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تأثیر هویت مکانی بر زیستپذیری سکونتگاههای روستایی پیراشهری کالنشهر مشهد
علياکبرعنابستاني،*1علیرضامعیني


2

1استاد گروه جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه فردوسی مشهد
2پژوهشگر پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی و دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه فردوسی مشهد
تاریخ دریافت89/3/22 :؛ تاریخ پذیرش89/9/22 :

چکیده
مسئله تحقیق :هویت مکانی در سکونتگاههای روستایی پیراشهری مورد مطالعه از نظر ساکنان در چه وضعیتی
قرار دارد؟ هویت مکانی به چه میزان بر زیستپذیری سکونتگاههای پیراشهری بهه ویهژه در ااشهیه کشنشههرها
تأثیرگذار است؟
هدف تحقیق بررسی تأثیر هویت مکانی بر زیست پذیری روستاهای پیراشهری شهر مشهد میباشد.
روش تحقیق :جامعۀ آماری پژوهش طبق آمار سرشماری  ،1381روستاهای دهستان تبادکان شهرستان مشهد
در بخش مرکزی شهرستان مشهد است که در پژوهش به دو محور سیمان و کهش تسسهیش شهده اسهت .طبهق
فرمول کوکران تعداد نمونه الزم جهت تکمیل پرسشنامه  168خانوار بهدست آمد .جهت تجزیه تحلیل دادهها از
آزمونهای ،تی تکنمونهای ،پیرسون و معهادال سهاختاری  Smat PLSو بهرای رتبههبنهدی روسهتاها از روش
تصمیشگیری چند معیاره ویکور استفاده شده است.
بحث اصلی :یافتههای پژوهش نشان میدهد میانگین هویت مکانی در بین روستاهای مورد مطالعه پایین اسهت
و ابعاد هویت مکانی در این پژوهش که شهامل تمهایز ،تهداوم ،عهز نفهو و خودکارآمهدی بهودهانهد بها متغیهر
زیستپذیری دارای رابطه معناداری بودهاند بدین صور که هرچه هویت مکهانی بهاالتر زیسهتپهذیری در بهین
روستاییان باالتر باشد ،متغیر تمایز به میزان  2/122اثر مستسیش بر متغیر زیسهتپهذیری دارد؛ بهدین معنهی کهه
متغیر تمایز به میزان  12درصد توانسته است اثر مستسیمی بر سازۀ زیستپذیری بگذارد؛ همچنین متغیر تهداوم
به میزان  -2/282اثرمستسیش و معکوس بر سازۀ زیستپذیری دارد؛ یعنی با افزایش در سازۀ تداوم به میزان یهک
وااد ،شاهد کاهش در سازۀ زیستپذیری به میزان  -2/282خواهیش بود .متغیر عز نفو نیز به میهزان 2/319
و متغیر خودکارآمدی به میزان  2/621اثر مستسیش بر سازۀ زیستپذیری دارد .همانطورکهه مشهاهده مهیشهود
متغیر خودکارآمدی به نسبت سایر متغیرها اثر مستسیش بیشتری به میزان  62/1درصد بر سازۀ زیستپذیری اثهر
مستسیش دارد.
واژههاي کلیدي :هویت مکانی ،زیستپذیری ،روستاهای پیراشهری ،معادال ساختاری ،کشنشهر مشهد.

1مقدمه
مکان یها جها ،کهانون مطالعها جغرافیهایی اسهت
(بهفروز .)11:1325 ،عهین اهال؛ مکهان ،مفههومی در
آمیخته با فرآیندهای اجتمهاعی ،سیاسهی و اقتصهادی
است (بیگدلی و شریفی .)253:1392 ،اصهطش مکهان
در جغرافیا بهه شهکل رایهز از دههۀ  1822بهه دنبهال
*نویسنده مسئولanabestani@um.ac.ir :

ارزیابیهای انتسادی از مکان ،بههویهژه در اندیشههههای
فلسفی اواخر دهۀ  62مورد توجه قرار گرفت (واسکی و
ویلیههامز .)932 :2223 ،2انسههان مهههشتههرین عامههل
معنادهنده به مکان است و از عوامل تأثیرگذار در رفتار
انسان در اماکن عمومی ،ادراکی اسهت کهه او از مکهان
دارد .انسان از مکانهای متفهاو تصهاویر متفهاوتی در
ذهن دارد .ااساسا بر ادراك محیطی و شهکلگیهری
1. Williams & Vaske
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تصویر ذهنی انسان از مکان تأثیر مهیگهذارد و همهین
تصاویر ذهنی است که به مکان هویت میدههد .افهزون
بر ساختار کالبهدی مکهان ،خهاطرا افهراد در هویهت
بخشههیدن بههه مکههان مههرثر اسههت (سههادا ابیبههی،
 .)52:1392طر هویهت مکهان در جغرافیها ،محصهول
ورود اندیشههای روانشناسی در جستارهای جغرافیهای
انسهانی اسهت .بهه بههاور بسهیاری از جغرافهیدانههان ،در
شکلگیری نسشههای ادراکی ذهنی و واکنش انسان به
محیط عینی ،تصور انسان و اوضاع روانشناسانه اوضهاع
اجتماعی محیط نیز مرثر است .به همین دلیل ،دانهش
جغرافیا به میزان زیادی با مفاهیش ذهنهی افهراد سهر و
کههههار دارد (پوراامههههد .)161:1398 ،هههههر مکههههان
خصیصههایی دارد که با آن از سایر مکانهها متمهایز و
هویت پذیر میگردد .داشتن صفت مشخص با عسایهد و
باورهههای اجتمههاعی ،اقتصههادی ،مههذهبی و فرهنگههی
میتواند تمایز را برجسته سازد .ماهیت مکان نه تنها از
محل استسرار ،کارکردهای ضعیف ،اشغال آن به وسیله
جامعه و تجربیا مادی انسانها سرچشمه مهیگیهرد،
بلکه همۀ این عوامل ضرورتاً چهره و ماهیهت مکهان را
شکل میدهند (شکویی)212:1399 ،؛ همچنین هویت
مکان به عنوان یکی از راهههای ارتبها بهین انسهان و
مکان ،بیشتر متوجه ارضای ذهنی و عاطفی بشر اسهت
تا نیازهایی که به طور مستسیش بها جسهش او در ارتبها
باشند .هویت مکان از ارزشهای فردی و جمعی نشأ
میگیرد و با گذر زمان ،عمق ،گسترش و تغییر مییابد
(ادوارد .)21 :1883 ،1امروزه بها ورود انسهان بهه عصهر
صنعت ،بازسازی و بهسازی روسهتاها بهدون توجهه بهه
الگوها و اصول معماری بومی و ویژگهیههای کالبهدی،
نسش هویتبخش آنها را به تدریز کمرنه تهر کهرده و
موجب شده اسهت روسهتاهایی ایجهاد شهود کهه ههیچ
تناسبی با فرهن و قومیهت آنهها نداشهته باشهد .ایهن
بحران هویت یا به عبار دقیقتر هویت مکهانی ناشهی
از نبود مکان به معنهای واقعهی آن اسهت؛ مکهانی کهه
انسان را در ارتبا با الیههای دیگر وجود خویش قهرار
میدهد و ایهن الیهههها بهه شهناخت انسهان از محهیط
پیرامون و خویشتن خود کمک میکند (هاتف شجاعی
1. Edward

و همکاران .)222:1381 ،نهواای روسهتایی پیرامههون
شههری در قیههاس بهها میههانگین نههواای شهههری و
روسهتایی ،دارای تهراکش بیشهتر سهکونتی و تجههاری و
صهنعتی و همچنهین نرخهای بهاالتر رشهد جمعیهت و
رونههدهای شههتابان تبههدیل اراض هی و الگوهههای سهههیال
ارتباطها جمعهی و مواصهش بهین محهل سهکونت و
محل فعالیت شغلیاند .این روستاها منطسۀ انتسالی یهها
منطسهههۀ تعاملنههد و در آنههها فعالی هتهههای شههههری و
روسههتایی در کنههار هههش قههرار مههیگیههرد و اشههکال
چششاندازها بها تغییهر و تحهوال گستردهای بهواسطه
فعالیتهای انسانی مواجه میشوند؛ اما این روسهتاها از
جنبه تحوال جمعیتهی پهذیرای دو جریهان از سهوی
مههههاجران هسهههتند :گهههروه نخسهههت ،تهیدسهههتان
شهریاند که در جستجوی شیوه زندگی روستاییتهر و
یا مسکن ارزانقیمتتر هستند و گروه دوم اقشار فسیهر
روستایی که در پی کار و نیز فرصهتههای بهتهر بهرای
فرزندانشههان هسههتند کههه چههالشهههای سههکونتگاههای
پیراشهری در هویهت روسهتاییان و بهه تبها ان هویهت
مکانی آن سهکونتگاه تأثیرگهذار مهیباشهد (بنهدرآباد و
اامدینژاد.)62:1383 ،
شهرستان مشهد در اسهتان خراسهان رضهوی ،بهه
دلیل مرکزیت و تمرکز امکانها  ،خههدما  ،سههرمایه،
جریانها و غیره ،به لحاظ روندهای مهاجرتی از شرایط
ویژه و قابل تأملی برخهوردار اسهت .طهی دورۀ  1سهاله
 1381-1382از کل مههاجران وارد شهده بهه اسهتان،
 5986درصد وارد شهرستان مشهد شدهاند .از مجمهوع
مهاجران وارد شده به شهرستان مشهد 1583 ،درصد از
شهرستانهای استان خراسان رضوی و  5182درصد از
سایر استانهای کشور وارد شهرستان مشهد شهدهانهد.
در این پژوهش ،مهورد مطالعهه روسهتاهای پیراشههری
کشنشهههر مشهههد اسههت .بههر اسههاس نتههایز سرشههماری
 ،1381جمعیههت دهسههتان تبادکههان دارای جمعیههت
 121291نفر که در  86روستا پراکنده هستند (مرکهز
آمار ایران .)1381 ،این اجش جمعیت بهه دلیهل رشهد
غدهای روستاهای پیراشهری دهستانهای مذکور است
بررسیها نشان میدهد نرخ رشد جمعیهت روسهتاهای
پیراشهری طی دهههای اخیر باال بوده است
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هویت مکانی یکی از مهشتهرین عهواملی اسهت کهه
میتواند زیستپهذیری افهراد را در سهکونتگاهها تحهت
تأثیر قرار دهد .بر این اساس ایهن پهژوهش بهه دنبهال
پاسخ به پرسشهای زیر است.
 هویت مکانی در سکونتگاههای روستایی پیراشهریمورد مطالعه از نظر ساکنان در چه وضهعیتی قهرار
دارد؟
 هویههت مکههانی بههه چههه میههزان بههر زیسههتپههذیریسههکونتگاههای پیراشهههری بهههویههژه در ااشههیه
کشنشهرها تأثیرگذار است؟
ادبیات نظري تحقیق
گیدنز 1در یکی از آخهرین نسطهه نظرههای جامعهه
شناسانه و روانشناسانه معتسد اسهت هویهت مکهان در
واقا همان چیزی است که فرد چنانکهه در اصصهش
خودآگاهی آمده است به آن آگاهی دارد .مفههومی کهه
به معنای تداوم فهرد در زمهان و مکهان اسهت (گیهدنز،
 .)92:1392معنههههای هویهههت مکههههانی در ادبیههها
روانشناسی تحت مفاهیش مختلفی مطر شهده اسهت
که میتوان نزدیکترین آنها را او مکان ،دلبستگی
به مکان و وابستگی به مکان برشهمرد (لویکها:2229 ،2
 .)211به باور الکرمن ،جغرافیدانان نه تنها عشقهمنهد
به درك این نکتهه هسهتند کهه چهرا مکهان ،رخهدادی
واقعی در آگاهی انسان است ،بلکه به عسایهد مهردم بهه
این مکانها نیز عشقهمند هستند .این عسایهد و عشیهق
انسههان اسههت کههه بههه ی هک مکههان هوی هت م هیبخشههد
(لوکرمان.)168 :1865 ،3
هویت مکان ،ارتبا عمیق بین یک مکان و هویهت
شخصی فرد را تعریف میکنهد (بهودراك 5و همکهاران،
 .)932 :2228هویت مکان با چهار جنبه شکل گرفتهه
که تمایز ،تداوم ،عهز نفهو و خودکارآمهدی نامیهده
میشود برای امایت از هویت مکانی این چههار جنبهه
باید در تعادل با یکدیگر باشهند (گینتینه  1،واهیهد،6
1. Giddens
2. Lewicka
3. Lukermann
4. Budruk
5. Ginting
6. Wahid

 )52 :2212و اگههر همههه یهها یکههی از ایههن ابعههاد مههورد
مصالحه قرار گیرد ،هویت مکان میتوانهد تهدیهد شهود
(مههک کرچههر 2و همکههاران .)15 :2211 ،اولههین اصههل
هویت مکان ،تمایز است که بههعنهوان ایجهاد ااسهاس
تمایز شخصی و یا منحصر بهفرد بودن است (بریکول،9
 .)39 :1896تمایز ناشی از درك فرد از تفاو بین یک
مکان با دیگر مکانهاست .یهک ویژگهی خهاز از یهک
مکان موجب میشود که فرد ارتبا خاصی با آن مکان
داشته باشد .مکانی که ویژه و منحصهربهفهرد اوسهت و
شناخت آن برای او نسبت به سایر مکهانهها رااهتتهر
است .به عبار دیگر ،تمایز اشاره به مکهان یها محلهی
دارد که میتواند از دیگر محلها متمایز باشد و مرتبط
است با درك مثبت از منحصر بهفردبهودن یهک مکهان
(گینتین و همکهاران .)53 :2212 ،بههطهور خشصهه
تمایز ،همان او و انگیزه تفهاو داشهتن بها دیگهران
است (وان  .)2216 ،8دومین اصل هویت ،اصل تهداوم
و یا پیوستگی است .استدالل میشود کهه تهداوم یهک
انگیزه یا تمایلی کلیدی است که ایجاد و افظ هویهت
را ههدایت مهیکنههد (بریکهول .)39 :1896 ،و بایهد بههه
عنوان یک مرلفه کلیدی در توضهی فرآینهد هویهت و
تعریف روابط بها سهایر عناصهر هویهت مکهانی در نظهر
گرفته شود .بر اساس اصل تداوم ،استدالل میشود کهه
یک مکان میتواند یک ااساس روانی از نظهر پایهداری
زمانی ایجاد کند؛ (وان  ،چن .)2211 ،12تداوم بازتابی
از تمایل به افظ نوعی ارتبا در طول زمان است کهه
این امر برای سشمتی روان مهش اسهت (مهک کرچهر و
همکاران .)15 :2211 ،عز نفو سومین اصل اسهت
که اشاره به ارزشیابی مثبت فرد یا گروه از هویهت دارد
(وان  ،چن .)2211 ،با توجه به هویت مکان ،میتهوان
گفت مکانها و محیطهای مورد عشقه میتوانهد منجهر
به عز نفو شوند .به عبار دیگهر ،ارزیهابی اعاهای
مکان بر عز نفو تهأثیر مهیگهذارد (جهو و ریهان،11
 .)2229عز نفو زمانی به وجهود مهیآیهد کهه فهرد
خودش را مورد ارزیابی قرار میدهد و به فرد ااسهاس
7. McKercher
8. Breakwell
9. Wang
10 Wang, Chen
11. Gu & Ryan
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وابستگی به یک مکان میبخشد و باعث میشود که به
توسعۀ آن مکان متعهد شود .فرد با مکانهایی که نماد
قابل رویت دارند ،خوشحال میشهود و ااسهاس غهرور
خواهد کرد و از دیگر مکانها که اوهای دیگری بهه
او میبخشد ،اجتناب مهیکنهد(گینتینه و همکهاران،
 .)53 :2212اصل بعدی هویهت مکهان ،خودکارآمهدی
است .ااساس تعلهق نسهبت بهه یهک مکهان بها اهو
خودکارآمهدی فهرد ارتبها دارد (جهو و ریهان:2229 ،
 .)638خودکارآمههدی ااسههاس بههاور یههک فههرد بههه
تواناییهای خود بهرای مسابلهه کهردن و کنارآمهدن بها
شرایط در اال تغییر یا کنتهرل محهیط تعریهف شهده
است .خودکارآمدی یهک محهیط مهدیریتی اسهت کهه
آیتشهای آن رااتی ،ایمنی و سههولت دسترسهی درآن
محیط است؛ بنابراین فرد میتواند آنچه را مهیخواههد
انجههام دهههد (گینتینهه و همکههاران .)53 :2212 ،در
شکلگیهری هویهت مکهانی دو مرالهه وجهود دارد :در
مراله نخسهت ،فهرد محهیط را شناسهایی میکنهد کهه
هویت مکان نامیهده مهیشهود .در مرالهه دوم فرآینهد
پیوند روانی با مکان صور میگیرد و به شکل هویهت
مکانی تداوم مییابد .میتوان گفت کسانی کهه هویهت
مکانی قویتری دارند در واقا خود را با روستا هشپیونهد
میدانند و ارزیابی بهتهر از وضهعیت زیسهتپهذیری در
محیط روستایی دارند
زیستپذیری معموالً با سه قلمرو اصهلی مشهخص
میشود :کیفیت محیطی ،تسهیش محلی و بهزیسهتی
فردی (لینارد)11 :1881 ،1؛ همچنین مسکن ،اشتغال،
اشههتغال ،تفریحهها  ،نظافههت و امنیههت ،قلمروهههای
زیسههتپههذیری در پههژوهش هههاولی و همکههاران اسههت
(هاولی 2و همکهاران .)811 :2226 ،زیسهتپهذیری در
معنای اصلی و کلی خود به مفهوم دستیابی به قابلیهت
زندگی اسهت و در واقها همهان دسهتیابی بهه کیفیهت
برنامهریزی خهوب یها مکهان پایهدار اسهت .اغلهب واهه
زیستپذیری با واههههای سهرزندگی و قابلیهت زیسهت
تداخل معنایی پیدا میکند .این انگهاره بهه طهور کلهی
مفهومی پیچیده و نسبی است .پیچیهده اسهت از آنرو

1. Lennard
2. Howley

که مسلماً عوامل متعددی در بهبود شرایط زندگی فرد
و جامعه دخیل میباشهند و نسهبی اسهت از آنرو کهه
ممکن است اصول و مشخصههایی که در یهک جامعهه
به عنوان شرایط مطلوب برای زندگی تصور مهیگهردد،
از منظههر دیگههر و بهها در بخههش دیگههر از دنیهها همههان
ویژگیها ،به شد نامطلوب به نظهر آیهد (عیسهیلهو و
همکاران .)1383:128 ،زیستپذیری ،یک مفهوم کلی
است که با تعدادی از مفاهیش و اصطشاا دیگر مانند
پایداری ،کیفیت زندگی و کیفیت مکهان ،و اجتماعها
سالش در ارتبا است (پیتمان ،نهوریو)121 :2222 ،3
و (بشسینگیش .)5 :1889 ،5زیستپذیری به عنوان یک
یک مفهوم میتواند با توجه به بستر و زمینهای کهه در
آن تعریف میشود ،بسیار گسترده و یها محهدود باشهد.
با این وجود ،کیفیت زنهدگی در ههر مکهان در کهانون
توجه این مفهوم قرار داشته و شهامل نماگرههای قابهل
اندازهگیری بسیار متنهوعی اسهت کهه معمهوال تهراکش،
امهل و نسهل ،امنیهت و پایهداری ،اجهزای ثابههت آن را
تشکیل میدهند (دانیل .)11 :2229 ،1مهردم و مکهان
دو سوی مفهوم زیستپذیری هستند (الریو:2221 ،6
 .)2 :2221زیسههتپههذیری مههنعکوکننههده رفههاه یهک
اجتماع محلهی و دربرگیرنهدۀ بسهیاری از خصوصهیاتی
است که یک مکان را به جایی تبدیل میکند که مردم
تمایل به زندگی در اال و آینهده دارنهد (ویکتهورین،2
.)12 :2229
9
ورگانست ( )2223چارچوبی را برای زیستپذیری
زیستپذیری در منطسۀ روستایی آسه ینگه 8در سهودد
معرفی نمود .در این چارچوب ،زیسهتپهذیری ااصهل
تعامل بین پنز عامل ساکنان محلی ،زندگی اجتماعی،
سط خدما  ،اقتصاد محلی و مکان فیزیکی اسهت .در
مورد ساکنان محلی ،تعداد ،ساختار جمعیهتشهناختی
(سن و جنو) و شهیوه زنهدگی در بهین سهایر عوامهل
اهمیههت بیشههتری دارنههد .سههط خههدما اشههاره بههه

3. Pittman, norris
4. Blassingame
5. Daniel
6. Larice
7. Victorian
8. Vergunst
9. Aspinge
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ارتباطا  ،مدارس ،خانهها برای سالمندان و فروشگاهها
دارد .اقتصاد محلی نشاندهندۀ توان محل برای ایجهاد
اشهههتغال و درآمهههد و در نهایهههت مکهههان فیزیکهههی
تشری کنندۀ چششانداز و ساختمانههای ناایهه اسهت
(ویرگانست .)9 :2223 ،الندری مفهوم زیستپذیری را
با  5رویکرد عمهده و بهه شهکل موضهوعی بررسهی و 8
معیار مرثر را برای شناسایی یک مکان زیستپهذیر بهر
میشهمارد :تهراکش مفیهد جمعیهت ،تنهوع ،دسترسهی،
ایمنی و امنیهت ،هویهت و تمهایز ،خشقیهت ،ارتبها و
تشهههریک مسهههاعی ،ظرفیهههت سهههازمانی و رقابهههت.
زیسههتپههذیری همچههون بسههیاری از پههارادایشهههای
برنامهریزی نظیر پایداری و غیره قابل تفکیک و تعمیش
به ابعاد اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی ،زیست محیطهی
به شر ذیل است:
 زیستپذیري اقتصاادي :در برگیرنهدۀ سهطو
اشتغال ،درآمد خالص ،استانداردهای زندگی مردم،
عملکرد خردهفروشها ،ارزش زمین ،دارادیهها و در
نهایت آن بخش از هزینههای زندگی و رفت و آمد
سههاکنان شهههر اسههت کههه در ارتبهها بهها قواعههد
برنامهریزی شهری قرار میگیرند.
 زیستپذیری اجتماعی-فرهنگی :به وسیله سهطو

زیستپذیر به لحاظ اجتماعی میتواند بهه واسهطۀ
سطو پایین محرومیت ،پیوستگی اجتماعی قوی،
ارتباطا خوب و پویایی میان الیههای اجتمهاعی،
امنیت ،روایه جمعی و غرور مدنی ،دامنۀ وسهیعی
از شیوههای زندگی ،روابهط مهوزون و یهک جامعهه
شهری با طراو توصیف گردد.
 زیستپذیری زیستمحیطی :از یهکسهو پایهداری
اکولوهیکی که در رابطه با متغیرهایی نظیر آلودگی
هوا و صو  ،دفها مهواد زادهد و فاضهشب ،انبهوهی
ترافیک و ....قرار دارد را در بر میگیهرد و از سهوی
دیگر به میزان مصرف منهابا انهرهی در شههر کهه
منبعث از شهیوه زنهدگی سهاکنان ،رفتهار مصهرفی
آنها و نیز نحوۀ چیدمان فاایی عناصر اصلی شهر
و محش آن میباشد ،بسهتگی دارد (جمعههپهور و
همکاران.)52:1382 ،
با توجه به مبهانی نظهری و اههداف تحسیهق ،مهدل
مفهومی تحسیق بهه قهرار زیهر ارادهه مهیگهردد .عمهدۀ
مطالعا انجام گرفته در رابطه با هویت و هویت مکانی
در جواما شهری بوده و پژوهشی با تأکیهد بهر جوامها
روستایی انجهام نگرفتهه اسهت .در اینجها بهه برخهی از
پژوهشها میپردازیش:

فعالیتها و تعهامش اجتمهاعی بهه عهشوه ماهیهت
ارتباطا اجتماعی سنجیده مهیشهود .یهک شههر
جدول  :0پیشینه تحقیق
ردیف
1

محسق/ان؛ سال
پرتی و همکاران
()2223

2

کریمی مشاور و
نگین تاجی
()1382

3

زنگنه و همکاران
()1382

5

هاتفی شجاع و

نتیجه
به این نتیجه رسیدهاند که هویت مکانی در میان بزرگساالن بیش از نوجوانان است و نوجوانان بیشهتر تمایهل
به تغییر مکان برای کسب تجربه دارند.
نتایز ااصل از پژوهش نشان میدهد که که در بین نواای  5گانه شهر یاسوج ،شههروندان سهاکن در ناایهه
 ،5کمترین تعلق خاطر و هویهت مکهانی نسهبت بهه شههر یاسهوج و شههروندان سهاکن در ناایهه  2بها وزن
 ،2/3228بیشترین تعلق خاطر و هویت مکانی را نسبت به شهر یاسوج دارند .بین دو متغیر هویهت مکهانی و
میزان وابستگی شهروندان شهر یاسوج و هویت مکانی و منظر شهری ،همبستگی باالیی به ترتیهب بها میهزان
بتای  2/822و  2/122درصد وجود دارد و هویت مکانی به ترتیهب بها میهزان بتهای  ،/61و  2/31درصهد بهه
صور مستسیش باعث افزایش او وابستگی شهروندان نسبت به شهر یاسوج و شهکلگیهری نسشهۀ ذهنهی و
عینی منظر شهری آنها خواهد شد.
نتایز ااصل از آزمون تی هتلین و تی تک نمونههای و فریهدمن نشهان از تأثیرگهذاری پهنز شهاخص اولیهه در
افزایش میزان زیستپذیری دارند .و همینطور هشت شاخص باقیمانهدۀ دیگهر نیهز از میهانگین اصهلی پهایینتهر
هستند که این نیز نشاندهندۀ وضعیت نامطلوب این شاخصها در سط شهر مورد مطالعه است ،پهو درنهایهت
میتوان اذعان نمود که میزان زیستپذیری در تربت جام به عنوان شهری مرزی پایینتر از سط میهانگین قهرار
دارد.
در پژوهش خود به بررسی این موضوع پرداختند که با توجه به طر توسعۀ روستاها ،هویت مکهانی روسهتای

علیاکبر عنابستانی و علیرضا معینی

همکاران ()1381

1

ایدری ساربان
()1381

6

محمدی یگانه و
همکاران ()1385

2

اامدی و مهدوی
()1383

9

پوردیهمی و
نورتسانی ()1382

8

وارثی و همکاران
()1398

00

دره مرادبی تحت تأثیر تحوال اخیر چگونه باید باشد؟ از نظر هانری لوفور ،فاا عاملی سیاسی و اجتمهاعی
است که هویت مکان آن بر اساس عوامل درونی و بیرونی است .هالفکری بر اساس این مدل ،هویت روسهتاها
را برآمده از موقعیتهای روستا ،بازنمودهای رسمی و زندگی روزمرۀ روستاییان میداند .نتایز تحسیهق نشهان
میدهد برای پاسخگویی به نیاز ساکنان با سنین مختلف و به منظور هویتبخشی در الگوی مسکن ویشیهی و
روستایی باید توسعۀ عمرانی و امکانا شهری در روستا لحاظ شود.
نتایز آزمون  tدر ارتبا با متغیر هویت اجتماعی دو گروه نشان مهیدههد بهین متغیرههای هویهت فهردی و
هویت گروهی با متغیر مستسل(توسعه گردشگری) رابطه معنیداری وجود ندارد .امها بهین متغیرههای هویهت
مذهبی ،هویت ملی ،هویت خانوادگی و هویت جنسیتی با متغیر مستسل رابطهه معنهیداری وجهود دارد؛ در
نهایت ،با توجه به نتیجه پژوهش پیشنهادا کاربردی اراده شده است.
یافتههای ااصل از تجزیه و تحلیل اطشعا نشان میدهد ،رابطه معناداری میان پذیرش الگوی نوین مسهکن
و نوع هویت خانوارهای روستاهای مورد مطالعهه وجهود دارد و بها دسترسهی خانوارهها بهه اعتبهارا مسهکن
تغییرا الگوی مسکن افزایش می یابد.
نتایز تحسیق نشان میدهد که از میان مرلفههای کیفیهت زنهدگیِ  11روسهتای بررسهیشهده ،شهاخصههای
اقتصادی و مد سکونت در روستا بر او تعلق مکانی آنها بیشترین تأثیر را داشته است ،همچنهین نتهایز
بیان میکند که شاخصهای اقتصادی ،اجتمهاعی ،فرهنگهی و محیطهی در روسهتاهای مطالعههشهده تفهاو
معناداری با یکدیگر دارند.
هویت ساکنان در محیطهای مسکونی از طریق دو معیار مورد بررسهی قهرار مهیگیهرد ،یکهی «قابلیهتههای
محیط» که تعامش بالسوه موجود در محیط را از طریق وجوه کیفی و ابعهاد کارآمهدی فاها پدیهد مهیآورد،
دومی شیوه «تعامش ساکنان» با محیط است که از طریق ااساس مالکیت آنهها نسهبت بهه محهیط پدیهد
میآید؛ زیرا هویت اجتماعی بر اساس همکاری اجتماعی شکل میگیرد و در ارتبها بها ااسهاس زنهدگی در
محیطی است که تعلق به همۀ افراد ذینفا در آن دارد ،یعنی؛ «ااساس ما»؛ بهودن بها دیگهران ،بایهد وجهود
داشته باشد.
نتایز ااکی از آن است که میزان وجود مولفههای هویت شهری در شههر گلبههار 8183 ،درصهد متوسهط بهه
پایین است؛ همچنین آزمون فرضیه  1تحت عنوان «به نظر میرسد بین مد زمان سهکونت و تعلهق مکهانی
ساکنان رابطه وجود داشته باشد» نشان میدهد که بر اساس ضریب گاما ،ادود  11درصد از تغییرا متغیهر
وابسته (تعلق مکانی ساکنان) را متغیر مستسل (مد زمان سکونت) تبیین میکند .نتهایز آزمهون فرضهیه 2
نیز که به بررسی همبستگی بین دو متغیر مولفههای هویت شهری و تعلق مکانی ساکنان می پهردازد بیهانگر
رد شدن فرض صفر و اثبا فرض مخالف است .ضریب همبسهتگی  ،2/361همبسهتگی متوسهط و مسهتسیش
بین دو متغیر را نشان میدهد.

شکل  :0مدل مفهومی تحقیق
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مورد نیاز ،پرسشنامه محسق ساخت بود که روایهی آن
(روایی صوری) پهو از اعمهال اصهشاا الزم توسهط
کارشناسان مربو و اساتید متخصص به تأییهد رسهید.
به منظور بررسی پایایی ابزار مورد استفاده یک مطالعهه
راهنما (پهیش آزمهون) بها تعهداد  11پرسهشنامهه در
روسههتاهای مههورد مطالعههه انجههام گرفههت و ضریهههب
آلهفههههای کرونبههاخ بههرای متغیههر هویههت مکههانی و
زیسههتپههذیری بهههترتیههب  2/992و  2/232اسههت کههه
نشاندهندۀ پایایی ابزار مورد استفاده است.

روش تحقیق
با توجه به هدف تحسیق ،ایهن پهژوهش ترکیبهی از
روشهای توصیفی ه تحلیلی است .روشهای توصهیفی
در بردارنهدۀ مطالعها اسهنادی دربهارۀ موضهوع مههورد
مطالعه و مدلهای تحسیق است؛ همچنین توصهیفی از
وضعیت روستاهای مورد مطالعه از نظر هویت مکانی و
زیستپذیری است .در مطالعا اسنادی ،پو از تدوین
چارچوب نظری پژوهش سعی گردید این موضوع مورد
ارزیابی قرار گیرد .ابزار اصلی برای گهرداوری دادهههای

جدول  :7شاخصها و گویههاي پژوهش بررسی متغیر هویت مکانی و شاخصهاي آن،
ابعاد

گویهها

آلفای
کرونباخ

تمایز

ویژگی خاصی داشتن روستا ،ااساس افتخار به زندگی در این روستا ،ااساس مثبت داشتن به این روستا ،داشتن یک
ویژگی منحصربهفرد ،ااساس متفاو بودن نسبت به دیگران

2/999

تداوم

ااساس روانی مثبت در این روستا ،ااساس غربت نداشتن ،ااساس لذ از رابطۀ خویشاوندی با دیگران ،ااساس کمبود
کردن موقا دوربودن از این روستا ،ترجی دادن زندگی در این روستا

2/952

عز نفو

وابسته به زندگی در این روستا ،از زندگی در این روستا ااساس رضایت و خوشحالی دارم ،تأمین کردن نیازهای ضروری
از این روستا ،زندگی در این روستا باعث امید به زندگی ،ااساس دلبستگی داشتن به این روستا ،ااساس غرور داشتن
در این روستا ،مشارکت در طر های عمرانی روستایی ،تمایل به سرمایهگذاری در صور داتشن منابا مالی

2/956

خودکارآمدی

ااساس آرامش با زندگی در این روستا ،ااساس رااتی و آسایش با زندگی در این روستا ،ایمن بودن مسیرهای
دسترسی این روستا ،ایمن بودن ساختمان و مساکن این روستا ،ااساس امنیت در این روستا ،اعتماد به مدیر روستا
هویت مکانی

منبا( :گینتین

2/999
2/992

و همکاران)2212 ،

جدول  :7شاخصها و گویههاي پژوهش بررسی متغیر زیستپذیري و شاخصهاي آن

زیستپذیری اقتصادی

ابعاد

شاخصها

گویهها

آلفای
کرونباخ

اشتغال و درآمد

داشتن شغل مناسب ،امکان دسترسی به شغل مناسب در روستا یا شهر مجاور ،تعداد فرصتهای شغلی در
روستا ،درآمد مناسب فرصتهای شغلی موجود در روستا ،تعدد فرصتهای شغلی در شهر مجاور ،درآمد
مناسب فرصتهای شغلی موجود در شهر مجاور

2/996

مسکن

استحکام بنای مسکن ،برخورداری از امام مناسب و بهداشتی در مسکن ،برخورداری از سیستش گرمایش و
سرمایش مناسب در مسکن ،برخورداری از روشنایی کافی در مسکن ،برخورداری از سیستش دفا بهداشتی
فاضشب در مسکن ،ساخت مناسب و کافی مسکن ،تعداد اتاقهای کافی در مسکن.

2/261

امل و نسل عمومی

ساعا کار وسایل نسلیه عمومی ،تعداد وسایل نسلیه عمومی ،تعداد وسایل نسلیه امل بار،
دسترسی مناسب به وسایل امل و نسل عمومی.

2/668

کیفیت راه دسترسی به شهر ،کیفیت راههای دسترسی به روستاهای اطراف ،کیفیت معابر و میادین ،کیفیت
آب شرب روستا ،کیفیت تامین نیازهای روزمره توسط فروشگاههای خوارو بار روستا ،کیفیت خدما تعاونی
روستایی یا تعاونی روستای محل مراجعه ،کیفیت شبکه گاز لولهکشی.

2/621

آموزش عمومی

فاای آموزشی مناسب و کافی مدارس ،کیفیت دسترسی دانش آموزان به مدارس شهر مجاور ،کیفیت
تجهیزا آموزشی مدارس ،کیفیت ساختمانهای مدارس ،کیفیت معلمان مدارس.

2/951

بهداشت

کیفیت خدما شبکه (خانه بهداشت) روستا

2/219

مشارکت و
همبستگی

دلسوزی اهالی برای آبادانی روستا ،ارتبا مردم با اعاای شورای اسشمی و دهیار روستا ،خودیاری مردم در
این انجام پروهههای عمرانی در روستا ،ااور و همفکری زنان روستا در امور روستا همانند مردان ،روایه
کار گروهی در بین مردم روستا ،ااترام مردم روستا به یکدیگر ،قابل اعتماد بودن دهیار روستا ،قابل اعتماد

2/921

زیست پذیری اجتماعی

امکانالت و خدما
زیرساختی

علیاکبر عنابستانی و علیرضا معینی
ابعاد

09
گویهها

شاخصها

آلفای
کرونباخ

زیست پذیری محیطی

بودن اعاای شورای اسشمی روستا ،استسبال دهیاری و شورای اسشمی روستا از مشارکت مردم ،قابل اعتماد
بودن مردم روستا
پیوستگی و تعلق
مکانی

تمایل به زندگی در روستا ،او دلتنگی در صور دوری از روستا ،رابطه خوب با بستگان و همسایگان در
روستا ،امیداواری به بهبود شرایط زندگی در روستا ،تمایل به گذران اوقا فراغت در روستا ،اعتساد به روستا
به عنوان مناسبترین مکان برای زندگی در سط منطسه ،زندگی در روستا در صور وجود شرایط کار و
زندگی در شهر

2/212

امنیت فردی و
اجتماعی

پایین بودن میزان جرایش (سوء مصرف مواد مخدر ،سرقت و  )..پایین بودن نزاعهای قومی و طایفهای ،پایین
بودن میزان نزاع بین افراد بومی و تازه وارد ،امنیت تردد زنان در طی شبانه روز ،امنیت تردد پیاده در شب،
امنیت تردد سواره در شب ،امنیت عبور از جاده و خیابان از نظر سرعت اتومبیلها در طی شبانهروز ،کیفیت
عملکرد پاسگاه انتظامی

2/261

تفریحا و اوقا
فراغت

کیفیت خدما و تجهیزا سالن ورزش روستا ،وسعت کتابخانه روستا ،کیفیت خدما سالن فرهنگی و
مذهبی مانند مسجد و ایسینیه ،کیفیت خدما اماکن فرهنگی و تاریخی روستا ،کیفیت خدما فااهای
فراغتی و تفریحی مانند تاالر اجتماعا

2/621

فااهای سبز و باز

وسعت فااهای بازی کودکان یا فاای سبز روستا ،کیفیت فاای بازی کودکان از نظر امنیت و نظافت ،محل
قرار گرفتن محل بازی کودکان یا فاای سبز روستا

2/652

آلودگی

کیفیت جماآوری زباله در سط روستا ،کیفیت جماآوری آبهای سطحی ،کیفیت جماآوری فاضشب،
آرامش و فسدان آلودگی صوتی ،آلودگی ناشی از رفت و آمد وسایل نسلیه ،آلودگی ناشی از کارگاههای
صنعتی ،آلودگی ناشی از رفت و آمد وسایل نسلیه ،آلودگی ناشی از کارگاههای صنعتی ،آلودگی ناشی از
نزدیکی به محل رهاسازی ضایعا و نخاله جا ساختمانی

2/636

چششانداز

چششاندازهای زیبای طبیعی ،چششانداز مناسب ساختمانها و معماری بناها ،چششانداز مناسب معابر و
خیابانها ،چششانداز فاای سبز روستا

2/621
2/915

زیستپذیری
منبا( :محمدی استادکشیه و همکاران)1382 ،؛ (جمعهپورو طهماسبیپور )1382 ،و (رضوانی و خراسانی.)1382 ،

الزم به ذکر است پرسشنامۀ مذکور در  3قسهمت
طرااهی گردیهد :بخهش اول مربهو بهه ویژگهیههای
شخصی پاسخگویان (سهن ،شهغل ،تحصهیش  ،درآمهد
و)..؛ بخش دوم به گویههای مربهو بهه هویهت مکهانی
اختصههاز داشههت کههه در طی هف  1قسههمتی لیکههر
طرااهی شههد و بخههش سههوم پرسههشنامههه مربههو بههه
شاخصهای زیستپذیری در روستاهای مهورد مطالعهه
بود .در مجموع ،روند تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده
از ضههریب رگرسههیون رابطههه بههین هویههت مکههانی و
زیستپذیری بررسی شد و س و ویژگهیههای هویهت
مکانی در بین روستاهای مهورد مطالعهه بها اسهتفاده از
جداول توزیا فراوانی و آزمهون  tتهک نمونههای مهورد
سنجش و ارزیهابی قهرار گرفهت .بهرای اطهشع از رتبهه
روستا در زمینه هویت مکانی و زیسهتپهذیری از روش
تصمیش چندمعیارل ویکهور اسهتفاده گردیهد ،در ادامهه
بههرای ارزی هابی تههأثیر هوی هت مکههانی (متغی هر مسههتسل
پژوهش) بر زیست پذیری (متغیر وابسته پهژوهش) بها

استفاده از مدلسازی معادال ساختاری مدل تهأثیرا
هویت مکانی بر زیست پذیری مورد سنجش و ارزیهابی
قههرار گرفههت .جامعههۀ آمههاری در دو سههط روسههتا و
سرپرست خانوار اسهت .دهسهتان تبادکهان شهرسهتان
مشهد شامل  96روستاست که از این تعهداد روسهتا 8
روستا که در محور سیمان و کش قرار دارند به عنوان
روسهتاهای نمونهه انتخهاب شههدهانهد .اجهش نمونهه بهها
استفاده از فرمول کوکران بر مبنای تعداد خهانوار برابهر
با به طور تسریبی  162به دست آمد.
 =N تعداد کل جمعیت آماری= 12،585
 =t ضریب اطمینان :مسدار این ضریب برابر با 1/81
میباشد.
 =p ااتمال وجود صفت در جامعه= 2/21
 =q ااتمال عدم وجود صفت در جامعه= 2/21
 =d دقت نمونهگیری (تفاضل نسبت واقعهی صهفت
در جامعه با میزان تخمین محسق برای وجود آن صفت
در جامعه)= 2/221

مجله آمایش جغرافیایی فضا  /سال یازدهم  /شماره مسلسل سی و نهم /بهار  / 0011صفحات96-61 :

00

بدین ترتیب خواهیش داشت:

شکل  :7موقعیت روستاهاي مورد مطالعه
ماخذ :نگارندگان؛ 1382
جدول  :0روستاهاي مورد مطالعه و برآورد حجم نمونه آنها
محور

نام روستا

خانوار

اسشم آباد چهارگهواره

151

11

دهرود

3312

26

علی آباد

892

12

گرجی سفلی

5321

32

همت آباد

522

11

گرجی علیا

622

16

کاظش آباد پنجشنبه

925

12

خلق آباد سفلی

925

16

شایا/نامجو

591

11

12585

162

سیمان

کش

جما کل

بحث اصلی
یافتههای توصیفی پژوهش نشهان مهیدههد کهه از
مجموع پاسخدهندگان به پرسشنامههها 18/9 ،درصهد
را مهردان و  52/2درصههد را زنهان تشههکیل مهیدهنههد؛
همچنین از مجموع پاسهخگویان  92درصهد متأههل و

اجش نمونه

 13درصد مجردند .از نظر سهط تحصهیش نیهز9/3 ،
درصد از پاسخگویان بیسواد 22/2 ،درصد ابتدایی28 ،
درصد راهنمایی ،درصد دی لش 5/1 ،درصد فوق دی لش و
 2/1درصههد تحصههیش لیسههانو داشههتند 61 .درصههد
پاسههخگویان مالههک منههزل مسههکونی و  31درصههد از

07

علیاکبر عنابستانی و علیرضا معینی

باشد ،بدین معنی است که میانگین جامعهه در مهورد آن
متغیههر بیشههتر از مسههدار مههورد آزمههون اسههت؛ همچنههین
چنانچه اولی مثبت و دومی منفی باشد ،میانگین جامعه
تسریباً مسدار آزمون است .همچنین منفهی بهودن ایهن دو
مسدار ،بدین معنی است که میانگین متغیر مورد نظهر در
جامعه كتهر از مسهدار آزمهون اسهت و ایهن متغیرهها در
جامعۀ مورد بررسی در سط پایینی قرار دارند؛ بنهابراین
میانگین محاسبهشدۀ شاخصها بها میهانگین فرضهی ()3
سنجش شده و ثابت می شود که میانگین واقعی نظر کل
پاسخگویان از  3کوچکتر و در اد متوسط به پایین است
و با توجه به میزان معنهاداری بههدسهتآمهده بهرای ایهن
مرلفهها به جهز در مرلفههی تهداوم بها سهط معنهاداری
( 2/181و باالتر از سط  )2/21تمامی مرلفههها معنهادار
بوده و قابلیت تعمهیش بهه کهل جامعهه را دارد .بها توجهه
بهاینکه میانگین تمام شاخصهای هویت مکانی کمتر از
مسههدار آزمههون شههده بههه جههز دو شههاخص تههداوم و
خودکارآمهدی کهه در دو شهاخص نیهز میهانگین جامعهه
تسریباً برابر آن شده است و این نتیجه گویای ایهن اسهت
که شاخصهای هویت مکانی در وضهعیت مناسهبی قهرار
نگرفته و بنابراین لزوم توجه جدی به ایهن شهاخصهها از
سوی کارشناسان و مسئوالن مطر میگردد.

پاسخگویان در منازل استیجاری ساکن بودنهد .از نظهر
مد سکونت در روسهتا 23/1 ،درصهد از پاسهخگویان
بین  1-1سال و  15/9درصد بین  12-6سهال سهاکن
بودند 19/8 .درصد از پاسخگویان بین  22-11سهال و
 53/2درصد از پاسهخگویان بهاالتر از  22سهال سهاکن
بودند .در ارتبها بها تعهداد اعاهاء خهانوار 66 ،درصهد
پاسخگویان تا  5نفر و  35درصد باقیمانده بین  1تها 2
نفر بودند.
بررسی وضاعیت هویات مکاانی روساتاییان در
منطقۀ مورد مطالعاه :بهرای بررسهی وضهعیت میهزان
هویت مکانی توسط روستاییان با توجه بهه نرمهال بهودن
شاخصهای هویت مکهانی (میهزان معنهاداری ااصهل از
آزمون کولموگروف ه اسمیرنوف و شاپیرو ویلک) ( جدول
شماره  )1از آزمون  Tتکنمونهای استفاده شده است .در
این آزمون ،چنانچه سط معنی داری کشتر از مسدار خطا
باشد چنین استنبا میشود که میهانگین جامعهۀ مهورد
نظر مسدار آزمون شده نیست .اهال بهرای دریهافتن ایهن
موضوع که میانگین جامعه باالتر از مسدار آزمونشده و یا
پایینتر از آن است میباید به اد باال و اد پایین موجود
در خروجی نهرمافهزار مراجعهه نمهود .در آزمهون  Tتهک
نمونهای چنان چه اد بهاال و اهد پهایین ههر دو مثبهت

جدول  :7نتایج آزمون نرمال بودن توزیع دادههاي هویت مکانی و شاخصهاي آن
کولموگروف ه اسمیرنوف

متغیر

شاپیرو ویلک

نتیجه آزمون

ضریب

سط معناداری

ضریب

سط معناداری

تمایز

2/111

2/222

2/821

2/222

تأیید نرمال

تدام

2/282

2/222

2/865

2/222

تأیید نرمال

عز نفو

2/132

2/222

2/823

2/222

تأیید نرمال

خود کارآمدی

2/129

2/222

2/852

2/222

تأیید نرمال

2/111

2/222

2/835

2/222

تأیید نرمال

هویت مکانی
مأخذ :یافتههای پژوهش1382 ،

جدول  :9بررسی وضعیت هویت مکانی توسط روستاییان (آزمون  Tتک نمونهاي)
اختشف فاصله اطمینان  81درصدی

امتغیرهای تحسیق

آماره تی

میانگین

انحراف
معیار

درجه
آزادی

سط
معناداری

اختشف از
میانگین

پایین

باال

تمایز

11/861

2/1125

2/81129

169

2/222

-2/952662

-2/8912

-2/2231

تدام

1/312

3/2852

2/83292

169

2/181

2/28562

-2/2522

2/2321

عز نفو

8/215

2/3291

2/86521

169

2/222

-2/62183

-2/9195

-2/1215

خود کارآمدی

5/231

3/3111

2/81583

169

2/222

2/31122

2/1661

2/5161

هویت مکانی

5/138

2/2312

2/21985

169

2/222

-2/26122

-2/3923

-2/1589

مأخذ :یافتههای پژوهش1382 ،
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جدول  :0محاسبۀ مقدار  Qو رتبهبندي نهایی هویت مکانی در بین روستاهاي مورد مطالعه
رتبه

روستا

تمایز

تداوم

عز نفو

خودکارآمدی

هویت مکانی

کاظش آباد

2/92

3/81

3/16

5/8

3/22

Q
2/222

1

گرجی علیا

2/52

3/12

2/66

2/93

2/98

2/121

2

شایا

2/29

3/31

3/3

3/81

2/82

2/199

3

همت آباد

1/98

2/28

2/19

3/18

2/66

2/622

5

اسشم آباد

2/16

2/82

2/33

2/91

2/18

2/2

1

گرجی سفلی

2/29

3/28

2/23

3/26

2/69

2/21

6

خلق آباد

1/61

2/18

2/31

3/12

2/11

2/251

2

علی آباد

2/22

3/22

1/62

3/11

2/66

2/995

9

1/89

2/12

1/22

1/25

2/23

2/899

8

دهرود
مأخذ :یافتههای تحسیق1382 ،

از جمله دالیل پهایین امتیهازا هویهت مکهانی در
روستاهای دهرود ،علی آبهاد و خلهقآبهاد مهیتهوان بهه
ضعیف بودن زیرساختهای بهداشتی ،خهدماتی ماننهد
شبکه بهداشت و بیتوجهی شهرداری مرکهزی مشههد
اشاره داشت .چنان که روستای دهرود اگرچه به لحاظ
مسافتی نزدیک به مشههد اسهت ،امها روسهتایی ماننهد
همتآباد جزء منطسۀ  3شهرداری مشهد قرار دارد و از
خدما شهرداری برخوردار مهیگهردد ،ولهی روسهتای
دهههرود ،کماکههان بههه عنههوان روستاسههت و زیههر نظههر
بخشههداری اداره مههیشههود .در روسههتاهای مههذکور آب
آشامیدنی مناسب وجود ندارد .این مهوارد کهه همگهی
تحت مدیریت روستایی و منطسهای قرار دارنهد ،امها بها
بیتوجهی مواجه شدهاند و این خود عهاملی اسهت کهه
ساکنان نخواهند دیگر در روستا و منطسهشهان زنهدگی
کنند و عزم مهاجر به شهر مشهد را داشته باشهند و
این امر با برنامۀ دولهت کهه تمهایلی بهه بهزرش شهدن
شهرها و تحلیل رفتن بافت روسهتایی نهدارد ،در تاهاد
اسههت .درواقهها ،روسههتاهایی ماننههد دهههرود بهههعنههوان
ابرروستا شناختهشهدهانهد ولهی از بسهیاری از خهدما
رفاهی و شهرداری محرومند و ایهن عهاملی اسهت کهه
چندان نسبت به منطسهۀ زنهدگیشهان تعلهق خهاطر و
هویت مکانی نداشته باشند .اگرچه در اهال ااضهر در
روستا زندگی میکنند ،اما به ههیچ عنهوان از وضهعیت

روسههتای خههود رضههایت ندارنههد .در کنههار ایههن مهوارد،
میبایست مهاجر های اخیری کهه از مشههد بهه ایهن
روستاها به دلیل گرانی زمین و مسهکن موجهب شهده
است نیز افزود .عامل بعدی که باعث پایین بودن او
هویت مکانی در نهزد روسهتاییان شهده اسهت ،مبحهث
اقتصادی و شرایط کار است کهه اساسهاً در روسهتاهای
دهرود ،علیآباد ،و خلقآباد دیگر کشاورزی وجود ندارد
و بیشههتر روسههتاییان بههرای کههار بههه مشهههد مراجعههت
میکنند؛ بنابراین ،در روسهتاهایی کهه ضهریب هویهت
مکانیشان پایین میباشد میتوان مواردی از قبیل رفاه
اجتماعی ،برخورداری از خهدما عمهومی (جهاده ،راه،
بهداشت ،آموزش) ،زیرساختهای عمهومی (آب ،بهرق،
گههاز) ،محههیط شههغلی و شههرایط اقتصههادی ،ترکیههب
جمعیتی ،نهرخ رشهد جمعیتهی بهاال ،بهیعهدالتیههای
مدیریت شهری ،بیتوجی بهه وضهعیت روسهتاها ،عهدم
انگیههزه و خواسههت روسههتاییان بههرای تغییههر وضههعیت
روستایشان ،از بین رفهتن محهیط روسهتایی (از بهین
رفتن زمینهای کشاورزی) ،تغییر مشاغل ،را از جملهه
عواملی دانست که منجر به پایین آمهدن اهو هویهت
مکانی مردم روستا مهیگهردد؛ امها در روسهتایی مثهل
کاظشآباد ،ههش ترکیهب جمعیتهی و سهاختار اقتصهادی
روستای (مبتنی بر کشهاورزی) ،بافهت اصهیل خهود را
افظ نموده است و روستاییان به دلیل وابستگی بیشتر
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توضی دهند یا خیر؟ همهانطوررکهه در جهدول ذیهل
مشاهده میشود سط معناداری  Fکوچکتر از 2/21
میباشد لذا نتیجه گرفته میشود فرض تفاو میانگین
روستاها تأییهد مهیشهود و در مسابهل فهرض یکسهانی
آمارهای آنها رد میشود.

هش به لحاظ قومیتی و هش شغلی ،هویت مکانی باالتری
را ابراز نمودهاند.
مسدار  Fدر تحلیل واریانو ،میزان برازش مهدل را
نشان میدهد .یعنی نشان میدهد کهه آیها متغیرههای
مستسل قادرنهد بهه خهوبی تغییهرا متغیهر وابسهته را

جدول  :7معناداري تفاوت بین میانگینها در بین روستاهاي مورد مطالعه
نام روستا

فراوانی

میانگین

انحراف معیار

دهرود

22

2/25

2/32

همت آباد

11

2/66

2/89

علی آباد

12

2/65

2/63

اسشم آباد

11

2/62

2/91

شایا

11

2/82

2/15

گرجی علیا

16

2/82

2/92

کاظش آباد

12

3/22

2/31

خلق آباد

16

2/11

2/93

گرجی سفلی

31

2/69

2/69

مجموع

168

2/23

2/26

معناداری()F

مسدار آنالیز واریانو()F

2/2

برابری واریانو

2/222

2/15

معناداری برابری واریانو

2/221

مأخذ :یافتههای تحسیق1382 ،

با توجه به جدول فوق و مسهدار معنهاداری آزمهون
واریانو نتیجه گرفته میشود که هویت مکانی در بین
روستاها با یکدیگر اختشف معنهادار دارد؛ همچنهین بها
توجه به معناداری آزمون لون نتیجه گرفتهه مهیشهود
واریانو هویهت مکهانی در بهین روسهتاها بها یکهدیگر
اختشف دارد و لذا جهت خوشههبنهدی روسهتاها بهتهر
است از آزمون دنت سی استفاده شود .همانطورکه در
جههدول ذیههل مشههاهده مههیشههود روسههتاهای دهههرود،

خلقآباد ،اسشمآباد ،علیآباد ،همتآباد ،گرجهیسهفلی،
در خوشه  1قرار گرفتهاند یعنی از نظر هویت مکانی با
هش اختشفی ندارند .در خوشۀ دوم روستاهای خلقآباد،
اسشمآباد ،علیآباد ،همتآباد ،گرجیسفلی ،گرجیعلیها
و شایا قرار دارند .در خوشه سوم روسهتای کهاظشآبهاد
قرار دارد که نشان میدهد هویت مکانی در این روسهتا
با روستاهای خوشه  1و  2اختشف معناداری دارد.

جدول  :6خوشهبندي روستاهاي مورد مطالعه از نظرهویت مکانی
دهرود

نام روستا

همت آباد

علی آباد

اسشم آباد

شایا

کاظش آباد

گرجی علیا

خلق آباد

گرجی
سفلی

همت آباد


-2/55153 -2/32231 -1/59115* -2/66512* -2/23189* -2/31251 -2/52321 -2/52522
*

-2/22131 2/12322 -1/26126 -2/25223 -2/31182
2/26662
2/22292
2/52522

-2/25222 2/29291 -1/29183* -2/26282 -2/33222 2/25192
-2/22292 2/52321

اسشم آباد

-2/29922 2/23221 -1/12223

دهرود
علی آباد
شایا

-2/25192 -2/26662 2/31521
*2/23189

2/31182

*

2/33222



2/32912

گرجی علیا

2/66512

2/25223

2/26282

2/32622

کاظش آباد

*1/59115

*1/26126

*1/29183

*1/12223

خلق آباد

2/32231

-2/12322

-2/29291

-2/23221

گرجی
سفلی

2/55153

2/22131

2/25222

2/29922

مأخذ :یافتههای تحسیق1382 ،

-2/32912


-2/32622

*

2/22192


*-2/25816

2/51162

*

2/35321
2/92123
-2/22192

*1/16529
*2/92123
*2/25816

-1/16529* -2/35321
-2/51162
-2/28211

-2/21969

*-1/23821

2/12122

2/28211
2/21969
*1/23821
-2/12122


مجله آمایش جغرافیایی فضا  /سال یازدهم  /شماره مسلسل سی و نهم /بهار  / 0011صفحات96-61 :
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جدول  :01نتایج آزمون نرمال بودن توزیع دادههاي متغیر زیستپذیري
شر

شاپیرو ویلک

کولموگروف  -اسمیرنوف

نتیجه آزمون

ضریب

سط معناداری

ضریب

سط معناداری

اشتغال و درآمد

2/221

2/222

2/912

2/222

تأیید نرمال

مسکن

2/238

2/222

2/936

2/222

تأیید نرمال

امل و نسل عمومی

2/182

2/222

2/818

2/222

تأیید نرمال

امکانا و خدما زیرساختی

2/283

2/221

2/821

2/225

تأیید نرمال

زیستپذیری اقتصادی

2/112

2/222

2/819

2/222

تأیید نرمال

آموزش عمومی

2/151

2/222

2/839

2/222

تأیید نرمال

بهداشت

2/329

2/222

2/621

2/222

تأیید نرمال

مشارکت و همبستگی

2/291

2/221

2/895

2/256

تأیید نرمال

پیوستگی و تعلق مکانی

2/122

2/222

2/821

2/225

تأیید نرمال

امنیت فردی و اجتماعی

2/122

2/222

2/861

2/222

تأیید نرمال

تفریحا و اوقا فراغت

2/329

2/222

2/638

2/222

تأیید نرمال

زیستپذیری اجتماعی

2/292

2/223

2/822

2/222

تأیید نرمال

فااهای سبز و بازی

2/589

2/222

2/512

2/222

تأیید نرمال

آلودگی

2/129

2/222

2/852

2/222

تأیید نرمال

چششانداز

2/122

2/222

2/551

2/222

تأیید نرمال

زیستپذیری محیطی
زیستپذیری

2/288

2/222

2/812

2/222

تأیید نرمال

2/159

2/222

2/811

2/222

تأیید نرمال

مأخذ :یافتههای پژوهش1382 ،

بررسی وضعیت زیستپاذیري در منطقاۀ ماورد
مطالعااه بااین روسااتاییان :بههرای بررسههی وضههعیت
زیست پذیری در منطسۀ مورد مطالعه بین روسهتاییان بها
توجه به نرمال بودن شاخصهای زیسهتپهذیری (میهزان
معناداری ااصهل از آزمهون کولمهوگروف -اسهمیرنوف و
شاپیرو ویلهک) (جهدول  )12و آزمهون  Tتهک نمونههای
استفاده شده است.

مطابق با یافتههای ااصل از آزمهون  Tدر جهدول
( ،)11متغیرهای مسکن؛ امل و نسل عمومی؛ امکانا
و خههدما زیرسههاختی؛ آمههوزش عمههومی؛ بهداشههت؛
مشاکر و همبستگی؛ امنیهت فهردی و اجتمهاعی؛ و
آلودگی؛ دارای مسدار میانگین بهاالی  3مهیباشهند و از
وضعیت مناسبتری برخوردارند ،اما به لحهاظ معنهادار
بههودن ابعههاد زیسههتپههذیری بهههطههورکلی تنههها بُعههد
زیسههتپههذیری محیطههی بهها سههط معنههاداری 2/222
اثرگذار بوده است و دو بُعهد زیسهتپهذیری اقتصهادی
()2/612؛ و زیسههتپههذیری اجتمههاعی ()2/131؛ دارای

سط معناداری باالی  2/21بودهاند و نمیتوان ایهن دو
بُعد را اثرگذار تلسی نمود ،اما بهطور جزدیتهر ،در ابعهاد
اشهههتغال و درآمهههد ،مسهههکن ،امکانههها و خهههدما
زیرسههاختی ،بهداشههت ،امنیههت فههردی و اجتمههاعی،
تفریحهها و اوقهها فراغههت ،فاههاهای سههبز و بههازی و
چششانهداز بهه دلیهل پهایینتهر بهودن از سهط 2/21
معنادارند .در مجموع نیز ،سازۀ زیستپذیری بها سهط
 2/222معنادار میباشد.
در ادامه برای تحلیل شاخصهای زیستپذیری در
نواای روستایی شهرستان مشهد از مدل تصمیشگیری
چندمعیاره ویکهور اسهتفاده شهد؛ بنهابراین ،بهر اسهاس
محاسههبا انجههامشههده ،بهها توجههه بههه شههاخصهههای
زیستپذیری در محیط روسهتایی روسهتاهای شهایا و
علیآباد در منطسۀ مورد مطالعه در بهتهرین رتبهه قهرار
دارنههد و روسههتای کههاظشآبههاد کمتههرین مسههدار و در
پایینترین رده قرار می گیرد (جدول .)11
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جدول  :00معناداري تفاوت از حد مطلوب مولفۀهاي زیستپذیري اقتصادي ،اجتماعی و محیطی
متغیر

آماره تی

میانگین

انحراف
معیار

درجه
آزادی

میزان
معناداری

اختشف از
میانگین

اشتغال و درآمد

12/298

1/2281

2/82922

169

2/222

-1/22281

اختشف فاصله اطمینان 81
درصدی
پایین

باال

-1/3622

-1/2288

مسکن

16/122

3/9225

2/69552

169

2/222

2/92236

2/2695

2/8263

امل و نسل عمومی

2/825

3/2919

1/22263

169

2/312

2/29192

-2/2826

2/2682

امکانا و خدما زیرساختی

2/398

3/1162

2/91226

169

2/219

2/11621

2/2221

2/2913

زیستپذیری اقتصادی

2/512

2/8962

2/39292

169

2/612

-2/21331

-2/2211

2/2559

آموزش عمومی

1/981

3/1562

1/22966

169

2/262

2/15621

-2/2265

2/2888

بهداشت

12/226

5/3292

1/21115

169

2/222

1/32922

1/2211

1/1323

مشارکت و همبستگی

2/251

3/2152

2/21526

169

2/922

2/21522

-2/1223

2/1292

پیوستگی و تعلق مکانی

1/398

2/8139

2/92692

169

2/162

-2/29622

-2/2292

2/2363

امنیت فردی و اجتماعی

3/115

3/2283

2/96296

169

2/222

2/22832

2/2293

2/3525

تفریحا و اوقا فراغت

22/216

1/1159

2/92222

169

2/222

-1/59121

-1/6195

-1/3122

زیستپذیری اجتماعی

1/119

2/8358

2/11231

169

2/131

-2/26128

-2/1582

2/2186

فااهای سبز و بازی

88/222

1/1226

2/25258

169

2/222

-1/98851

-1/8322

-1/9619

آلودگی

2/251

3/2182

1/23232

169

2/512

2/21812

-2/2826

2/2118

چشش انداز

22/512

1/1361

2/35381

169

2/222

-1/96381

-1/8161

-1/9112

زیستپذیری محیطی

21/862

2/2999

2/13822

169

2/222

-2/81125

-2/8831

-2/9283

3/956

2/9918

2/38826

169

2/222

-2/11921

-2/1292

-2/2121

زیستپذیری
مأخذ:یافتههای تحسیق1382 ،

جدول  :07محاسبه مقدار  Qو رتبهبندي نهایی زیستپذیري در بین روستاهاي مورد مطالعه
روستا

رتبه

اجتماعی

اقتصادی

محیطی

زیستپذیری

شایا

3/5153

3/2211

1/8121

2/8992

Q
2/225

1

علی آباد

3/2285

2/8512

2/3128

2/9128

2/281

2

همت آباد

3/2662

2/2698

2/2222

2/9118

2/219

3

گرجی سفلی

3/2311

2/9392

1/9921

2/2226

2/321

5

دهرود

2/82

2/51

1/82

2/16

2/528

1

اسشم آباد

3/1312

2/1833

1/9528

2/6193

2/581

6

خلق اباد

3/1625

2/2121

1/9121

2/2231

2/626

2

گرجی علیا

2/9123

2/8333

1/8296

2/6821

2/825

9

کاظش آباد

2/9129

3/3186

1/8819

2/9288

1/222

8

مأخذ :یافتههای تحسیق1382 ،

تحلیاال فضااایی رابطااه بااین هویاات مکااانی و
زیستپذیري در نواحی روساتایی :در ایهن بخهش
برای بررسی رابطه بین هویت مکهانی و زیسهتپهذیری
در سط روستاهای مورد مطالعه ،از آزمون همبستگی
پیرسههون اسههتفاده شههده اسههت .بهها توجههه بههه آزمههون
همبستگی پیرسون در مواردی کهه ااتمهال آزمهون از
 2/21کوچکتر باشد ،فرضیه صهفر آزمهون مبنهی بهر

نبود ارتبا معنیداری بین متغیر مستسل با متغیرهای
وابسته ،رد میشود .در تحلیل فاایی رابطه بین هویت
مکانی و زیستپذیری ارتبا معنیداری بین دو متغیر
ذکر شده ،در روستاهای اسشمآباد چهارگهواره ،دهرود،
گرجیسفلی ،کاظشآباد و خلهقآبهاد مشهاهده نشهد بهر
ایناساس تنهها در روسهتاهای علهیآبهاد ،همهت آبهاد،
گرجیعلیا و شایا ،ارتبا معنیدار بوده است.
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جدول  :07بررسی رابطه بین هویت مکانی و زیست پذیري به تفکیک روستا
نام روستا
شر

اسشمآباد
چهارگهواره

دهرود

علیآباد

گرجی
سفلی

همت
آباد

گرجی
علیا

کاظش آباد
پنجشنبه

خلق آباد
سفلی

شایا/
نامجو

کل

مسدار ضریب
همبستگی

2/111

2/138

2/922

2/136

2/826

2/652

2/122

2/519

2/299

2/131

سط معناداری

2/12

2/599

2/222

2/561

2/222

2/229

2/32

2/25

2/221

2/222

بر اساس یافتههای جدول ( )15مشاهده مهیشهود
که در روستاهای دههرود ،اسهشمآبهاد ،گرجهیسهفلی و
خلقآباد مسدار  P-Valueبیشهتر از  2821اسهت؛ یعنهی
تأثیر متغیر هویت مکهانی بهر ابعهاد زیسهتپهذیری در

روستاهای مهذکور معنهی دار نیسهت؛ در اهالیکهه در
روستاهای همتآبهاد ،علهیآبهاد ،شهایا ،گرجهیعلیها و
کههاظشآبههاد متغیههر هویههت مکههانی بههر زیسههتپههذیری
معنیداری میباشد.

جدول  :00بررسی اثر متغیر هویت مکانی بر زیستپذیري به تفکیک روستاها
محور

ردیف

نام روستا

مسداره آماره رابطه

سط معناداری

نتیجه آزمون

نتیجه آزمون

1

دهرود

.138a

599b

2/585

در مدل معنیدار نیست.

2

همت آباد

.826a

.222b

29/258

در مدل معنیدار است.

3

علی آباد

.922a

.222b

12/268

در مدل معنی دار است.

5

اسشم آباد

.111a

.212b

5/191

در مدل معنیدار نیست.

1

سیمان

کش

گرجی سفلی

.136a

.561b

2/158

در مدل معنیدار نیست.

6

شایا

.229a

.221b

18/822

در مدل معنیدار است.

2

گرجی علیا

.652a

.229b

8/221

در مدل معنیدار است.

9

کاظش آباد

.122a

.232b

1/222

در مدل معنیدار است.

8

خلق آباد

.519a

.225b

3/222

در مدل معنیدار نیست.

اثرگااذاري هویاات مکااانی باار زیسااتپااذیري
روستاییان در منطقۀ مورد مطالعه :به منظور تجزیه
و تحلیل دادهها و جهت سنجش فرضهیهههای تحسیهق از
مدلسازی معهادال سهاختاری بها اسهتفاده از نهرمافهزار
 Smart PLSاسهتفاده گردیهده اسهت .الگهوریتش تحلیهل
دادهها در  PLSشامل سه بخش  -1شهاخصههای مهدل
اندازهگیری ماننهد روایهی همگهرا (سهط بحرانهی ،)2/1
پایایی ترکیبی (سط  ،)2/2روایی تشخیصی یا واگهرا -2
شاخصهای مدل ساختاری ماننهد ضهریب تعیهین ()R2
متغیرهههای مکنههون درونزا ( سههه سههط  2/18ضههعیف،

 2/33متوسط 2/62 ،قوی)؛ و ضرایب مسیر (بتا) ،ضرایب
معنههاداری  1/86( T-Valueسههط معنههاداری در سههط
اطمینههان  81درصههد) ،ضههریب  Q2بههرای متغیرهههای
درونزای مدل ( سه سط  2/22ضعیف 2/11 ،متوسهط،
 2/31قههوی) و درنهایههت  -3معیههار آزمههون مههدل کلههی
(( )GOFسه سط  2/21ضهعیف 2/21 ،متوسهط2/36 ،
قوی) میشود.

روایی همگرا و واگرا :در جدول زیر مسادیر مربو بهه
روایی همگرا ،و پایهایی مرکهب ههر سهازه آورده شهده
است.

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

هویت مکانی

زیستپذیری

بُعد

روایی همگرا ()AVE

پایایی مرکب ()CR

تمایز

2/192

2/922

تداوم

2/622

2/998

عز نفو

2/135

2/988

خودکارآمدی

2/122

2/952

2/522

2/939
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مسادیر  CRبرای همۀ سازهها بهاالی  2/2اسهت و پایهایی
درونی خیلی خوبی دارند .در روایهی تشخیصهی یها واگهرا
میزان همبستگی بین شاخصهای یک سازه با آن سازه و
میزان همبستگی بین شاخصهای یک سازه با سازهههای
دیگر مسایسهه مهیگهردد .بهرای سهنجش روایهی واگهرای
پرسشنامه از معیار فورنل و الرکر ( )1891استفاده شهده
است .روایی تشخیصی در واقا مکمل روایی همگهرا بهوده
است که نشاندهندۀ تمایز نشانگرهای یک متغیهر پنههان
از سایر نشانگرهای دیگر در همان مهدل سهاختاری دارد.
از معیار از جذر مسادیر  AVEسازههای تحسیق بهه دسهت
میآید.

ضریب  AVEدر جدول فوق برای تمامی متغیرها جز
در متغیر زیستپهذیری ،بهاالی  2/1مهیباشهد ،کهه ایهن
مسادیر همگرایی قابلقبولی را نشان میدهند .سازۀ تهداوم
از ابعاد هویت مکانی بها مسهدار  2/622=AVEو تمهایز بها
مسدار  2/192 =AVEباالترین میزان روایهی همگهرا را بهه
خود اختصهاز داد .در ارتبها بها متغیهر زیسهتپهذیری
ضریب  AVEدر همین مسدار پذیرفته میشهود چهرا کهه
تمامی پرسشههای بهاقیمانهده در تحلیهل از ضهریب بهار
عاملی مناسبی برخوردار هستند و دیگر مجهاز بهه اهذف
سرال نمیباشد (داوری و رضازاده .)132 :1382 ،با توجهه
به اینکه معیار  CRبه مراتب بهتر از آلفای کرونباخ است،
یافتهها در جدول فهوق نیهز نشهان مهیدههد کهه تمهامی

جدول  :09ماتریس سنجش روایی واگرا به روش فورنل و الرکر
عامل

تمایز

تمایز

2/263

تداوم

عز نفو

خودکارآمدی

تداوم

2/621

2/918

عز نفو

2/196

2/656

2/235

خودکارآمدی

2/189

2/692

2/628

2/226

زیستپذیری

2/555

2/569

2/125

2/123

همانگونه کهه در جهدول فهوق مشهاهده مهیشهود
تمامی عوامل ارتبها بیشهتری را بها خودشهان دارنهد.

زیستپذیری

2/222

بههدین معنههی کههه ایههن عوامههل تعامههل بیشههتری را بهها
شاخصهای خودشان در مدل دارد.

شکل  :0مقادیر  β ،R2و مقادیر T-value

در واقا ضریب تعیین نشان از تأثیری دارد که یک
متغیر مستسل بر متغیر وابسته دارد و هرچه میزان این
ضریب بیشتر باشد دال بر تبیین بیشتر متغیر وابسهته
از سوی متغیر یا متغیرهای مستسل دارد .چنانکهه در
شکل فوق نشان داده شده است ،ضریب  R2برای سازۀ

درونزای مدل برابر با  2/591میباشد .بدین معنها کهه
سازۀ زیستپذیری روسهتاهای پیراشههری بهه واسهطۀ
اثرگذاری متغیرهای مستسل مربو به خود یعنی ابعاد
هوبت مکانی (تمایز ،تداوم ،عز نفو و خودکارآمدی)
توانسته است به میزان  59/1درصد از تغییرا مربو
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به سازۀ خود را تبیین نماید .هرچه میزان ایهن ضهریب
بیشههتر باشههد یعنههی متغیههر یهها متغیرهههای مسههتسل
توانستهاند میزان زیادی از واریهانو متغیهر وابسهته را
تبیین نمایند و مدل از برازش مناسهبتهری در روابهط
میان سازهها برخوردار است.
در ارتبا با مسهادیر بتها یها همهان ضهرایب مسهیر
میتوان عنوان نمود که بیانگر اثرگذاری مستسیش متغیر
مستسل بر وابسته به صور جداگانه دارد .بهدین معنها
که متغیر مستسل تا چه میزان توانسته است بر متغیهر
وابسته اثرگذار باشد .در واقا ضریب بتا سهش نسبی هر
متغیر مستسل در پیشبینی تغییرا مربو بهه متغیهر
وابسته را گزارش میکند .چنانکه مشهاهده مهیشهود،
متغیر تمایز به میزان  2/122اثهر مسهتسیش بهر متغیهر
زیستپذیری دارد .بدین معنهی کهه متغیهر تمهایز بهه
میزان  12درصد توانسته است اثر مستسیمی بهر سهازۀ
زیستپذیری بگذارد؛ همچنین متغیر تداوم بهه میهزان
 -2/282اثرمستسیش و معکوس بر سازۀ زیسهتپهذیری
دارد ،بدینمعنیکه با افزایش در سازۀ تداوم بهه میهزان
یک وااد شاهد کاهش در سازۀ زیستپذیری به میزان
 -2/282خواهیش بود .متغیر عز نفو نیز بهه میهزان
 2/319و متغیهههر خودکارآمهههدی بهههه میهههزان 2/621
اثرمستسیش بر سازۀ زیستپذیری دارنهد .همهانطورکهه
مشاهده میشود متغیر خودکارآمدی بهه نسهبت سهایر
متغیرها اثر مستسیش بیشتری به میزان  62/1درصد بهر
سازۀ زیستپذیری میگذارد.
در ارتبا با ضرایب معنهاداری یها همهان T-value
هنگامیکه رابطۀ بین سهازههها از مسهدار  1/86بیشهتر

باشد نشان از صحت رابطه میان سازهها دارد .در شکل
(شماره  )...تمامی مسیرهای مدل جز در رابطهه میهان
تمایز و زیستپذیری ( )1/211که کمتر از سط 1/86
میباشد ،سایر روابط نشان از معنهیداری روابهط میهان
سازههای مدل دارد .یعنی تداوم به سازۀ زیستپهذیری
()2/289؛ عز نفو به سازۀ زیستپذیری ( )3/216و
خودکارآمدی به سازۀ زیسهتپهذیری ( )11/651اسهت
که همگی روابط به دلیل باال بهودن از سهط  1/86در
سط اطمینان  81درصد معنادار میباشند.
معیار بعدی ،ضریب  Q2است که هدف آن توانهایی
مههدل سههاختاری در پههیشبینههی کههردن بههه روش
چششپوشی میباشد .معروفترین و شناختهشهدهتهرین
معیار اندازهگیری ایهن توانهایی ،شهاخص  Q2اسهتون-
گایسهلر اسهت کهه بهر اسههاس ایهن مهشك مهدل بایههد
نشههانگرهای متغیرهههای مکنههون درونزا انعکاسههی را
پیشبینی کند .هنسلر و همکهارانش ( )2228درمهورد
شد قدر پیشبینی مدل در مورد متغیرهای پنهان
درونزا سه مسدار  2/11 ،2/22و  2/31را به ترتیب بهه
عنوان مسادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای این شاخص
معرفی نمودند هدف از انجام این کار تعیین این مطلب
است کهه آیها روابهط بهین سهازهههای درونزای مهدل
بهخوبی تبیین شده است یا خیر؟ با توجه به اینکه در
مدل تحسیق تنها متغیر وابسته سازهی زیسهتپهذیری
میباشد ،بنابراین ،ضریب  Q2در جهدول زیهر بهرای آن
گزارش شده است.

جدول  :00قدرت پیشبین مدل ،ضریب Q2
سازه
زیستپذیری

SSO
1312

همانطور که در جدول فوق نشان داده شده است،
سازۀ زیستپذیری به میزان ( )2/16قدر پیشبینهی
در مدل را به خود اختصاز داده اسهت .در نتیجهه ،بها
توجه به موارد فوق ،نتایز فرضیههای تحسیهق و مسهدار

SSE
1136/115

1-SSE/SSO
2/16

 GOFمدل در جدول زیر آورده شده است .چنانکه در
جدول زیر مشاهده میشود ،هر سه فرضیه تحسیهق بها
توجههه بههه بههاال بههودن مسههدار  T-valueاز  1/86تأییههد
میشوند.
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جدول  :07نتایج فرضیهها و مقدار GOF
ضریب مسیر

فرضیه

رابطه

H1

تمایز ههه زیستپذیری

2/122

H2

تداوم ههه زیستپذیری

-2/282

H3

عز نفو ههه زیستپذیری

2/319

H4

خودکارآمدی ههه زیستپذیری

2/621

شاخص نیکویی برازش ( )GOFبه صور میانگین
 )2/591( R2و متوسههط مسههادیر اشههتراکی ()2/153
محاسبه میشود.

این شاخص مجذور ضرب دو مسدار متوسط مسادیر
اشههتراکی و متوسههط ضههریب تعیههین اسههت .تههزلو و
همکاران ( )2228سهه مسهدار  ،2/21 ،2/21و  2/36را
به ترتیب به عنوان مسادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای
 GOFمعرفی نمودند .بنابراین باتوجهه بهه ااصلاهرب
 2/591و  2/153در رابطه فهوق ،مسهدار GOF 2/329
برای مدل تحسیق ،میزان برازش مدل در سهط قهوی
ارزیابی میشود.
بحث و نتیجهگیري
در این پژوهش بر وجه کمتر پرداخته شدۀ هویهت
یعنی هویت مکانی و تأثیر آن بر زیستپهذیری تأکیهد
شده است .ذکهر ایهن نکتهه الزم اسهت کهه بایهد بهین
"هویت مکانی" و " هویت مکهان" تفهاو قادهل شهد.
هویت مکانی به عنهوان بخشهی از هویهت فهرد مطهر
است اما هویت مکان بهه ویژگهیههای قابهل تشهخیص
مکان بیرونی اشاره دارد .هویت مکهانی فهرد مهیتوانهد
منبعث از مکانی بهیهویهت یها باهویهت باشهد .هویهت
مکانی هش به واسطۀ عناصر ،اشکال و فااهای معنهادار
و هویتدهنده و هش بهه واسهطۀ قرارگهرفتن انسهان در
محیط ایجاد میگردد ،بهگونهای کهه مهیتهوان چنهین
عنوان داشت که مکان بهدون انسهان ههویتی نهدارد .از
آنجاییکه رابطۀ میهان انسهان و مکهان یهک دو طرفهه
است و کنش و خواست انسانی معنی را به فاا مترتب
میسازد ،و فاای خالی را به یهک مکهان تجربههشهده
تبدیل میسازد ،به همین نحو میتواند بر انسان نیز اثر

ضریب معناداری

نتیجه تحسیق

1/211

عدمامایت از فرضیه

2/289

امایت از فرضیه

3/216

امایت از فرضیه

11/651

امایت از فرضیه

GOF

2/329

متسابل بگذارد .چراکه به واسطۀ معنایش به ارزشهها و
کنشهای انسان خط میدهد؛ بنهابراین ،در چهارچوب
هویت مکانی و در راسهتای فاهای روسهتایی مطلهوب،
باید محیط روستا بهگونهای ایجهاد گهردد کهه فرصهت
ااور برای روستاییان را در روستا فراهش کنهد .زمهانی
که مردم روستا از زندگی در روسهتای خهود (در ابعهاد
اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطهی) رضهایت داشهته
باشههند تمایههل و گرایششههان بههه مانههدگاری در محههیط
روستا افزایش مییابد و ایهن افهزایش تمایهل در کنهار
ادراکا هویتی به آنان معنای عمیهقتهری نسهبت بهه
محیط روستایشان مهیدههد و انگیهزۀ بهاالتری بهرای
زندگی در روستا پیدا خواهند کرد .بایهد توجهه داشهت
که هویت مکان بر کیفیت هویت مکانی اثر میگهذارد،
اما خود مفهومی جداگانه دارد .در این پژوهش به تأثیر
هویت مکانی بر زیستپذیری در روستاها پرداخته شد.
یافتههههههای پههژوهش نشههان مههیدهههد :میههانگین تمههام
شاخصهای هویت مکانی کمتر از مسدار آزمهون شهده
به جز دو شاخص تداوم و خودکارآمدی اسهت کهه در
دو شاخص نیز میانگین جامعهه تسریبها برابهر آن شهده
است و این نتیجه گویاسهت کهه شهاخصههای هویهت
مکانی در وضعیت مناسبی قرار نگرفتههانهد؛ همچنهین
نتایز نشان میدهد مرلفهۀ زیسهتپهذیری اقتصهادی و
شاخصهای مرتبط به آن بیشهترین میهانگین ( )3/2را
داراسههت و بعههد از آن بههه ترتیههب مرلفههۀ زیسههت
پذیریمحیطی با میانگین  3/25و مرلفۀ زیستپهذیری
اجتمههاعی بهها میههانگین  2/9در ردههههای بعههدی قههرار
گرفتهاند؛ بنابراین میتوان گفت که هویهت مکهانی بهر
زیستپذیری اقتصادی و محیطی بیشترین تأثیر را بهر
روستاهای مورد مطالعه داشته است .بهر اسهاس نتهایز
مدل ویکور بنابراین ،بر اسهاس محاسهبا انجهامشهده،
روستای کاظشآباد بها عنایهت بهه شهاخصههای هویهت
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مکانی در منهاطق روسهتایی منطسهۀ مهورد مطالعهه در
بهتههرین رتبههه قههرار دارد و روسههتای دهههرود از نظههر
شاخصهای هویت مکانی کمتهرین مسهدار و در پهایین
ترین رده قهرار مهیگیهرد؛ همچنهین نتهایز ااصهل از
معادال ساختاری نشان میدهد که تمامی مسهیرهای
مدل جز در رابطه میان تمایز و زیستپذیری ()1/211
که کمتر از سط  1/86میباشد ،سایر روابهط نشهان از
معنیداری روابط میهان سهازهههای مهدل دارد .یعنهی
تداوم به سازۀ زیستپذیری ()2/289؛ عهز نفهو بهه
سازۀ زیستپذیری ( )3/216و خودکارآمدی بهه سهازه
زیستپذیری ( )11/651میباشد که همگی روابهط بهه
دلیل باال بودن از سط  1/86در سهط اطمینهان 81
درصد معنادار میباشند.
در واقا مطابق با یافتههای تحسیق ،در روسهتاهای
مورد مطالعهه ،جهز در روسهتای کهاظش آبهاد در محهور
کش  ،سایر روستاها از میانگین هویت مکهانی پهایینی
برخوردار بودند و نشان از این موضهوع دارد کهه دیگهر
محیط روستا آن چیزی نیست که روستاییان نسبت به
آن تعلق خاطر داشته باشند و متسابشً بر ادراكشهان از
زیستپذیری نیز تأثیر مهیگهذارد .اگرچهه یافتههههای
معادال ساختاری نشان داد که در ابعاد عز نفهو و
خودکارآمدی هویت مکانی میتوان اثر فزایندهای را بر
زیستپذیری روستایی انتظار داشت ،اما میبایسهت در
نظر داشت که صرف اکتفاء و پهرداختن بهه ایهن ابعهاد
نمیتوانهد ادراك روسهتاییان از هویهت مکهانیشهان را
ارتساء داد ،چراکه در بیشهتر روسهتاهای مهورد مطالعهه
وضههعیت روسههتاییان در ابعههاد اجتمههاعی ،اقتصههادی و
زیستمحیطی در موقعیت نامناسبی قهرار دارنهد و بهه
واسطۀ نزدیکی آنان به شههر مشههد ،ایهن امهر سهبب
میگردد که اتی اگر هویت مکانی باالیی ههش داشهته
باشند ،بهعلت بهرهمندی از شرایط مطلوب اقتصهادی و
اجتماعی بهتر ،روستای خود را ترك کرده و به مناطق

شهههری مهههاجر نماینههد .بایههد در نظههر داشههت کههه
زیستپذیری ،مفهومی از مجموعه شرایطی اسهت کهه
فرد را قادر به زندگی روزمره میکند ،پو هنگامی کهه
این مجموعه شرایط با اخهتشل مواجهه گهردد و اتهی
برای رفا ابتهداییتهرین نیازهها ماننهد آب آشهامیدنی،
امام و امور روزمره بها مشهکش عدیهدهی در محهیط
روستایی روبرو گردد ،جایی برای اندیشه و تفکهر بهرای
هویت مکانیشان نمیگذارد؛ همچنین ،زیسهتپهذیری
مفهومی است که به ارتبا بین گذشته و آینده فرد در
محیط زندگی خود اشاره دارد .زمهانی کهه روسهتاییان
این ااتمال را بدهند که با مانهدن در روسهتا آینهدهای
نخواهند داشت مسلماً روستا را ترك کرده و بهه رفهتن
از روستا فکر میکنند.
در پایان ،برای اینکهه بتهوان ارتبها قهوی میهان
هویههت مکههانی روسههتاییان و زیسههتپههذیری روسههتایی
برقرار نمهود ،مهیبایسهت عناصهر دربرگیرنهده محهیط
روستایی اعش از امنیت ،فرصتهای شغلی و اقتصهادی،
رفاه ،سشمت ،رااتی ،تفری و غیره را به مانند شهر بها
نیازهای روستاییان منطبهق سهاخت کهه بها توجهه بهه
بیمهریههای صهور گرفتهه ههش از طهرف مهدیریت
شهری و هش بخشداری در برخهی روسهتاها عمهشً ایهن
پیوند و ارتبا در وضعیتی بسهیار بهدی قهرار دارد .در
مجموع ،هویت مکانی روستاییان هش در محور سهیمان
و هش محور کش در وضعیت بسیار بدی قرار دارد کهه
به نوبۀ خود بر زیسهتپهذیری روسهتاییشهان اثرگهذار
خواهد بود .اگرچه مهاجر های اخیر قشر ضهعیف کهه
در ااشیۀ شهر مشهد ساکن بودهاند به این روستاها را
نباید بر مبنای شهرگریزی تبیین نمهود بلکهه شهرایط
ااد اقتصادی و وضعیت نامطلوب درآمدیشان آنهان را
مجبور به ترك محیط شهری و اسکان در محهیطههای
روستایی نموده است که ایهن عامهل خهود بهر شهرایط
بغرنز روستاها میافزاید.
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