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تأثیر هویت مکانی بر مشارکت روستاییان در روند اجراي 

  هاي روستایی  هاي هادي در سکونتگاه طرح
  )شهر مشهد روستاهاي پیرامون کالن: مورد مطالعه(

  **،  علیرضا معینی  *اکبر عنابستانی علی
   23/6/1399 :تاریخ پذیرش   1/7/1398 :دریافتتاریخ 

  
  چکیده

هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر هویت مکانی بر مشارکت روستاییان در روند تهیه و اجراي 
شناسی  تحقیق حاضر از نظر روش. شهر مشهد است هاي پیرامون کالن هاي هادي سکونتگاه طرح

ها اجرا شده بود  شهر مشهد که طرح هادي در آن روستا حاشیه کالن 17توصیفی ـ تحلیلی و از بین 
نفر خانوارهاي  168روستا انتخاب و حجم نمونه مورد بررسی با استفاده از فرمول کوکران  10تعداد 

هاي تحقیق نشان از تفاوت معنادار منفی میان میانگین موردسنجش و  یافته. روستایی تعیین شد
همچنین . هاي هادي دارد کانی و هم مشارکت در طرحآمده هم در ابعاد هویت م دست میانگین به

تمام ابعاد هویت مکانی با میزان مشارکت روستاییان در مرحله تهیه و تصویب طرح هادي ارتباط 
با ) 345/0(نفس  و عزت) 390/0(، تداوم )199/0(عد تمایز بعالوه، سه ب. معنادار و معکوسی دارد

هاي هادي، ارتباط مثبت و معنادار نشان داده است و  طرح يامیزان مشارکت روستاییان در مرحله اجر
 ،)527/0(، تداوم )170/0(عد تمایز هر چهار بدر در نهایت، در مرحله نظارت و نگهداري، 

بر اساس . شده است ارتباط مثبت و معناداري مشاهده) 253/0(و خودکارآمدي ) 482/0(نفس  عزت
عد هاي هادي باید به تقویت و بهبود دو ب روستاییان در طرحهاي تحقیق براي افزایش مشارکت  یافته

شناختی، مدیریت صحیح بحران در  مطمئناً توجه به معیارهاي روان. نفس آنان پرداخت تداوم و عزت
 ،ها و روستایشان در حال افزایش است مناطق روستایی و ادراك مردم روستا از اینکه توجه به آن

  .دهد حلۀ اجرا و نظارت و نگهداري افزایش میدر دو مر کم دستمشارکت را 
هویت مکانی، مشارکت روستاییان، طرح هادي، معادالت ساختاري،  :هاي کلیدي واژه    

  .شهر مشهد کالن
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anabestani@um.ac.ir 
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  مقدمه
کنند در راستاي هویتشان  اهمیت فضاهایی که افراد در آن زندگی می 1960از دهۀ 

، )1983(و همکاران  2روشانسکیو بعدها پ) 1963( 1موردتوجه قرار گرفت و فرید
فردي و اجتماعی تأکید  تنها بر فرآیندهاي فردي، بین نشان دادند که هویت شخصی نه

اي اساسی در  کند، بلکه عنصر دیگري به نام محیط فیزیکی نیز دارد که مؤلفه می
 :Bernardo & Palma-Oliveira, 2016(رود  بخشی مکانی در افراد به شمار می هویت

هاي اخیر، مطالعات در باب احساساتی که افراد نسبت به یک مکان معین  در سال .)239
محیطی شده  شناسی زیست روانبه دهند، باعث افزایش توجه  شان توسعه می در زندگی

طور  دارند که به ، بیان می)2004( 4و وستر هربر) 2003(و همکاران  3پرتی. است
طور ذاتی با دلبستگی  ظر قرار دارد که بهخاص، مفهوم هویت مکانی از آنجایی موردن

، مکان )1992( 5، و اللی)1983(زعم پروشانسکی و همکاران  باشد و به مکانی مرتبط می
-Hernández, et al, 2007: 310(گردد  اي از هویت فردي قلمداد می یک مؤلفۀ پایه

اختی از ، اظهار داشتند که هویت مکانی زیرس)1983(پروشانسکی و همکاران . )311
محیطی از جمله جورگنسن و  شناسان زیست روان. است) 6خودهویتی(هویت خود 

، هویت مکانی را در مقام )1983(و پروشانسکی و همکاران ) 2001( 7استدمن
کنند که افراد در یک بستر  هایی توصیف می ها، باورها، ادراکات و یا اندیشه معرفت

  .)Jiang, 2020: 1033(دهند  ان اشاعه میمنظور تمایز میان خود از دیگر فضایی به

                                                
1. Fried 
2. Proshansky 
3. Pretty 
4. Wester-Herber 
5. Lalli 
6. Self-identity 
7. Jorgensen & Stedman 
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، معتقدند که تئوري هویت اجتماعی قابلیت توسعه )2007( 1بالستروس و رامیرز
گویند  ، می)1992( 2در همین راستا، آلتمن و الو. ها از قبیل مکان را دارد به دیگر جنبه

رهنگی در آنجا ها و یا فرآیندهاي ف شود که مردم، گروه که سرزمین به مکانی تبدیل می
هایی که با  هاي جمعی قوي، آن اصطالح هویت آورند و به معناي خود را به دست می

زعم  کنند و به تري را ایجاد می فضاهاي زندگی پیوند دارند، احساس تعلق محکم
. باشد ، تأییدکنندة ارتباط میان هویت، فضا و اجتماع می)2007(بالستروس و رامیرز 

طور نابرابر معانی فردي  تواند به داند که می مکانی را انتزاعی می ، هویت)2003( 3مانزو
  .)Jiménez-Medina et al, 2020: 8(و جمعی را نمایان سازد 

نسلی حس تعلق و  دارد که دو فرآیند انتقاالت بین ، عنوان می)2014( 4هاریس
بت به مکان طور بالقوه منجر به جذب و کشش افراد نس ها، به هویت و اثرات نابرابري

طور گسترده مورد پذیرش قرار گرفته  این امر به. )Frost & Catney, 2019: 3(د نشو می
گیري  رفتارها همگی بر شکل و ها است که ساختارهاي اقتصادي، اجتماعی، ارزش

هاي  مکان بویژهها،  هویت و معنابخشی به آن اثرگذار هستند، اما در ارتباط با مکان
  عنوان یک کل در نظر گرفته شود، هویتی است که  یست بهبا خاص، وجهی که می

ها و خاطرات در قبال یک مکان دارد  فرد بر اساس عواطف، احساسات، دلبستگی
)et al, 2019: 11 Brown( .5چراکه، بنا به گفتۀ دوین رایت )خاطرات و )2009 ،

رك جوامع در کنندة تح هاي مرتبط با مکان، فرآیندهاي هویتی هستند که تعیین ارزش
  . باشد برابر تحوالت مربوط به مناطق خود می

، بر این باورند )2017( 7، و انگلر و انگلر)2015(و همکاران  6اي که، کلوین گونه به
ویژه در جوامع سنتی مانند روستاها و برخی از  هاي مکانی قوي به باورند که این هویت

                                                
1. Ballesteros & Ramírez 
2. Althman & Low 
3. Manzo 
4. Harris 
5. Devine-Wright 
6. Colvin 
7. Engler & Engler 
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منظور  ید و هم پایگاهی را بهتواند بر اختالفات سنتی و هویتی غلبه نما شهرها هم می
براون و . )de Vries, 2020: 3( هاي موفق در اجتماع ایجاد نمایند حمایت از فعالیت

شود  دارند که هویت مکانی به طرفداري از محیط منتهی می ، عنوان می)2007( 1ریموند
، گرایش به باال )1995(زعم هاریس و همکاران  آوري و به و باعث افزایش سطح تاب

، بسته به )2007(و همکاران  2گردد؛ که البته بنا به گفتۀ آلبرخت بردن کیفیت زندگی می
تواند  تهدیدي که محیط با آن مواجه شده است و احساسی که افراد به مکان دارند، می

هاي مسئول،  انداز افراد از محیط و پیوندهایی که با آن دارند در قبال سازمان چشم
-Anton & Lawrence, 2014: 451(ي منفی را نیز بروز دهد متفاوت باشد و رفتارها

452(.  
ویژه روستاها با آن مواجه  هایی جغرافیایی به یکی از موضوعاتی که امروزه مکان

آوري  باشند که اساساً میزان تاب محیطی همچون خشکسالی، می هستند، تغییرات زیست
آوري مکانی  هرچه میزان تاب طبیعتاً. مکانی ساکنین روستاها را هدف قرار داده است

 ؛یابد ویژه اقتصادي کاهش می تر باشد، میل به ماندگاري در روستا به دالیل به پایین
به مانند . سازد هاي مختلف را نمایان می ظرفیت افراد در موقعیت ،آوري چراکه تاب

از  وفور در بسیاري تر است، مباحث هویتی است که به و آنچه که از آن قوي آوري تاب
هاي روستایی شاهد این موضوع هستیم که کماکان ساکنین روستا خواهان ماندن  مکان

به عبارتی، این آمادگی را از خود نشان . در روستا و تالش براي آبادي روستا هستند
محیطی در صورت  دهند که براي مقابله و رویارویی با مشکالت اقتصادي و زیست می

  . هت توسعه و پیشرفت روستا بردارندهاي باالدستی گامی در ج حمایت
هاي تجربی در مطالعات مربوط به هویت در روستا، پرداختن به  یکی از شکاف

باشد که مطالعات  موضوع هم هویت مکانی و هم مقولۀ مشارکت از طریق هویت می
اکثر مطالعات نیز در بستر مناطق شهري . بسیار اندکی در این زمینه صورت گرفته است

هاي هادي یا به عبارتی طرح جامع  از طرفی دیگر، طرح. شده است  انجام و محالت

                                                
1. Raymond 
2. Albrecht 
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توسعه روستایی، راهنماي مصوبی براي هدایت عملیات سازندگی و آبادانی در 
امروزه . روستاها، با آگاهی از وضعیت فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی آن مکان است

تایی در ایران است ترین ابزار مدیریت توسعه روس طرح هادي روستایی، مهم
ها مشارکت کنند  ارتباط براي اینکه افراد در سطح روستاها در فرآیند اجراي طرح دراین

. ها افزایش یابد ها نیز افزایش یابد، باید هویت مکانی در بین آن و میزان مشارکت آن
زیرا احساس هویت مکانی و عضویت فرد در روستا و احساس تأثیرگذاري و نفوذ بر 

ها را افزایش  کنند، میزان مشارکت اجتماعی آن جتماعی که در آن زندگی میمحیط ا
تبع افزایش سهم  پس براي افزایش میزان مشارکت مردم در سطح روستا و به. دهد می
ها در مدیریت روستا باید حس تعلق و دلبستگی نسبت به روستا در افراد ایجادشده  آن

که هویت مکانی فرد به منطقه  را هنگامیو هویتی واحد براي روستا قائل باشند زی
رود به آن مکان اهمیت چندانی نداده و حتی ممکن است آن  سکونتش از دست می
  . منطقه را نیز ترك کند

شده سؤال اصلی در تحقیق حاضر این است که هویت  با توجه به مباحث مطرح
هادي تأثیرگذار  هاي مکانی به چه میزان در مشارکت روستاییان در فرایند اجراي طرح

هاي  گذاري در حوزه ریزي و سیاست عنوان برنامه باشد؟ تا بتوان از نتایج آن به می
شهر مشهد استفاده  ویژه ناحیه مورد مطالعه یعنی روستاهاي پیرامون کالن روستایی و به

از زمان شروع فعالیت بنیاد مسکن انقالب اسالمی در نقاط روستایی سراسر کشور . کرد
است و روستاهاي واقع در شده ي بسیاري تهیه و به مرحله اجرا گذاشته ها طرح

در آن  یادشدههاي  هاي روستایی کشور است که طرح شهرستان مشهد از جمله محدوده
شده و اجرا شده در سطح  هاي تهیه بنابراین با توجه به تعداد طرح. ندا تهیه و اجرا شده

مطالعه حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال شهر مشهد ما در  روستاهاي پیرامون کالن
 و هستیم که هویت مکانی به چه میزان در مشارکت روستاییان در روند تهیه، تصویب

  هاي هادي اثرگذار بوده است؟ طرح ياجرا
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  مبانی نظري و مروري بر مطالعات گذشته
رد کـه  مفهوم هویت مکانی به آن دسته از ابعاد خویشتن اشـاره دا  1از نظر پروشانسکی

واژه هویت دو . کند شان تعریف می هویت فردي اشخاص را در رابطه با محیط فیزیکی
بنابراین هویت مکانی باید هر دو جنبـه را بـا   . اول همسانی و دوم تمایز: دهد معنی می

اي است که فـرد خـودش را از دیگـران     در هویت مکانی، مکان وسیله. هم ترکیب کند
سازد و نیز حس همسانی خود را با افراد داخل مکـان   یز میمتما) افراد خارج از مکان(

ویت مکان، ارتباط عمیق بین یـک مکـان و هویـت    ه. )Lewicka, 2008( کند حفظ می
هویت مکان بـا  . )Budruk, Thomas & Tyrrell, 2009( کند شخصی فرد را تعریف می

براي حمایت از  ، کهنفس و خودکارآمدي گرفته که تمایز، تداوم، عزت چهار جنبه شکل
 ,Ginting & Wahid( این چهار جنبه باید در تعادل با یکـدیگر باشـند   ،هویت مکانی

توانـد   اگر همه یا یکی از این ابعاد مورد مصالحه قرار گیرد، هویت مکان مـی  و) 2017
   .)McKercher, Wang, & Park, 2015( تهدید شود
اد احساس تمایز شخصی و یا عنوان ایج اصل هویت مکان تمایز است که به اولین
)  .Breakwell, 1986(, )Ginting, Nurlisa; Rahman, N( فـرد بـودن اسـت    منحصـربه 

Vinky; Nasution & Achmad Delianur, 2017 (ناشی از درك فـرد از تفـاوت    تمایز
شود که  یک ویژگی خاص از یک مکان موجب می. هاست بین یک مکان با دیگر مکان

فـرد اوسـت و    مکانی که ویـژه و منحصـربه  . ا آن مکان داشته باشدفرد ارتباط خاصی ب
 ;Ginting, Nurlisa( تـر اسـت   هـا راحـت   شناخت آن براي او نسبت بـه سـایر مکـان   

Rahman, N. Vinky; Nasution, Achmad Delianur, 2017 ( تمـایز  دیگـر  عبـارت  بـه ،
یز باشد و مرتبط است بـا  ها متما تواند از دیگر محل اشاره به مکان یا محلی دارد که می

 طـور  بـه ) Ginting & Wahid, 2017( فـرد بـودن یـک مکـان     درك مثبت از منحصـربه 
  .)Wang, 2016( خالصه تمایز، همان حس و انگیزه تفاوت داشتن با دیگران است

                                                
1. Proshanski 
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شـود کـه تـداوم     استدالل می. اصل هویت، اصل تداوم و یا پیوستگی است دومین
 کنـد  سـت کـه ایجـاد و حفـظ هویـت را هـدایت مـی       یک انگیزه یا تمـایلی کلیـدي ا  

)Breakwell, 1986( عنوان یـک مؤلفـه کلیـدي در توضـیح فراینـد هویـت و        و باید به
بر اساس اصـل تـداوم،   . تعریف روابط با سایر عناصر هویت مکانی در نظر گرفته شود

ایجاد تواند یک احساس روانی از نظر پایداري زمانی  شود که یک مکان می استدالل می
تـداوم بازتـابی از تمایـل بـه حفـظ      . )Wang, Suosheng; Chen, Joseph, 2015( کند؛

 نــوعی ارتبــاط در طــول زمــان اســت کــه ایــن امــر بــراي ســالمتی روان مهــم اســت 
)McKercher, Wang, & Park, 2015( .  

نفس سومین اصل است که اشاره به ارزشیابی مثبت فرد یا گـروه از هویـت    عزت
تـوان   با توجه به هویـت مکـان، مـی   . )Wang, Suosheng; Chen, Joseph, 2015( دارد

. نفـس شــوند  د منجـر بـه عــزت  نــتوان هـاي موردعالقــه مـی   هــا و محـیط  گفـت مکـان  
 ,Gu & Ryan( گـذارد  نفـس تـأثیر مـی    دیگر، ارزیابی اعضاي مکان بـر عـزت   عبارت به

دهـد   رزیابی قرار میآید که فرد خودش را مورد ا نفس زمانی به وجود می عزت. )2008
شـود کـه بـه توسـعه آن      بخشد و باعث می و به فرد احساس وابستگی به یک مکان می

شـود و   رؤیـت دارنـد، خوشـحال مـی     هایی که نماد قابل فرد با مکان. مکان متعهد شود
د، نبخشـ  هاي دیگـري بـه او مـی    ها که حس احساس غرور خواهد کرد و از دیگر مکان

 Ginting, Nurlisa; Rahman, N. Vinky; Nasution, Achmad( کنـد  اجتنـاب مـی  

Delianur, 2017( .  
احساس تعلق نسبت به یک مکان با . اصل بعدي هویت مکان، خودکارآمدي است

احساس بـاور   خودکارآمدي) Gu & Ryan, 2008( حس خودکارآمدي فرد ارتباط دارد
با شرایط در حال تغییـر یـا   هاي خود براي مقابله کردن و کنار آمدن  یک فرد به توانایی

هاي آن راحتی،  خود کارآمدي یک محیط است که آیتم. شده است  کنترل محیط تعریف
خواهـد   تواند آنچه را می ایمنی و سهولت دسترسی در آن محیط است؛ بنابراین فرد می
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 Ginting, Nurlisa; Rahman, N. Vinky, 2017; Nasution, Achmad( انجـام دهـد  

Delianur, Ginting & Wahid, 2017( ،)Wang, Suosheng, Chen, Joseph, 2015(.  
در مرحله نخست، فرد محیط : گیري هویت مکانی وجود دارد در شکلدو مرحله 
در مرحله دوم پیوند روانی با  ، اماشود کند که هویت مکان نامیده می را شناسایی می
توان گفت  میر نتیجه د. یابد ه شکل هویت مکانی تداوم میفته کگر مکان صورت 

 محیط روستاي خودند در واقع با هستتري برخوردار  کسانی که از هویت مکانی قوي
روستایی  هاي از وضعیت زیست پذیري در محیط يارزیابی بهتر برقرار نموده وپیوند 
  .دارند

کلی و برین . شده است  در خصوص مفهوم مشارکت تاکنون تعاریف زیادي ارائه
هاي مربوط به آن را در دو  اند و تبیین را نوعی عمل جمعی دانسته لنیکر، مشارکت

مشارکت را  1رید. )106: 1386 ،یزدان پناه( اند سطح فردي و فرا فردي انجام داده
ها نقش فعالی در اتخاذ و  ها و سازمان شمارد که از طریق آن افراد، گروه فرآیندي برمی

طوسی ) Reed, 2008( کنند گذارد، ایفا می می اجراي تصمیماتی که بر آنها تأثیر مستقیم
مشارکت عبارت است از درگیري ذهنی و : نویسد ، می)1984( 2به نقل از دیویس

انگیزاند تا براي  اي که آنها را برمی گونه هاي گوناگون، به عاطفی اشخاص در موقعیت
 ک شونددیگران را یاري دهند و در مسئولیت کار شری ،هاي گروهی دستیابی به هدف

مشارکت در : شود طورمعمول مشارکت در سه سطح تعریف می به. )56 :1372 ،طوسی(
ها و مشارکت در  سازي برنامه ها، مشارکت در اجرا و پیاده تدوین و طراحی برنامه

 ارزشیابی و بررسی نتایج و پیامدهاي حاصل از اجراي کل برنامه یا طرحی مشخص
)De Stefano, 2010( .  

اندیشۀ زیرساخت مشارکت، پذیرش اصل برابري مردم است و هدف  ترین بنیادي
مساعی افراد در جهت بهبود کمیت و کیفیت  از آن، همفکري، همکاري و تشریک

                                                
1. Reed 
2. Dawis 
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 :1389، حسنوند؛ عنبري(هاي اجتماعی، اقتصادي و سیاسی است  زندگی در تمام زمینه
قالـب  مشارکت اجتماعی داللت بر گسترش روابـط بـین گروهـی در. )132

هایی دارد که معموالً خصلتی محلی  ها و گروه ها، اتحادیه هـاي داوطلبانه، باشگاه انجمـن
و غیردولتـی دارند و هدفشان مشارکت و درگیر ساختن مردم در فرآیندهاي اجتمـاعی 

 ؛صدیقی ؛خادمی ؛شیري اصفهانی گل( هاي اجتماعی است مختلـف در قالب سیاست
هاي محلی و غیردولتی در یک جامعه،  دد و گسـتردگی سازمانتعـ. )152 :1388تازه، 

بیانگر وجود مشـارکت اجتمـاعی در آن جامعه است، تا جایی که جامعـه مـدنی 
هـاي اجتماعی و نهادهـاي مـدنی تعریـف  واسطه بسـط و گسـترش مشـارکت به

  . )108 :1369محسنی تبریزي، ( شـود مـی
دمی قرابت دارد، زیرا اوالً مشارکتی است که از مشارکت اجتماعی با مشارکت مر

چنـین . گیرد هاي مختلف حیات اجتماعی را در برمی آید، ثانیاً عرصه مـتن جامعـه برمی
ویژه در سطح روستاها، جایگاه خاصی دارد  هاي عمران اجتماعی، به مشـارکتی در برنامه

گیـري مناسـب از  و بهرهکه غفلـت از آن و فراهم نساختن بسترهاي الزم براي بسط 
. کند هـاي عمران اجتماعی را در سطوح مختلف دچار مشکل و نارسایی می آن، برنامـه

اي دانسـت کـه از سـوي  یافتـه توان فرآیند سازمان بنابراین، مشارکت اجتماعی را می
هاي معـین و  صورت آگاهانه، داوطلبانه و جمعی با در نظر داشتن هدف افراد جامعه به

 :1386 ،غفاري ؛ازکیا( گیرد منظور سهیم شدن در منابع قدرت انجام می مشخص به
293(.  

عد اجتماعی و کسب اطالعات مفهوم مشارکت فقط به بکه الزم به ذکر است 
ها  شود، بلکه مشارکت براي اینکه تأثیرگذار باشد باید در تمام ابعاد و جنبه محدود نمی

 صادقلو ؛پورطاهري ؛الدین افتخاري رکن( رت گیردجانبه صو صورت یکپارچه و همه به
هاي هادي در ایران، تحت تأثیر دیدگاه  طرح. )23 :1389سجاسی قیداري،  و

کارکردگرایی، با محوریت قرار دادن تحوالت کالبدي در روستاها سعی در 
 ؛حسینی ؛مظفر( سازي کالبد روستاها و دستیابی به توسعه روستایی دارند دگرگون
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 ترین امروزه، مشارکت مردم روستایی کلیدي. )12 :1387سرمدي،  و ترکاشوند ؛یسلیمان
رود و در فرایند  عنصر در دستیابی به اهداف عمران و توسعه روستایی به شمار می

اي که هر  ترین سرمایه اي که بزرگ گونه اي برخوردار است، به توسعه، از اهمیت ویژه
حل عمران و آبادانی را طی کند چیزي جز مشارکت تواند با اتکا بدان مرا روستایی می

  .)48 :1395معتقد،  ؛یعقوبی فرانی ؛اعظمی( ساکنان آن روستا نیست
هاي عمرانی در  هاي هادي روستایی و سایر طرح منظور تحقق اهداف طرح به

  :روستاها، مشارکت روستاییان باید در مراحل و ابعاد گوناگون زیر صورت گیرد
بندي  تشخیص نیازها، اولویت(ریزي  گیري و برنامه ند تصمیممشارکت در فرای - 1

 ).گیري ها و تصمیم آن

 مشارکت در اجرا و نگهداري - 2

 ها ها و پروژه برداري، حفظ، مراقبت، تعمیر و مراقبت از طرح مشارکت در بهره - 3

 ها ها و پروژه مشارکت در ارزشیابی و بازنگري آثار طرح - 4

  :توان شامل موارد زیر دانست دي را میهاي ها ابعاد مشارکت مردم در طرح
 6بند و ماده (هاي هادي  ایجاد زمینه مشارکت مردم در طراحی و اجراي طرح 

 ).نامه اجرایی آیین

 7بند ح ماده (هاي توسعه فیزیکی با همیاري مردم  اجراي طرح.( 

 11ماده (هاي مردمی  مداخله مستقیم در اجرا با اتکا به مشارکت توجه به اصل عدم(. 

 دهی نیروهاي محلی در ارتباط با تهیه و  ایجاد بستر مشارکت مردم و سازمان
 ).11بند ج ماده (اجراي طرح 

 ها و نحوه مشارکت اجراي، فنی و اقتصادي روستاییان در اجراي  بررسی زمینه
 .هاي عمرانی گذشته در سطح روستا و تعیین نقاط قوت و ضعف آن طرح

 اقتصادي و اجتماعی روستاییان در اجراي هاي مشارکت فنی ارزیابی زمینه ،
برداري و  ها در اجرا، بهره هاي عمرانی در گذشته و تعیین روش مشارکت آن طرح

 .هاي طرح هادي روستا نگهداري پروژه
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 هاي فرادست،  هاي ضروري روستا با توجه به نتایج طرح ها و پروژه نیازسنجی برنامه
 .دیدگاه روستاییان و مطالعات قبلی

 هاي مشارکتی  سازي فعالیت هاي الزم براي تقویت و نهادینه ائه پیشنهادار
وري پایدار  روستاییان در ابعاد اجتماعی ـ فرهنگی، اقتصادي، و فنی ـ اجرایی براي بهره

سازي در  هاي ایمن ویژه طرح هادي و پروژه هاي عمرانی روستا به و فراوان از طرح
 ).244: 1390افتخاري و همکاران، الدین  رکن(مقابل خطر سوانح طبیعی 

در زمینۀ بررسی مشارکت مردم در فرآیند توسعۀ روستایی و عوامل مـؤثر بـر آن 
در سـطح روستاهاي کشور ما تحقیقات متعددي صورت پذیرفته ولی کمتر به مقولۀ 
هویت مکانی و ارتباط آن با فرآیند مشارکت روستاییان و اجراي طرح هادي در سطح 

 در ادامه نتایج برخی از این تحقیقات ارائه. شده اسـت هاي روسـتایی اشاره سکونتگاه
در ایران تحقیقاتی در خصوص عوامل مؤثر بر مشارکت روستاییان در : شده است 

  .شده اسـت  هاي توسعه انجام فرآیند توسعۀ روستایی و طرح
اران و حسن نژاد و همک) 1374(، کـوثري )1371(، عفتی )1371(محمودیـان 

، متغیرهاي انگیزش، آگاهی اجتماعی، پایگاه اجتماعی ـ اقتـصادي، انسجام )1390(
اقتـصادي روسـتا،  -  ها، موقعیـت اجتمـاعی اجتماعی، اعتماد به مجریان طرح

ها مؤثر  اختالفـات محلی و وابستگی به دولت را بر مشارکت روستاییان در طرح
  . دانند می

شارکت را شامل دخالت دادن مردم در فرآیند ، م)1386(لقایی و همکاران 
ها در منافع و  هاي توسـعۀ روستایی و سهیم کردن آن گیري و اجراي طرح تصمیم

  . کننـد هـا تعریـف مـی ها در ارزیابی این طـرح مداخلۀ آن
به ارزیابی و نقد طرح هادي روستایی ) 1390(همچنین، فزونی اردکانی و حیاتی 

ها، مشارکت پایین افراد  هاي تحقیق آن اختند و بر اساس یافتهدر سپیدان فارس پرد
  . محلی براي پرداخت سهم خودیاري از جمله مشکالت موجود بوده است



  
  
  
  
 1397، پاییز 6اي، سال سوم، شماره  ریزي توسعه شهري و منطقه فصلنامه برنامه     12 

هاي هادي بر  به ارزیابی اثرات اجراي طرح) 1391(عنابستانی و اکبري 
به ها  دهد که این طرح  هاي پژوهش نشان می هاي روستایی پرداختند یافته سکونتگاه

  . محیطی و جلب مشارکت مردم چندان توفیق نداشتند لحاظ زیست
نیز به بررسی نحوه مشارکت مردم در سطوح مختلف ) 1391(طالب و همکاران 

بندي مشارکت در سطح  ها با استفاده از تقسیم طرح بهسازي پرداختند و نتایج تحقیق آن
، مردم )گیري تصمیم(ل دهد که در مرحله او گیري، اجرا و نظارت، نشان می تصمیم

گونه مشارکتی نداشتند، بلکه دولت نقش اصلی را ایفا کرده است؛ اما در مرحله  هیچ
نیز مانند مرحله اول، ) نظارت(، مشارکت مردم خوب بود و در مرحله سوم )اجرا(دوم 

  .مردم نقش چندانی نداشتند
جوامع شهري گرفته در رابطه با هویت و هویت مکانی در  عمده مطالعات انجام

در اینجا به برخی از . اي با تأکید بر جوامع روستایی انجام نگرفته است بوده و مطالعه
در تحقیقی با ) 2003(در ارتباط هویت مکانی پرتی و همکاران : پردازیم مطالعات می

هاي  ویژگی: ساالن روستا شهرهاي استرالیا حس مکان در میان نوجوانان و بزرگ«عنوان 
در دلبستگی مکانی، حس اجتماعی و وابستگی مکانی در رابطه با هویت  آمیز تبعیض
اند که هویت مکانی در میان بزرگساالن بیش از نوجوانان  ، به این نتیجه رسیده»مکانی

  . است و نوجوانان بیشتر تمایل به تغییر مکان براي کسب تجربه دارند
ایی در گذشته و حال، با بررسی هویت مسکن روست) 1391(پور  مهدیان و سرتیپی

با ) 1392(پوردیهمی و نورتقانی . ندا سیاست تأمین مسکن روستایی کشور را شرح داده
هاي ساکنان در برابر محیط، به ارتباط هویت  هاي محیط و تعامل کمک دو معیار قابلیت

به ) 1393(احمدي و مهدوي . ندا کرده  فردي و اجتماعی با مسکن در روستاها اشاره
امکان وجود رابطه کیفیت زندگی روستاییان با حس تعلق مکانی در روستاي بررسی 

هاي  ، شاخصکه ن استآنتایج تحقیق گویاي . ندا زرندیه بخش مرکزي پرداخته
اقتصادي و مدت سکونت در روستا بر حس تعلق مکانی آنها بیشترین تأثیر را داشته 

  . است
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ر در تحوالت مسکن روستایی با ، به تحلیل عوامل مؤث)1394(یگانه و همکاران 
دهد رابطه معناداري میان پذیرش  نتایج تحقیق نشان میکه اند  تأکید بر هویت پرداخته

  . الگوي نوین مسکن و نوع هویت خانوارهاي روستایی وجود دارد
از نظر هانري لوفور، فضا عاملی سیاسی و ) 1395(هاتفی شجاع و همکاران 
هالفکري بر . ن بر اساس عوامل درونی و بیرونی استاجتماعی است که هویت مکان آ

هاي روستا، بازنمودهاي رسمی و  اساس این مدل، هویت روستاها را برآمده از موقعیت
دهد براي پاسخگویی به نیاز  نتایج تحقیق نشان می. داند زندگی روزمره روستاییان می
ویالیی و روستایی باید  بخشی در الگوي مسکن هویتمنظور  ساکنان با سنین مختلف و به

  . توسعه عمرانی و امکانات شهري در روستا لحاظ شود
رابطه گردشگري با هویت اجتماعی جوانان روستایی ) 1395(حیدري ساربان 

 .شهرستان اردبیل را مورد بررسی قرار داده است
شده عموماً یا به بررسی اثرگذاري عوامل اجتماعی یا اقتصادي بر   مطالعات انجام

 ،ها پرداخته بودند یا به چگونگی روند مشارکت یزان مشارکت روستاییان در طرحم
ها بر میزان مشارکت جامعه محلی، اشاره  شناسی مشارکت و یا اثرگذاري طرح آسیب
عد هویت، که اساساً به هویت در جوامع همچنین مطالعات صورت گرفته در ب. اند داشته

 ؛تر بوده است اه آنان به مناطق روستایی بسیار کماند پرداخته و نگ شهري گرایش داشته
هاي محیط و تعامالت ساکنین، کیفیت زندگی و یا  اگرچه، متغیرهایی از قبیل قابلیت

نیز در مباحث مربوط به هویت ) باشد که با هویت مکانی متفاوت می(حس تعلق مکانی 
اکنون به بررسی رابطۀ شده ت طورکلی در مطالعات انجام به. اند مورد سنجش قرار گرفته

هاي هادي پرداخته نشده  میان هویت مکانی از منظر روستاییان و مشارکت آنان در طرح
ها  هاي هادي در آن باشد که طرح رویکرد این تحقیق، متوجه مناطق روستایی می. است

بنابراین با توجه به کمبود . شده است به اجرا درآمده است، که به روش پیمایشی انجام
تواند هم به لحاظ تئوریک و  لعات در این حوزه یعنی هویت مکانی، این مطالعه میمطا
در شکل زیر نیز . کاربردي براي سایر مطالعات مرتبط با موضوع مؤثر باشدبه لحاظ هم 

  .مدل مفهومی تحقیق آورده شده است
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  مدل مفهومی تحقیق -1شکل 

  
  روش پژوهش

یقـات کـاربردي و از نظـر ماهیـت و     پژوهش حاضر از نظـر هـدف و نـوع جـزء تحق    
شناسی در زمرة تحقیقات توصیفی و تحلیلـی اسـت کـه گـردآوري اطالعـات از       روش

 اي و میدانی با استفاده از ابزارهاي پرسشنامه محقق هاي اسنادي ـ کتابخانه  طریق روش
شـده و در گـام بعـدي تحلیـل اطالعـات در محـیط         ساخته، مشاهده و مصاحبه انجام 

هـاي مـورد نیـاز،     وري دادهآابزار اصلی بـراي گـرد  . صورت گرفته است spssار افز نرم
پس از اعمال اصالحات الزم ) روایی صوري(بود که روایی آن  هپرسشنامه محقق ساخت

  .متخصص به تأیید رسید ادانتوسط کارشناسان مربوط و است
مربوط به این صورت که بخش اول آن . قسمت طراحی گردید 3پرسشنامه در  این

بود، بخش دوم ..) سن، شغل، تحصیالت، درآمد و(هاي شخصی پاسخگویان  به ویژگی
قسـمتی لیکـرت    5هاي مربوط به هویت مکانی اختصاص داشت که در طیـف   به گویه

هاي مشارکت روستاییان در روند  بخش سوم پرسشنامه مربوط به شاخص و طراحی شد
ــه و اجــراي طــرح هــادي در روســتاهاي مــورد م  ــد . طالعــه بــودتهی در مجمــوع رون

هاي هویت مکانی در بین روستاهاي  ویژگیکه ها به این صورت بود  وتحلیل داده تجزیه
اي مورد سنجش و  تک نمونه tمورد مطالعه با استفاده از جداول توزیع فراوانی و آزمون 

براي اطالع از رتبـه روسـتا در زمینـه هویـت مکـانی و مشـارکت       . ارزیابی قرار گرفت
وستاییان در روند تهیه و اجراي طـرح هـادي از روش تصـمیم چنـد معیـاره ویکـوو       ر
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روند تهیه ) متغیر مستقل پژوهش(در ادامه براي ارزیابی تأثیر هویت مکانی . استفاده شد
سازي معادالت ساختاري  با استفاده از مدل) متغیر وابسته پژوهش(و اجراي طرح هادي 

افـزار   د تهیه و اجراي طرح هادي بـا اسـتفاده از نـرم   مدل تأثیرات هویت مکانی بر رون
Smart PLS مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت .  

دهستان تبادکـان از  . باشد جامعه آماري در دو سطح روستا و سرپرست خانوار می
 86شـهر مشـهد واقـع و داراي     توابع بخش مرکزي شهرستان مشـهد در حاشـیه کـالن   

که در طرح هادي بود روستا  17ه آماري این پژوهش جامع. روستاي داراي سکنه است
سال اخیـر   10روستا که طرح هادي در طی  10ها  که از بین آن بود ها اجرا شده  در آن
عنـوان نمونـه    بـه خـانوار   9453نفر و تعـداد   32450با جمعیت  بودها اجرا شده  در آن

 168تعداد % 7,5ان خطاي حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران با میز. انتخاب شدند
  ).1جدول شماره (روستا مورد مطالعه انتخاب شد  10نمونه در 

  هاي مورد مطالعه تعداد روستاها و نمونه -1جدول 
  حجم نمونه  95جمعیت   95خانوار   نام دهستان نام روستا

 13 1621  477  تبادکان  آباد همت

 41 15163  4321  تبادکان گرجی سفلی

 14 1272  399  تبادکان کالکوب

 16 3102  874  تبادکان آباد پنجشنبه کاظم

 16 2809  856  تبادکان پرمه

 12 1171  342  تبادکان شایع

 14 1932  560  تبادکان )امام درابد(شاهزاده  درابد

 12 652  212  تبادکان باغ فراگرد

 12 720  209  تبادکان هوا خوش

 19 3977  1203  تبادکان فرخد

  168  جمع
  )1398هاي تحقیق،  هیافت: مأخذ(
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با تعداد ) آزمون پیش(یک مطالعه راهنما  ،منظور بررسی پایایی ابزار مورد استفاده به
پرسشنامه در روستاهاي مورد مطالعه انجام گرفت و ضریب آلفـاي کرونبـاخ بـراي     15

 84/0هـاي هـادي برابـر بـا      و تهیـه و اجـراي طـرح    97/0متغیر هویـت مکـانی برابـر    
  .باشد ها به شرح زیر می همچنین میزان پایایی در هر یک از شاخص. تآمده اس دست به

  
  ها و مقادیر آلفاي کرونباخ ابعاد هویت مکانی گویه -2جدول 

  ها گویه  ابعاد
آلفاي 
  کرونباخ

  تمایز
ویژگی خاصی داشتن روستا، احساس افتخار به زندگی در این روستا، احساس مثبت 

فرد، احساس متفاوت بودن نسبت  یژگی منحصربهداشتن به این روستا، داشتن یک و
  به دیگران

77/0  

  تداوم
احساس روانی مثبت در این روستا، احساس غربت نداشتن، احساس لذت از رابطه 
خویشاوندي با دیگران، احساس کمبود کردن موقع دور بودن از این روستا، ترجیح 

 دادن زندگی در این روستا

91/0  

  نفس عزت

ی در این روستا، از زندگی در این روستا احساس رضایت و وابسته به زندگ
خوشحالی دارم، تأمین کردن نیازهاي ضروري از این روستا، زندگی در این روستا 
باعث امید به زندگی، احساس دلبستگی داشتن به این روستا، احساس غرور داشتن 

گذاري در  یههاي عمرانی روستایی، تمایل به سرما در این روستا، مشارکت در طرح
 صورت داشتن منابع مالی

96/0  

خودکارآمد
  ي

احساس آرامش با زندگی در این روستا، احساس راحتی و آسایش با زندگی در این 
روستا، ایمن بودن مسیرهاي دسترسی این روستا، ایمن بودن ساختمان و مساکن این 

 روستا، احساس امنیت در این روستا، اعتماد به مدیر روستا

92/0  

 97/0  ویت مکانیه

 
(Nasution, Rahman, Ginting, 2017) 
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  معرفی منطقه مورد مطالعه -2شکل 
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  هاي هادي ابعاد بررسی متغیر مشارکت روستاییان در روند تهیه و تصویب اجراي طرح -3جدول 

آلفاي   ها گویه  ابعاد  
 کرونباخ

مشارکت 
در 

هاي  طرح
  هادي

تهیه، تصویب 
و 
 گیري تصمیم

ها به دهیار و  جلسات تصویب طرح هادي، ارائه پیشنهاد شرکت در
شوراي روستاجهت اعمال در فرآیند تهیه و تصویب طرح هادي، 
ارائه مسائل و مشکالت اصلی روستا به مشاور طرح، کمک در به 

هاي روستا به مشاور طرح، کمک در تعیین  سازي نقشه هنگام
، معرفی بافت محدوده روستا و اراضی کشاورزي پیرامون روستا

هاي  ها و موقعیت روستا به مشاور و مجریان طرح، معرفی توانمندي
هاي جمعیتی  ویژه روستا به مشاور و مجریان طرح، معرفی ویژگی

روستا به مشاور و مجریان طرح، معرفی وضعیت اقتصادي روستا به 
مشاور و مجریان طرح، معرفی وضعیت اجتماعی ـ فرهنگی روستا 

هاي روستایی در  ریان طرح، کمک در تعیین کاربريبه مشاور و مج
پذیر در برابر  هاي آسیب محدوده بافت کالبدي، کمک به معرفی پهنه

هاي فرسوده روستایی به مشاور و  خطر سوانح طبیعی، معرفی بافت
ارائه مسائل و مشکالت شبکه معابر روستا به  و مجریان طرح

  .مشاور و مجریان طرح

82/0  

 اجرا

مشورت فکري به مجریان و پیمانکار براي اجراي طرح، تأمین ارائه 
بدون (، تأمین نیروي کار فیزیکی )با دستمزد(نیروي کار فیزیکی 

، تأمین فضا و زمین براي اجراي طرح، تأمین تجهیزات، )دستمزد
ابزار و ادوات براي اجراي طرح، تأمین مواد و مصالح براي اجراي 

شبکه معابر روستا، کمک در طرح، کمک به توسعه و تعریض 
، تأمین منابع )رو گذاري، احداث پیاده جدول(بهسازي معابر موجود 

آب براي اجراي طرح، تأمین انرژي برق براي اجراي طرح، تأمین 
سازي  منابع و سرمایه براي اجراي طرح، مشارکت در فرایند مقاوم

 وساز روستایی پس مساکن روستایی، کمک در بهبود الگوي ساخت
وسازها  از اجراي طرح، رعایت ضوابط فنی و مقررات در ساخت

ها  بهتر زباله آوري و دفع هر چه پس از اجراي طرح، کمک در جمع
هاي سطحی از  و پسماندهاي خانگی، کمک در دفع و هدایت آب

سطح معابر روستا، کمک در گسترش فضاي سبز در روستا، کمک 
  .در تغییر منظر و زیباسازي محیط روستا

87/0  
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آلفاي   ها گویه  ابعاد  
 کرونباخ

نظارت و 
 نگهداري

نظارت بر مراحل اجرایی طرح هادي، نظارت بر کیفیت عملیات 
اجرایی، کنترل بر مراحل اجراي طرح هادي، کنترل بر منابع 
مصرفی، بودجه و غیره در اجراي طرح، بررسی و ارزیابی نتایج و 
اثرات اجراي طرح، تالش در نگهداري و مراقبت از تأسیسات و 

ها، فضاي سبز  مثل جاده(شده از طریق طرح هادي  خدمات ایجاد
  ...).شده و  ایجاد

75/0  

؛ )1385(هاي کشور،  ها و دهیاري ؛ سازمان شهرداري)1392(؛ رضایی و صفا )1391(عنابستانی و اکبري : منبع
  )1386(؛ ابراهیمی )1392(رضایی و صفا 

  
  هاي تحقیق یافته

باشد که از این  سال می 36نی پاسخگویان طورکلی نتایج نشان داد که میانگین س به
از . اند متأهل بودهنیز درصد  2/79و تشکیل داده درصد را مردان  5/84میان حدود 

درصد  8/29درصد ابتدایی،  7/35سواد،  درصد بی 6/3نظر سطح تحصیالت 
درصد داراي  8/1دیپلم و  فوقدرصد  5/12درصد مقطع دیپلم،  8/16راهنمایی، 

درصد  5/15از نظر وضعیت شغلی نیز مشخص گردید که . اند بوده مدرك لیسانس
 2/4درصد داراي مشاغل آزاد،  8/73دار،  درصد مغازه 4/2دار،  پاسخگویان خانه

میانگین متراژ واحدهاي . اند سایر مشاغل بوده ايرادرصد د 5درصد بازنشسته و 
 110باالترین متراژ  و 50مترمربع و کمترین متراژ  60مسکونی منطقه مورد مطالعه 

دهد که  بررسی وضعیت مالکیت در بین پاسخگویان نیز نشان می. مترمربع است
درصد در منازل  3درصد استیجاري و  3/17درصد داراي مالکیت شخصی،  8/76

ترین میانگین  از نظر سطح درآمدي نتایج نشان داد که بیش. اشتراکی سکونت دارند
درصد از افراد را به خود اختصاص  34ن است که میلیون توما 2به گروه درآمدي 
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 2/73دهد که  همچنین نتایج سابقه سکونتی افراد در روستا نشان می. داده است
  . اند سال در روستا سکونت داشته 20شوندگان بیش از  درصد پرسش

ها،  هاي عددي در تشخیص و وضعیت نرمال بودن توزیع داده یکی از روش
، که به شاخص انحراف از SKشاخص چولگی با نماد  .باشد آزمون چولگی می

ضریب . کند گیري می قرینگی نیز معروف است، میزان تقارن یک توزیع را اندازه
. شود ندرت به حد خود نزدیک می کند و در عمل به تغییر می+ 3و  - 3چولگی بین 

نیز  ها خطاي استاندارد ضریب چولگی، در واقع به آزمون نرمال بودن توزیع داده
+ 2تر از  و یا بزرگ - 2تر از  صورت که اگر مقدار این خطا کوچک بدین. پردازد می

بر اساس آزمون چولگی . شود ها رد می باشد، در آن صورت فرض نرمال بودن داده
هاي تحقیق از توزیع نرمال، خطاي  شده در خصوص برخوردار بودن داده  انجام

چنانکه تمامی ضرایب . گزارش گردید 187/0استاندارد ضریب چولگی برابر با 
ضریب منفی نشان از . قرار دارند+ 3تا  - 3چولگی متغیرهاي تحقیق در بازة 

. ها به راست دارند ها به چپ، و ضریب مثبت نشان از چولگی داده چولگی داده
. برآورد گردید+ 2تا  - 2در بازة  187/0همچنین، ضریب خطاي استاندارد در سطح 

ها بر مبناي ضریب چولگی و خطاي استاندارد از توزیع نرمالی در  بنابراین، داده
  .آزمون چولگی برخوردارند

  
  بررسی وضعیت هویت مکانی روستاییان در منطقه مورد مطالعه

براي بررسی وضعیت میزان هویت مکانی توسط روستاییان با توجه به نرمـال  
) 4ول شـماره  جـد (اي  تـک نمونـه   Tهاي هویت مکـانی از آزمـون    بودن شاخص

شـده متغیرهـاي هویـت مکـانی و در ابعـاد و       میانگین محاسـبه . شده است استفاده
شـود کـه میـانگین     سنجش شده و ثابت مـی ) 3(هاي آن با میانگین فرضی  شاخص
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) 28/2(نفس  ، عزت)60/2(، تداوم )27/2(واقعی نظر کل پاسخگویان در ابعاد تمایز 
حد متوسط به پایین است و بـا توجـه بـه     کمتر و در 3از ) 49/2(و خودکارآمدي 

اسـت   05/0آمده براي این متغیر و ابعـاد آن؛ کـه کمتـر از     دست میزان معناداري به
همچنین اختالف از میانگین و حد باال . ستاکل جامعه  تعمیم به معنادار بوده و قابل

 بدین معنی که میـانگین جامعـه در  . و پایین شاخص هویت مکانی منفی بوده است
باشد؛ کـه ایـن    می) 3عدد (هاي آن کمتر از مقدار مورد آزمون  این متغیر و شاخص
باشد که در روستاهاي موردبررسی وضعیت هویت مکـانی در   نتیجه گویاي این می

  .وضعیت مناسبی قرار نگرفته است
  

  کانی توسط روستاییان7بررسی وضعیت هویت م -4جدول 

 اختالف میانگین سطح معناداري انحراف معیار میانگین Tآماره  ابعاد
 ها مقایسه میانگین

  حد باال  حدپایین
 -608/0 -862/0 -735/0  000/0  84/0  27/2 -42/11 تمایز
 -257/0 -539/0 -398/0  000/0  91/0  60/2 -59/5 تداوم

 -587/0 -863/0 -725/0  000/0  90/0  28/2 -38/10 نفس عزت
 -386/0 -626/0 -506/0  000/0  78/0  49/2 -34/8 خودکارآمدي
 515/2  267/2 391/2  000/0 805/0  49/2 484/25 هویت مکانی

  )1398هاي تحقیق،  یافته: مأخذ(
  

شود که ضریب ادراك روستاییان از هویت  با توجه به مقادیر میانگین، مشاهده می
، )27/2(عد تمایز ، بسیار پایین است و کمترین میزان در ابعاد مربوط به ب)49/2(مکانی 

این مقادیر گویاي این . باشد ، می)60/2(عد تداوم و بیشترین این مقدار مربوط به ب
بخش و  عنوان یک عنصر هویت مطلب است که دیگر مکان روستا قابلیت خود را به

توان دلیل این امر را در وهلۀ اول  صراحت می داده است که البته به  معنادار ازدست
هاي  محیطی مانند خشکسالی تغییرات زیست دلیله به موضوعات اقتصادي دانست ک
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که، پیوند میان فرد  هنگامی. پیاپی، تهدیدات جدي را براي ساکنین به دنبال داشته است
ماند که بخواهد براي  با مکان روستا ضعیف گردد، دیگر تمایلی براي فرد باقی نمی

هاي مسئول  سازمان از سويزمانی که . توسعه و آبادانی روستا تالشی انجام دهد
گونه حمایتی از مناطق روستایی در راستاي توسعه آن صورت نگیرد،  باالدستی هیچ

یابد و اقدام به ترك روستا و مهاجرت به شهرهاي  آوري روستاییان کاهش می سطح تاب
رؤیت  این وضعیت در ارتباط با روستاهاي دهستان تبادکان قابل که ،کنند پیرامون می

نکه، نرخ مهاجرت از روستاها به شهر مشهد در طی دهۀ اخیر رشد چنا. باشد می
دهد که تا چه حد مسائل اقتصادي  این موضوع نشان می. اي داشته است سابقه بی
  .شناختی مانند هویت اثرگذار باشد تواند بر عنصري اجتماعی ـ روان می

  
  ستاهاي مورد مطالعهبندي نهایی هویت مکانی در بین رو و رتبه Qمحاسبه مقدار  -5جدول 

 رتبه Q خودکارآمدي نفس عزت تداوم  تمایز نام روستا

 1   آباد کاظم

  درابد

  گرجی سفلی

  آباد همت

  شایع

  هوا خوش

  راگردباغ ف

  کالکوب

  فرخد

  پرمه

  
هاي هویت مکانی در نواحی روستایی از مدل  در ادامه براي تحلیل شاخص

 10در  Qشده براي  میانگین محاسبه. گیري چندمعیاره ویکور استفاده شد تصمیم
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دهد در  آمده که نشان می دست به 534/0، برابر با )5(اي مورد مطالعه در جدول روست
. زیستی در روستاهاي مورد مطالعه باالتر از حد متوسط است هاي محیط مجموع ارزش

از نظر ابعاد هویت مکانی، روستاي  Qبر اساس مقدار که دهد  طور نتایج نشان می همان
) Q= 00/0(رین وضعیت با رتبه اول و روستاي پرمه در بدت) Q= 1( پنجشنبه آباد کاظم

شود، تنها روستاي فرخد  که مشاهده می چنان. با رتبه دهم در بهترین وضعیت قرار دارد
اما آنچه که مشهود . به دست آورده است 3در تمام ابعاد هویت مکانی مقادیري باالي 

هوا در  ایع و خوشآباد، ش آباد، درابد، گرجی سفلی، همت است، روستاهاي کاظم
  .وضعیت بسیار بدتري به لحاظ هویت مکانی قرار دارند

  
  هاي هادي بررسی وضعیت مشارکت روستاییان در روند تهیه و اجراي طرح

براي بررسی وضعیت مشارکت روستاییان در منطقه مورد مطالعه بین روستاییان از 
متغیرهاي مشارکت  شده شده است میانگین محاسبه اي استفاده تک نمونه Tآزمون 

سنجش شده و ثابت ) 3(هاي آن با میانگین فرضی  روستاییان در ابعاد و شاخص
گیري،  شود که میانگین واقعی نظر کل پاسخگویان در ابعاد تهیه، تصویب و تصمیم می

کمتر و در حد متوسط به پایین است و با توجه به میزان  3اجرا، نظارت و نگهداري از 
 ؛است 05/0که کمتر از  ،هاي آن آمده براي این متغیر و شاخص دست معناداري به

همچنین اختالف از میانگین و حد باال و . ستکل جامعه ا تعمیم به معنادار بوده و قابل
بدین معنی که . هاي هادي منفی بوده است پایین شاخص روند تهیه و اجراي طرح
) 3عدد (قدار مورد آزمون هاي آن کمتر از م میانگین جامعه در این متغیر و شاخص

باشد که در روستاهاي موردبررسی وضعیت  باشد؛ که این نتیجه گویاي این می می
  .مشارکت روستاییان در وضعیت مناسبی قرار نگرفته است

  



  
  
  
  
 1397، پاییز 6اي، سال سوم، شماره  ریزي توسعه شهري و منطقه فصلنامه برنامه     24 

  هاي هادي بررسی وضعیت مشارکت روستاییان در روند تهیه و اجراي طرح -6جدول 

 tآماره  شرح
سطح 

 معناداري
 میانگین

ف انحرا
 معیار

اختالف 
 میانگین

 ها مقایسه میانگین

 حد باال حد پایین
  -535/1  -653/1  -594/1  38/0  41/1  00/0  -57/53 تهیه و تصویب

  046/0  -106/0  -030/0  47/0  97/2  036/0  -78/0 اجرا
  368/0  136/0  268/0  83/0  27/3  00/0  06/4 داري نظارت و نگه

هاي  مشارکت در طرح
 هادي

814/25 - 000/0  5912/2 20258/0 40883/0- 3776/0 - 4401/0 -  

  )1398هاي تحقیق،  یافته: مأخذ(
  

، در ارتباط بـا وضـعیت مشـارکت روسـتاییان در     )6(هاي جدول  با توجه به یافته
عد تهیه و تصویب با مقـدار  دهندة این مطلب است که ب هاي هادي، نشان ارتباط با طرح

نـدادن  سـیار پـایین مشـارکت و یـا در واقـع مشـارکت       نشان از میزان ب 41/1میانگین 
یکی از مواردي . باشد ها می ها از سوي مسئوالن طرح روستاییان در تهیه و تصویب طرح

ویژه در  هاي سازمانی به ها براي افزایش مشارکت کارکنان در فعالیت که حتی در سازمان
کارکنـان در فرآینـدهاي   گیرد، دخالـت دادن   ساختارهاي غیرمتمرکز موردتوجه قرار می

. گـردد  باشد که این امر باعث افزایش رضایتمندي و عملکرد آنـان مـی   گیري می تصمیم
مداخله روسـتاییان در مرحلـۀ تهیـه و تصـویب کـه اگرچـه        مطابق با این موضوع، عدم

شود و نیازهاي  باشد، اما اینکه حتی از روستاییان نظرخواهی نمی فرآیندي تخصصی می
گریبـان هسـتند موردتوجـه     به و مشکالتی که در توسعه روستا با آن دست واقعی روستا

. پـایین بیایـد   ،عد تهیه و تصویبشود که میزان مشارکت در ب گیرند، باعث می قرار نمی
دهنـدة میـل پـایین     عـد تهیـه و تصـویب هـم نشـان     در ب 41/1البته این مقدار میانگین 

عنوان نظرات روستاییان   هیچ است که بهروستاییان است و هم حکایت از یک واقعیتی 
وضعیت به نسبت ) 97/2(عد اجرا اما در ب. گیرد هاي هادي قرار نمی موردتوجه در طرح

هاي هادي توجهی به نظر روستاییان  دهد که اگرچه مسئوالن طرح بهتر است و نشان می
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دهند کـه   ن میدر مرحلۀ تهیه و تصویب ندارند، اما خود روستاییان در مرحلۀ اجرا نشا
عد نظارت و نگهـداري بـا مقـدار    که در ب طوري به. تمایل بیشتري براي مشارکت دارند

اما در مجموع، مقدار میـانگین مشـارکت در   . مراتب بهتر است شرایط به 27/3میانگین 
باشد و اساساً جز در برخـی   می 59/2هاي هادي روستایی از سوي ساکنین برابر با  طرح

از فرآیند طرح، چنـدان تمایـل بـاالیی را بـراي مشـارکت نشـان        یخشروستاها و در ب
  .دهند نمی

هاي روستاییان در روند تهیه و اجراي  هاي مشارکت در ادامه براي تحلیل شاخص
گیري چند معیـاره ویکـور اسـتفاده     هاي هادي در نواحی روستایی از مدل تصمیم طرح
 534/0ورد مطالعـه برابـر بـا    روسـتاي مـ   10در  Qشـده بـراي    میـانگین محاسـبه  . شد
هاي روند تهیـه و اجـرا در روسـتاهاي     دهد در مجموع ارزش آمده که نشان می دست به

بـر اسـاس   کـه  دهـد   طور نتایج نشان می همان. مورد مطالعه باالتر از حد متوسط است
در بـدترین  ) 64/0(از نظر ابعاد روند تهیـه و اجـرا، روسـتاي گرجـی سـفلی       Qمقدار 

در بهترین وضـعیت  یکم با رتبه ) 34/0(رتبه دهم و روستاي درابد شاهزاده وضعیت با 
هاي هادي در دهسـتان تبادکـان جوابگـوي نیازهـا و      در مجموع، میزان طرح. قرار دارد

شده نیز چندان نتوانستند  هاي انجام بماند اینکه همین طرح. باشد مشکالت روستاها نمی
  .داف بر روي کاغذ مانده استاهداف خود را تحقق بخشند و صرفاً اه

  
بندي نهایی مشارکت روستاییان در روند تهیه و اجراي  و رتبه Qمحاسبه مقدار  -7جدول 

  هاي هادي طرح
 رتبه Q نظارت اجرا تهیه و تصویب نام روستا

 1  34/0 3/4 4/3 3/1 درابد
 2  42/0 3/4 6/3 5/1 پرمه
 3  44/0 1/3 6/2 8/1 فرخد

 4  50/0 1/3 9/2 4/1 باغ فراگرد
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 5  51/0 3 6/2 6/1 کالکوب
 6  52/0 3 9/2 1/1 شایع
 7   3 7/2 4/1 آباد کاظم
 8  64/0 3 7/2 4/1 آباد همت
 9  71/0 3/4 6/3 4/1 هوا خوش

 10  64/0 7/2 9/2  3/1 گرجی سفلی
  

اثرگذاري هویت مکانی بر مشارکت روستاییان در فرآیند طرح هادي با استفاده 
  تارياز معادالت ساخ

وتحلیل  ی غیرآزمایشی بین متغیرها در قالب تجزیهمنظور اعتباریابی روابط علّ به
به روش حداقل مربعات ) SEM(سازي معادالت ساختاري  چندمتغیره، تکنیک مدل

  .به کار گرفته شد) PLS(جزئی 
  :شامل سه بخش PLSها در  الگوریتم تحلیل داده

، پایایی ترکیبی )5/0سطح بحرانی (یی همگرا روا :مانند گیري هاي مدل اندازه شاخص -
  روایی تشخیصی یا واگرا و )7/0سطح (

زا  متغیرهاي مکنون درون) R(ضریب تعیین  :مانند هاي مدل ساختاري شاخص - 
، ضرایب )بتا(ضرایب مسیر  ،)قوي 67/0متوسط،  33/0ضعیف،  19/0سه سطح (

براي  Qضریب  و )طمیناندرصد ا 95سطح معناداري  Z-Value=1/96( معناداري
  )قوي 35/0متوسط،  15/0ضعیف،  02/0سه سطح (زاي مدل  متغیرهاي درون

  )قوي 36/0متوسط،  25/0ضعیف،  01/0سه سطح ) (GOF( معیار آزمون مدل کلی -
ترین معیار روایی همگرا یا همان  گیري اصلی هاي مدل اندازه در بخش شاخص

AVE دهندة همسانی یا اعتبار  برسد، که نشان 05/0نی باشد که بایستی به سطح بحرا می
مقادیر مربوط به روایی  8در جدول . باشد گیري انعکاسی می هاي اندازه درونی مدل

  .همگرا و پایایی مرکب هر سازه آورده شده است
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  مقادیر روایی همگرا، پایایی مرکب و آلفاي کرونباخ -8جدول 

روایی همگرا   بعد  متغیر
)AVE( 

کب پایایی مر
)CR( 

آلفاي 
  کرونباخ

  هویت مکانی

  841/0  877/0  641/0  تمایز
  913/0  918/0  621/0  تداوم

  959/0  964/0  750/0  نفس عزت
  922/0  936/0  680/0  خودکارآمدي

هاي  مشارکت در طرح
  هادي

  886/0  898/0  533/0  تهیه و تصویب
  810/0  854/0  500/0  اجرا

  780/0  853/0  596/0  نظارت و نگهداري
  

باشد، که این مقادیر  می 5/0براي تمام متغیرها، باالي  8در جدول  AVEضریب 
 نفس از ابعاد هویت مکانی با مقدار سازة عزت. دهند قبولی را نشان می همگرایی قابل

750/0AVE= 680/0 و خودکارآمدي با مقدارAVE=  باالترین میزان روایی همگرا را به
 AVEهاي هادي ضریب  باط با متغیر مشارکت در طرحدر ارت. اند هخود اختصاص داد

بیشترین روایی همگرا را از خود نشان داده  596/0عد نظارت و نگهداري با مقدار در ب
ها در  مراتب بهتر از آلفاي کرونباخ است، یافته به CRبا توجه به اینکه معیار . است

باشد و از  می 7/0ها باالي  هبراي همۀ ساز CRدهد که تمام مقادیر  نیز نشان می 8جدول 
میزان  ،در روایی تشخیصی یا واگرا. پایایی درونی بسیار مناسبی برخوردار هستند

هاي  هاي یک سازه با آن سازه و میزان همبستگی بین شاخص همبستگی بین شاخص
براي سنجش روایی واگراي پرسشنامه از . گردد هاي دیگر مقایسه می یک سازه با سازه

روایی تشخیصی در واقع مکمل روایی . شده است استفاده) 1981(نل و الرکر معیار فور
گرها در  دهندة تمایز نشانگرهاي یک متغیر پنهان از سایر نشان همگرا است که نشان
هاي تحقیق به دست  سازه AVEاز معیار از جذر مقادیر . باشد میهمان مدل ساختاري 

  .آید می
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  ا به روش فورنل و الرکرماتریس سنجش روایی واگر -9جدول 

  خودکارآمدي  نفس عزت  تداوم  تمایز  عامل
تهیه و 
  تصویب

  اجرا
نظارت و 
  نگهداري

              801/0 تمایز
            788/0  514/0 تداوم

          866/0  - 350/0  - 494/0 نفس عزت
        825/0  508/0  - 319/0  - 326/0 خودکارآمدي
      730/0  - 057/0  - 045/0  - 099/0  - 171/0  تهیه و تصویب

    707/0  - 506/0  - 227/0  - 214/0  321/0  298/0  اجرا
  772/0  - 148/0  171/0  135/0  128/0  050/0  034/0ونگهداري نظارت

  
شود تمام عوامل ارتباط بیشتري را با خودشان  ده میدی 9گونه که در جدول  همان

هاي خودشان در مدل  بدین معنی که این عوامل تعامل بیشتري را با شاخص. دارند
  .گردد تأیید می ،هاي تحقیق د و روایی واگراي سازهنارد

  
  هاي مدل مفهومی تحقیق سازه) R2(و ضرایب تعیین ) β(ضرایب مسیر  -3شکل 
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در واقع ضریب تعیین نشان از تأثیري دارد که یک یا چندمتغیر مستقل بر متغیر 
تر متغیر وابسته از بر تبیین بیش لتوابسته دارد و هرچه میزان این ضریب بیشتر باشد دال

شده است،   نشان داده) 3(چنانکه در شکل شماره . سوي متغیر یا متغیرهاي مستقل دارد
هاي  مشارکت روستاییان در طرح) formation(براي سازة تهیه و تصویب  Rضریب 

و نظارت و نگهداري  )implementation=128/0(اجرا  ،139/0هادي برابر با 
)127/0=control( واسطۀ اثرگذاري متغیرهاي مستقل  بدین معنا که این ابعاد به. شدبا می

، )durability(، تداوم )differentiation(تمایز (مربوط به خود یعنی ابعاد هویت مکانی 
 ،9/13اند به میزان  توانسته) self-efficacy(و خودکارآمدي ) self-esteem(نفس  عزت

در ارتباط با . دنسازة خود را تبیین نمایدرصد از تغییرات مربوط به  7/12و  8/12
توان عنوان نمود که بیانگر اثرگذاري مستقیم متغیر  مقادیر بتا یا همان ضرایب مسیر می

بدین معنا که متغیر مستقل تا چه میزان . استصورت جداگانه  وابسته بهمتغیر مستقل بر 
بتا سهم نسبی هر متغیر در واقع، ضریب . توانسته است بر متغیر وابسته اثرگذار باشد

در جدول زیر، . کند بینی تغییرات مربوط به متغیر وابسته را گزارش می مستقل در پیش
  .هاي تحقیق آورده شده است ضرایب مسیر میان سازه

  
  هاي مدل مفهومی تحقیق ضرایب مسیر میان سازه -10جدول 

  نظارت و نگهداري  اجرا  تهیه و تصویب  متغیر
  170/0  199/0  -449/0  تمایز
  527/0  390/0  -302/0  تداوم

  482/0  345/0  -490/0  نفس عزت
  253/0  -076/0  -186/0  خودکارآمدي

  
شود، میزان اثرگذاري ابعاد تمایز و تداوم بر مشارکت  که مشاهده می چنان

این میزان . باشد عد دیگر میهاي هادي بیش از دو ب روستاییان در تهیه و تصویب طرح
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در ارتباط با  - 490/0نفس  و عزت - 449/0عد تمایز برابر با م براي باثرگذاري مستقی
منفی بودن ضریب مسیر به معناي رابطۀ معکوس میان دو سازه . باشد تهیه و تصویب می

بدین معنی که با افزایش در سازة تمایز به میزان یک واحد شاهد کاهش در سازة . است
. خواهیم بود - 449/0ي هادي به میزان ها مشارکت روستاییان در تهیه و تصویب طرح

عد تهیه و تصویب، تمام ابعاد هویت شود، در ارتباط با ب گونه که مشاهده می همان
هاي  عد اجراي طرحاما در ارتباط با ب. باشند مکانی داراي اثرگذاري منفی و معکوس می

ب مسیر ، داراي ضری)345/0(نفس  و عزت) 390/0(عد تداوم هادي، اثرگذاري دو ب
عد نظارت و نگهداري همچنین در خصوص، ب. باالتري نسبت به متغیر وابسته هستند

، بیشترین میزان ضریب مسیر را دارا )482/0(نفس  و عزت) 527/0(نیز دو بعد تداوم 
هاي هادي، ضرایب مسیر  با توجه به دو بعد اجرا و نظارت و نگهداري طرح. باشند می

جز در رابطه میان خودکارآمدي و (دهند  افزایشی را نشان می باره مقادیر مثبت و دراین
  ).باشد تر می پایین 10/0که از سطح حداقل ضریب مسیر ) - 076/0(اجرا 

ها  که رابطۀ بین سازه  هنگامی Z-valueدر ارتباط با ضرایب معناداري یا همان 
شماره (ر شکل د. ها دارد بیشتر باشد نشان از صحت رابطۀ میان سازه 96/1از مقدار 

که ) 893/0(عد اجرا در رابطه میان خودکارآمدي و ب زتمام مسیرهاي مدل ج) 4
هاي  داري روابط میان سازه باشد، سایر روابط نشان از معنی می 96/1کمتر از سطح 

  .دنمدل دار
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  هاي مدل مفهومی تحقیق در روابط میان سازه Zضرایب معناداري  -4شکل 

  
هاي مدل مفهومی تحقیق آورده شده  در ارتباط میان سازه Zدر جدول زیر ضرایب 

  .است
  

  هاي مدل مفهومی تحقیق میان سازه Zضرایب معناداري  -11جدول 

تهیه و   متغیر
نظارت و   نتیجه  اجرا  نتیجه  تصویب

  نتیجه  نگهداري

  96/1باالتر از   574/2  96/1باالتر از   665/2  96/1باالتر از   695/4  تمایز
  96/1باالتر از   494/2  96/1باالتر از   451/2  96/1االتر از ب  124/3  تداوم

  96/1باالتر از   802/4  96/1باالتر از   807/2  96/1باالتر از   305/3  نفس عزت
  96/1باالتر از   813/2  96/1تر از  پایین  893/0  96/1تر از  باال  978/1  خودکارآمدي
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بینی  ساختاري در پیش باشد که هدف آن توانایی مدل می Qعیار بعدي، ضریب م
گیري  ترین معیار اندازه شده ترین و شناخته معروف. باشد پوشی می کردن به روش چشم

استون ـ گایسلر است که بر اساس این مالك مدل باید  Qاین توانایی، شاخص 
هنسلر و همکارانش . بینی کند انعکاسی را پیش يزا نشانگرهاي متغیرهاي مکنون درون

زا، سه  بینی مدل در مورد متغیرهاي پنهان درون د شدت قدرت پیشدر مور) 2009(
عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوي براي  را به ترتیب به 35/0و  15/0، 02/0مقدار 

در جدول زیر براي متغیرهاي وابسته مدل  Qضریب . این شاخص معرفی نمودند
  .شده است  گزارش

  
  Q2 بین مدل، ضریب قدرت پیش -12جدول 

  SSO SSE  1-SSE/SSO  زهسا
  03/0  733/1328  1344  تهیه و تصویب

  02/0  142/1497  1512  اجرا
  02/0  467/664  672  نظارت و نگهداري

  
براي ابعاد  Qشده است، ضریب  نشان داده) 12(طور که در جدول شماره  همان

. بینی ضعیف برازش شده است هاي هادي در سطح پیش مشارکت روستاییان در طرح
 02/0و نظارت و نگهداري  02/0؛ اجرا 03/0عد تهیه و تصویب مقدار براي ب این

هاي تحقیق  ، نتایج روابط میان سازهیادشدهدرنتیجه، با توجه به موارد . برآورد شده است
شود، هر سه فرضیه  چنانکه در جدول زیر مشاهده می. در جدول زیر آورده شده است

  .شوند تأیید می 96/1از  Z-value تحقیق با توجه به باال بودن مقدار
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  GOFها و مقدار  نتایج فرضیه -13جدول 
  نتیجه تحقیق  ضریب معناداري  ضریب مسیر  رابطه  فرضیه
H1 حمایت از فرضیه  695/4  -449/0  تمایز ـــ تهیه و تصویب  
H2 حمایت از فرضیه  124/3  -302/0  تداوم ـــ تهیه و تصویب 

H3 حمایت از فرضیه  305/3  -490/0  نفس ـــ تهیه و تصویب عزت 

H4 حمایت از فرضیه  978/1  -186/0  خودکارآمدي ـــ تهیه و تصویب 

H5 حمایت از فرضیه  665/2  199/0  تمایز ـــ اجرا  
H6 حمایت از فرضیه  451/2  390/0  تداوم ـــ اجرا  
H7 حمایت از فرضیه  807/2  345/0  نفس ـــ اجرا عزت  
H8 حمایت از فرضیه عدم  893/0  -076/0  خودکارآمدي ـــ اجرا  
H9 حمایت از فرضیه  574/2  170/0  تمایز ـــ نظارت و نگهداري  

H10 حمایت از فرضیه  494/2  527/0  تداوم ـــ نظارت و نگهداري  
H11 حمایت از فرضیه  802/4  482/0  نفس ـــ نظارت و نگهداري عزت  
H12 از فرضیه حمایت  813/2  253/0  خودکارآمدي ــ نظارت و نگهداري 

  
و متوسط مقادیر ) R=131/0( صورت میانگین  به) GOF(شاخص نیکویی برازش 

  .شود محاسبه می) 617/0(اشتراکی 

  
  :بدین ترتیب خواهیم داشت

  
  

را  103/0توان ضریب  ؛ می36/0و  25/0، 01/0بنابراین با توجه به سه مقدار 
 .رفتعنوان برازش در سطح نسبتاً متوسط مدل در نظر گ به
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  هاي هادي تحلیل فضایی اثرات هویت مکانی بر روند مشارکت روستاییان در طرح
منظور بررسی اثرات ابعاد هویت بـر مشـارکت، بـه تفکیـک روسـتاهاي مـورد        به

آمـده مالحظـه    دسـت  با توجه به نتایج بـه . مطالعه، از رگرسیون چند متغیره استفاده شد
آبـاد اثـر    درابد، شایع، باغ فراگـرد و همـت   شود که ابعاد هویت مکانی، در روستاي می

آبـاد، کالکـوب،    هـوا، پرمـه، کـاظم    در روستاي خوش اماداري بر مشارکت ندارد،  معنی
در روستاي بر این اساس، دار است،  شده، معنی  گرجی سفلی و فرخد، رگرسیون انجام

در شـود،   درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط ابعاد هویت بیـان مـی   6/97هوا،  خوش
  .رسد می درصد 4/69به  کالکوبدر روستاي حالی که 

  
شده و خطاي برآورد رگرسیون به  مقدار ضریب همبستگی، ضریب تعیین تعدیل -14جدول 

  تفکیک روستاها

 نام روستا

مقدار 
ضریب 
  همبستگی

ضریب 
  تعیین

ضریب 
تعیین 

  شده تعدیل

خطاي 
استاندارد 

  برآورد

دوربین 
  واتسن

 Fآماره 

سطح 
داري مدل  یمعن

  رگرسیون
 0 106,461 2,525 0,06043 0,966 0,976  0,988  هوا خوش

 0 21,327 2,346 0,12217 0,844 0,886  0,941 پرمه

 0,059 4,361 1,649 0,12613 0,528 0,686  0,828 درابد

 0,672 0,537 1,208 0,32182 -0,161 0,187  0,432 شایع

 0,005 11,134 2,804 0,1214 0,67 0,736  0,858 آباد کاظم

 0,339 1,178 2,913 0,18297 0,034 0,228  0,477 باغ فراگرد

 0,07 4,004 1,979 0,16241 0,5 0,667  0,817 آباد همت

 0,003 11,325 2,24 0,10685 0,632 0,694  0,833 کالکوب

 0,022 3,291 1,159 0,2017 0,198 0,285  0,534 گرجی سفلی

 0 47,427 2,381 0,13245 0,925 0,945  0,972 فرخد

  0,321 0,990 0,763 0,37985 0,000 0,007 0,084  کل
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، ابعادي از هویت که بر مشارکت در هر روستا اثرگـذار  14بر اساس نتایج جدول 
دار هسـتند،   هوا، تمام ابعاد بر مشارکت معنی شود، در روستاي خوش است، مالحظه می

ته و خودکارآمـدي داراي اثـر مثبـت بـر     نفس اثر منفی بر مشارکت داشـ  تداوم و عزت
، متغیر خودکارآمدي از )بتا(بر مبناي ضریب رگرسیون استانداردشده . باشد مشارکت می

بیشترین اهمیت در مشارکت ساکنین این روستا برخوردار است که اثر مثبـت را نشـان   
ـ        می ر دهد، با افزایش یک واحد خودکارآمـدي و ثابـت بـودن سـایر متغیرهـا، بـه متغی

نفس اثـر منفـی    در روستاي پرمه، تداوم و عزت. شود واحد افزوده می 393/2مشارکت 
داري بر مشارکت دارد و خودکارآمدي اثر مثبت بر مشارکت داشـته و تمـایز اثـر     معنی
آبـاد، خودکارآمـدي اثـر منفـی      در بررسـی مـدل در روسـتاي کـاظم    . داري ندارد معنی
ي کالکوب، تـداوم و خودکارآمـدي اثـر مثبـت     در روستا. داري بر مشارکت دارد معنی
نفس اثر مثبت  در روستاي گرجی سفلی نیز تداوم و عزت. داري بر مشارکت دارند معنی
در روستاي فرخـد تـداوم و   که دهد  نتایج جدول نشان می. دندار بر مشارکت دار معنی

  .مشارکت دارد دار بر اثر منفی معنی ،نفس و خودکارآمدي دار، عزت تمایز اثر مثبت معنی
  
  گیري نتیجه
هاي فردي و جمعی نشأت  ، نیز معتقد است که هویت مکان از ارزش)1976( 1رلف

ها بر ادراکات و  هویت. یابد گیرد و با گذر زمان، عمق، گسترش و تغییر می می
ها از عمق بیشتري  د و هرچه هویتنگذار هاي افراد در ارتباط با محیط تأثیر می کنش

کانی برخوردار باشند، متعاقباً بر اهمیت مکان و اتفاقاتی که در مکان رخ نسبت به یک م
هاي تحقیق نشان داد که مقادیر  یافته. گردند پذیرتر می تر و مسئولیت دهد، حساس می

تر از سطح میانگین  گانه مورد بررسی عموماً پایین 10ابعاد هویت مکانی روستاهاي 
برخی موارد مانند روستاي فرخد تمام ابعاد هویت اگرچه در . ، برآورد گردیده است)3(

                                                
1. Relph 
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بوده است، اما در بسیاري از روستاها سطح بسیار پایینی  3مکانی مقدار میانگین باالي 
همین شرایط نیز در ابعاد مشارکت روستاییان در . شده است  از هویت مکانی گزارش

که  طوري به. شود ه میعد تهیه و تصویب و اجرا مشاهدویژه در دو ب هاي هادي به طرح
2تر از میانگین  عد تهیه و تصویب در تمام روستاها حتی پاییندر ب عد اجرا جز و در ب
گزارش گردیده  3تر از حد میانگین  هوا، همگی پایین روستاي درابد، پرمه و خوش 3در 

، 7/2عد نظارت و نگهداري، جز در روستاي گرجی سفلی با میانگین اما در ب. است
گزارش گردیده  3قی مقادیر میانگین در روستاهاي دیگر همگی باالي حد میانگین ماب

  است 
هاي هادي روستایی  تحلیل فضایی اثرات هویت مکانی بر روند مشارکت در طرح

آباد، کالکوب، گرجی سفلی و  هوا، پرمه، کاظم روستاي خوش 6دهد که در  نشان میرا 
مکانی بر میزان مشارکت در تهیه، اجرا و فرخد نشان از اثرگذاري معنادار هویت 

آباد  روستاي درآبد، شایع، باغ فراگرد و همت 4هاي هادي دارد و در  نظارت بر طرح
نشان  نتایج آزمون معادالت ساختاري نیز. ضریب رگرسیونی اثر معناداري را نشان نداد

نفس و  عزتتمایز، تداوم، (ها در ارتباط میان ابعاد هویت مکانی  ، یافتهداد که
هاي هادي داراي  عد تهیه و تصویب مشارکت روستاییان در طرحبا ب) خودکارآمدي

بدین معنا که با افزایش در ابعاد هویت مکانی . اند ارتباط معکوس و افزایشی بوده
هاي هادي کاهش پیدا  گرایش و تمایل روستاییان به مشارکت در تهیه و تصویب طرح

شان از ادراك پایین هویت اجتماعی در روستاییان دارد، اما با ها ن اگرچه، یافته. کند می
دلیل این . کند شان تمایلشان به مشارکت کاهش پیدا می تقویت و بهبود در هویت مکانی

هاي هادي یا دولت  امر را شاید بتوان نبود اعتماد اجتماعی متقابل میان مدیریت طرح
. بررسی دانست در روستاهاي موردهاي هادي  محلی و یا سازمان مسئول اجراي طرح

در واقع، نبود اعتماد اجتماعی، منجر به ایجاد سازگاري نهادي و یا هماهنگی نهادي 
عنوان  هاي هادي به اندرکاران طرح عنوان جامعۀ محلی و دست میان روستاییان به

  . گردد هاي هادي نمی پیمانکاران طرح
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محیطی و  وادث زیستاگرچه، وضعیت معیشتی روستاییان، مشکالت و ح
هاي محلی و مرکزي نسبت به روستاها و روستاییان و از  توجهی دولت اقتصادي، بی

گیري پایین مشارکت  طرف دیگر آشنا نبودن به حقوق شهروندي خود همگی در شکل
البته باید در نظر داشت که در . شده تأثیرگذار هستند واسطۀ هویت مکانی ادراك به

که این موضوع فرآیندي  هاي هادي، ازآنجایی ه و تصویب طرحارتباط با مرحلۀ تهی
اي بوده و چون ممکن است روستاییان اطالعات کافی و یا مهارت  تخصصی و حرفه

الزم را در ورود به این مرحله نداشته باشند، منجر به این موضوع گردیده است که 
نند مشارکت مثبت و نفس پایینی را ادراك کرده و همین عامل باعث شود که نتوا عزت

بسا با افزایش در ابعاد هویت مکانی، اما به  از طرف دیگر، چه. افزایشی را نشان دهند
هاي  مساعی الزم میان مسئوالن طرح دلیل نبود سازگاري و بسترهاي همکاري و تشریک

باره  هادي و روستاییان به دلیل نبود اعتماد اجتماعی باز شاهد رابطۀ معکوس دراین
   .باشیم

در بعد تمایز نیز شاید به دلیل عدم ادراك تمایز میان روستاي خود با دیگر 
محیطی روستاي محل  تأثیر از وضعیت اجتماعی، اقتصادي و زیست روستاها که بی

هاي  عد تمایز با تهیه و تصویب طرحباشد، شاهد رابطۀ معکوس میان ب زندگی نمی
فاوتی یا بحران هویتی در میان روستاییان ت شاید بتوان به یک نوع بی. هادي نیز هستیم

 بااشاره داشت که منجر به این پدیده گردیده است که برایشان اهمیتی ندارد که اتفاقی 
تر  بایست عمیق سازي شود، که در این رابطه می عنوان طرح هادي در روستایشان پیاده

رابطۀ مثبت و  ها در ابعاد هویت مکانی به هرچند یافته. به بررسی موضوع پرداخت
. اند هاي هادي اشاره داشته افزایشی در ارتباط با دو مرحلۀ دیگر مشارکت در طرح

رغم تمایل روستاییان به مشارکت در  باره چنین عنوان داشت که علی توان دراین می
. اند مرحلۀ اول طرح هادي، اما در دو مرحلۀ دیگر، گرایش مثبتی را از خود نشان داده

. باشد نفس می ین تأثیر را در مرحلۀ اجرا دارا است، بعد تداوم و عزتآنچه که بیشتر
توان این انتظار را از روستاییان داشت که میزان مشارکتشان را  یعنی با تقویت تداوم می
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نفس  همین موضوع در مورد عزت. هاي هادي در مرحلۀ اجرا بیشتر نشان دهند در طرح
  . نیز صادق است

آوري و مدیریت مخاطراتی  ن داشت که با تقویت فضاي تابتوان بیا در واقع، می
گریبان باشند و توجیه این موضوع که مشارکت  به که ممکن است روستاییان با آن دست

ها و روستایشان به ارمغان  براي آن دتوان هاي هادي چه منافع و مزایایی را می در طرح
همچنین در . دبایفزایش هاي هادي ا بیاورد، ممکن است مشارکت آنان را در طرح

طور  آفرینی را به نفس بیشترین نقش عد تداوم و عزتمرحلۀ نظارت و نگهداري نیز دو ب
توان چنین اظهار داشت که براي اینکه بتوان نقش  در نهایت می. اند مستقیم دارا بوده

بایست به تقویت و  هاي هادي روستایی افزایش داد، می روستاییان را در مشارکت طرح
شناختی  مطمئناً توجه به معیارهاي روان. نفس آنان پرداخت عد تداوم و عزتبهبود دو ب

و مدیریت صحیح بحران در مناطق روستایی به دلیل مخاطراتی که در حال تجربه کردن 
ها و روستایشان در حال افزایش  باشند و ادراك مردم روستا از اینکه توجه به آن می

شان حداقل در دو مرحلۀ اجرا و نظارت و  ود که مشارکتبینی نم توان پیش است، می
واسطۀ افزایش مشارکت و  یابد و شاید بتوان احتمال داد به نگهداري افزایش می

هاي محلی، بستر  هاي هادي و دولت اندرکاران طرح همکاري میان مردم روستا و دست
ي هادي در ها گیري و تصویب طرح الزم جهت مشارکت روستاییان در مرحلۀ تصمیم

 .هایی از طرف روستاییان فراهم گردد قالب نمایندگی
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