهده  1در جدول (. 0431

 آورده شده است. 1در جدول  0رعایت اختصار تنها اطلاعات مدل 
 

 ها و ضریب تعیین و میزان شاخص نیکوئی برازشزای مدلمتغیرهای درون 2Q. مقادیر0جدول 
 Q²  R Square GOF هاسازه مدل ها

 0مدل 

 0/64333 0/62673 پذیریزیست

 1 0 اجتماعیمشارکت  1/1022

 0/19018 0/11935 هویت

 (0433 های پژوهش،مأخذا )یافته
 

کنید شود. این معیار تعییین میمی استفاده2  (GOF)معیار نیکویی برازش از کلی مدل سنجش برایدر آخرین مرحله 

همکیاران، ده از نمونیه مناسیب اسیت )رجیوعی و های به دسیت آمیکه یک مدل از پیش تعیین شده چقدر برای داده

معرفی شیده اسیت )عباسیی  GOFعنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای  به 41/1، 21/1، 10/1مقدار  (. سه0431

 .پیژوهش اسیت 0 میدلبیرازش کلیی قیوی  نشانگر 41/1بیشتر از  GOFمقادیر ، 1جدول (. مطابق0432ساز، چینیو 

کلیی، بیرای  و سیاختاری گیری،انیدازه هایمدل برازش بررسی پس از ل ها نیز به دست آمد.نتیجه مشابه برای سایر مد

                                                 
1. chin 

2. Goodness of Fit – GoF 
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مقدار آمیاره تیی  (.8)جدول  شودیاستفاده م 0های فرعی( از روش بوت استراپهای مستقیم )فرضیهرد یا تأیید فرضیه

هیا ، تمیام فرضییه>0/1Pداری معنیا و سیطح %33اطمینیان در سیطح بنابراین  است 11/2تر از ها بزرگدر تمام فرضیه

 توان رد کرد.)تاثیر معنادار آماری( را نمی
 

 . آزمون فرضیات مستقیم پژوهش8جدول 
 نتایج فرضیات داریسطح معنا  آماره تی ضریب مسیر مسیر هامدل

 0مدل

 تأیید 1 19/30096 0/60354 پذیریزیست <-اجتماعی مشارکت 

 تأیید 1 9/13919 0/43609 هویت <-اجتماعی مشارکت 

 تأیید 1 8/85328 0/32701 پذیریزیست <-هویت 

 2مدل

 تأیید 1 17/27086 0/60335 پذیریزیست <-آموزش 

 تأیید 1 8/31831 0/38186 هویت <-آموزش 

 تأیید 1 9/3803 0/3596 پذیریزیست <-هویت 

 4مدل

 تأیید 1 5/67883 0/31838 پذیریزیست <-امنیت 

 تأیید 1 16/79853 0/59366 هویت <-یت امن

 تأیید 1 7/82315 0/39893 پذیریزیست <-هویت 

 (0433 های پژوهش،مأخذا )یافته
 

 ییک مقیدارهیا آزمون این استفاده شده است. در 4و گودمن 2های سوبلبرای بررسی فرضیه متغیر میانجی از آزمون

تیأثیر  بیودندرصد معنیادار 31سطح توان در می 31/0قدار از این م آید که در صورت بیشتر شدنبه دست میآماره تی 

 میانجی یک متغیر را تأیید نمود )رد نکرد(.
 

 های غیرمستقیم پژوهشآزمون فرضیه .1جدول
 هامدل هاآزمون آماره تی خطای استاندارد داریسطح معنا

 آزمون سوبل 6/35836023 0/02242808 0/00
 0مدل

 آزمون گودمن 6/37809097 0/0223587 0/00

 آزمون سوبل 6/223063 0/0220658 0/00
 2مدل

 آزمون گودمن 6/24295747 0/02199548 0/00

 آزمون سوبل 7/09222228 0/03339275 0/00
 3مدل

 آزمون گودمن 7/10257134 0/03334409 0/00

 (0433 های پژوهش،مأخذا )یافته
 

                                                 
1. Bootstrapping 

2. Sobel test 

3. Goodman test 



  011                                 ...      با یریپذ ستیدر مفهوم ز تیهو یانجینقش م یابیارز                            سال هشتم            

 

هیا نقیش مییانجی را بیین شاخص هویت و حس مکان در تمامی مدل 3دول آمده در جبا توجه به نتایج به دست 

گر از معییار شیمول پذیری و شاخص مربوطه داشته است. در گام بعدی، برای تعیین میزان شیدت اثیر مییانجیزیست

 0و  1ن مقیداری بیی دهید ومستقیم به اثر کل را نشان میییر استفاده شده است. این معیار نسبت اثر (VAF) 0واریانس

)رسیولی و  شیودتر قلمیداد میگر قیویکنید، هیر چیه مقیدار آن بیه ییک نزدییک باشید تیأثیر مییانجیرا اختیار می

 . اگر(0431همکاران،

 VAF < %20.نقش تأثیر اثر میانجی بسیار جزئی است ، 

 20 ≤ VAF ≤ %80%.نقش تأثیر اثر میانجی متوسط است ، 

 VAF > %80 (0431همکاران، )رسولی و است ، نقش تأثیر اثر میانجی قوی. 

ها متوسیط اسیت و در تمیام میدل اثر مییانجیآمد به عبارتی دیگر،  به دست 033/1ها مدلدر تمامی  VAFمقدار 

 پیذیریزیسیت امنیت بیر و  ریپذیزیست بر پذیری، آموزشزیست بر مشارکت بدین معنی است که تقریبا نیمی از اثر

     .شودتبیین می مکانحس هویت و میانجی متغیر از طریق،
اخییر در بسییاری از مطالعیات  راین و با عنایت به مباحث مطرح شده می تیوان گفیت اگرچیه در سیال هیایاببن

پذیری به اهمیت هویت و حس تعلق به مکان نگریسته شده است اما با توجیه بیه اهمییت بعید میذکور کیه در زیست

و تاکیید  رسد توجه به هویت و حس تعلق به مکان باید بیا دقیتنظر می رداخته و تایید گردید، بهمطالعه حاضر بدان پ

نقیش قابیل ملاحظیه ای در معنیادار  چنان که مشاهده گردید پذیری صورت گیرد . چراکهبیشتری در مطالعات زیست

آن، بیا  هیایپرداختن به شیهر و مسیائل و ویژگییازاین رو پذیری دارد. ی های زیستساختن تاثیر سایر ابعاد و ویژگ

سیکونت و زنیدگی انسیان را تاییید پذیری مکان و حس تعلق به مکان نه تنها زیست مطالعه و نگاه ویژه به بعد هویت

کیه  دهیدشهری نشیان مییزیکند بلکه اهمیت پرداختن به مفاهیم انسانی و اجتماعی را در مباحث شهر و برنامه ریمی

بنیابراین مطالعیه حاضیر ضیمن تاییید لیزوم . عصر حاضر اسیت به جرات می توان گفت مهمترین نیاز زندگی شهری

نیه  پذیری، اثبات می کند که این بعید،مطالعات انجام شده در زمینه زیستبررسی بعد هویت و حس تعلق به مکان در 

عیه سایر ابعاد میورد مطال پذیری یک مکان دارد، بلکه اثر قابل توجهی در تاثیرگذاریتنها نقش مهمی در بررسی زیست

پیذیری، تحیت تیاثیر هوییت و زان اثرگذاری سایر شاخص هیای زیسیتپذیری را نیز دارد. به بیان دیگر میدر زیست

-ر زمینیه زیسیتحس تعلق به مکان تغییر می کند. بنابراین یفلت از این بعد را جایز ندانسته و ضرورت هر پژوهش د

 داند. می پذیری

 بحث .0

ضرورت و اهمیت بعد هویت و حس تعلق بیه مکیان در ، ژوهش استنتاج گردیدش یافته های پهمانطور که از بخ

ایلب مورد یفلیت بیشیتر مطالعیات انجیام شیده در تاسفانه م. موضوعی که انکار استقابلییرمطالعات زیست پذیری 

                                                 
1. Variance Accounted For (VAF) 
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، 2110، بالسیا  2111پیژوهش حاضیر بیا مطالعیات لانیدری توان گفیت میبا این وجود این زمینه واقع شده است. 

خیارج از در  2101و دپارتمیان حمیل و نقیل امریکیا  2118، موسسه حمل و نقل ویکتوریا 2111، هیلن 2110لیتمن 

(، قیاسییی و 0434ماجییدی و همکییار ) و پژوهشییی کشییور و از میییان پییژوهش هییای داخلییی، بییا مطالعییات علمییی

راسیتا هیم مطالعات زیست پیذیری ( در پرداختن به هویت و حس تعلق در0431( و آروین و همکاران)0431همکار)

ه فراموشی سکرده شیده اسیت ب نیز شده انجامهای پژوهشمطالعات و  واقعیت این است که در بسیاری ازاما می باشد. 

در هیی  نییز نحوه نگاه و میزان تاثیرپذیری و اثرگیذاری ایین بعید  بر اینعلاوه. باشدای مهم و قابل بررسی میکه نکته

 ای یادشده مورد توجه و بررسی قرار نگرفته است و به اهمیت آن پرداخته نشده است.کدام از پژوهش ه

پیذیری موضیو  جدییدی حس تعلق به مکان در مطالعیات زیسیتبنابراین اگرچه پرداختن به شاخص هویت و 

سیایر  بیرهیا ایین شیاخصنیست اما آنچه پژوهش حاضر را از مطالعات پیشین متمایز می سازد پرداختن به اثرگذاری 

در  هیاآنپذیری است که بیانگر سیهم نامسیاوی های مربوط به زیستدر پژوهشگذار و اثرهای مورد مطالعه شاخص

حلقیه مفقیود شیده هویت و حس تعلق بیه مکیان  شهری است. این مهم حکایت از آن دارد که  پذیریبر زیست تاثیر

 ت.همه تلاش ها برای بهبود شرایط زیست و سکونت در شهرهاس

و حس تعلق بیه مکیان از  علاوه براین در مطالعات میدانی انجام شده در بخش مرکزی شهر بجنورد اهمیت هویت

پیذیری بیود کیه بسییاری از سیاکنین آگاهانیه بیه افیت و ییا گاهیا فقیدان آن اشیاره میی های زیسیتجمله شاخص

فویه در مکیان فعلیی خیود تجدیید . بخش مرکزی شهر بجنیورد کیه در دوران صیهای تکمیل شده()پرسشنامهکردند

سال پس از آن رشدی آرام و منطقی در ابعاد مختلیف اجتمیاعی، فرهنگیی و اقتصیادی را  411حیات کرده و تا حدود 

های اجتماعی و فرهنگی خود را متزلزل و سسیت میی امروز بسیاری از جنبه ها و بنیاندر دل خود تجربه کرده است ، 

های مییدانی ایین بخیش حکاییت از و حس تعلق به مکان در میان نمونهافت میزان هویت بیند. به بیان دیگر کاهش و 

در بخیش مرکیزی شیهر بجنیورد مطالعات و مشیاهدات مییدانی همچنین ضرورت توجه و تاکید به این مهم را دارد. 

-و بیویژه سیال های گذشیتهپویای اقتصاد شهر است اما طی دههدهد اگرچه این بخش همچنان قلب تکنده و نشان می

-جرتمهیاهای اخیر این منطقه از نظر اقتصادی، اجتماعی، خدماتی و فرهنگی دارای مشکلات متعیددی شیده اسیت. 

رشد منفی جمعیتی آن و تغییر ساختار جمعیتی ساکنان آن موجب رکود اجتماعی، فرهنگیی این بافت،  های گسترده از

بخیش مرکیزی انگاری باعث شیده اسیت نادیدهیفلت و این تاریخی شهر شده است. و و فضایی این بخش ارزشمند 

-تیر و کیمز دست بدهد و روز به روز بی هویتبدون حمایت و پشتوانه به مرور ایام ساکنان اصیل و قدیمی خود را ا

 گیر ایلب مراکز شهری در ایران شده است. های اخیر دامن آفتی که در سال رونق تر به حیات خود ادامه دهد.

 گیریجهنتی .5

 نسیبتا مفهیوم ایین تعریف در نظر اتفاق تنها نه رو این از. است پیچیده حال عین در و ساده مفهومی پذیریزیست

 متفیاوت مختلیف، پژوهشیگران توسیط نییز آن گییریانیدازه هایشاخص بلکه ندارد وجود شهری ریزیبرنامه در نو
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از جملیه . دارد هیاشیاخص برخیی اشیتراک از حکایت شده انجام هایپژوهش و هامطالعه بررسی وجود این با. است

توان به شاخص هویت و حس تعلق به مکان، امنیت، مشارکت اجتماعی و امکانات آموزشیی اشیاره ها میاین شاخص

ها با یکدیگر پرداخته شد و نشان داده شد که شیاخص هوییت و کرد. در این تحقیق به بررسی ارتباط بین این شاخص

پذیری دارد. به عبیارتی دیگیر بخشیی از مکان نقش میانجی را در ارتباط بین سه شاخص دیگر با زیست به حس تعلق

هیا بیر هوییت پذیری شهر دارند به دلیل تاثیر آنهای امنیت، مشارکت و امکانات آموزشی بر زیستتاثیری که شاخص

 مکیانبیهتعلیق حس تقویت اهمیت ،آمده از تحقیقست تعلق افراد به شهر است. بنابراین، با توجه به نتیجه به دو حس

دگی مکیان هیای شیهری نه تنها امری مهم است بلکیه در بهبیود اوضیا  زیسیت و سیرزن پذیریزیست در هویت و

-هیا و مکیانشهرها، محلیه پذیرییط زیستهای اثرگذار بر شراناپذیر است که سایر ابعاد و شاخصضرورتی اجتنا 

 پیذیریمطالعات زیسیتترازوی از این رو در  مستقیم خود قرار می دهد.تاثیر مستقیم و ییری را نیز تحت های سکونت

ی باشد، پیس تیاملی بیشیتر و های مورد مطالعه مق به مکان سنگین تر از سایر شاخصتعلکفه مربوط به هویت و حس

 باره صورت گیرد. ر باید در اینتعمیقای مطالعه

تعلیق بیه مکیان بخیش مرکیزی شیهر در راستای افزایش هویت و حس زیر موارد ،با عنایت به مباحث گفته شده

 شودامیپیشنهاد بجنورد 

 .انجام مطالعات کاربردی شناسایی اولویت ها و نیازهای ساکنین بخش مرکزی شهر 

 هیای جمعیی مشیترک در بخیش مرکیزی هیا و آییینافزایش تعاملات انسانی از طریق برگزاری مراسیم

 .بجنورد

 ی از تغییر کاربری ساختمان ها و بناهای تاریخی بخش مرکزی شهر بجنوردجلوگیر. 

  بیر افیزایش تعلیق خیاطر سیاکنین بخیش  میؤثرمطالعات کاربردی در راستای کشف و شناسایی عوامل

 .مرکزی به این مکان

 نامهکتاب

زیسیت پیذیری منیاطق (. ارزیابی وضعیت 0431اکبری، م.، بوستان احمدی، و.، موسوی،  . چ.، حاجی پور، ن. ) .0

 .020-010(، 41)01برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، کلانشهر شیراز از منظر شهروندان. 

(. شاخص زیست پذیری در محیط های شهری مطالعیه 0432ایراندوست، ک.، عیسی لو،  . ا.، و شاهمرادی،  . ) .2

 .010-008(، 04)0اقتصاد و مدیریت شهری، موردی ا بخش مرکزی شهر مقد  قم. 

(. ارزیابی شاخص های زیسیت پیذیری شیهری بیر 0431آروین، م.، فرهادی خواه، ح.، پوراحمد، ا.، و منیری، ا. ) .4

 . 0-01(، 2)2 دانش شهرسازی،اسا  ادراک ساکنان )نمونه موردی شهر اهواز(. 

عه میوردی منیاطق تدوین اصول الگوی توسعه فضایی و شکل شهر زیست پذیر ایرانی )مطال(. 0483 . )بندرآباد،  .0

 تهرانا رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات. تهران(. 22و  01، 0
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 صینعت در مشیتری رضیایت بیر خیدمات کیفییت تیأثیر(. 0431و بهاری، ح. ) .،بذله، م.، بهاری، ش .،ج بهاری، .1

 .18-13(، 01)3 ،اییجغرافی اندیشه(. تبریز شهر ستاره پنج هایهتلا موردی مطالعه) داریهتل

 .0، 11-11پذیری، مجله آبادی، ویژه نامه زیست(. سخن سردبیر. 0431) .حناچی، پ .1
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