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 هاترین یافتههمم

طبق روش کالیزی، از تحلیل محتوای کیفی مضمونی برای پردازش اطالعات گردآوری شده از طریق  مرحله اول:

هایی توصیف و در چهار و نتایج تحقیق شامل کدهاهای نمایا، فراوانی و درصد آنها در قالب جدول مصاحبه اقدام شد

، عوامل اجتماعی –فرهنگی مکانی در بین روستاییان، شامل عوامل  برنده و بازدارنده تعلقدسته از عوامل پیش

که توان نتیجه گرفت بنابراین می خالصه شد. عوامل اقتصادیاکولوژیکی و  -جغرافیاییعوامل و رفاهی،  خدماتی

های بهتوان از جناین نتایج نشان داد که می های مختلفی قرار دارد.تاثیر مولفهماهیت و شدت تعلق مکانی تحت

مکان "، درک رواز اینمختلف محیطی، احساسی و روانشناختی به مکان و عوامل تاثیرگذار بر تعلق مکانی نگریست. 

دهنده تعامالت عاطفی و روانشناختی مردم گرفتن عوامل فیزیکی و حسی تشکیل مستلزم در نظر "روستایی

  روستایی است.

درصد دارای تعلق  33گویان دارای تعلق مکانی کم، درصد پاسخ 13های تحقیق، نزدیک به طبق یافته مرحله دوم:

داری بین سرمایه درصد دارای تعلق مکانی زیاد هستند. طبق ضرایب همبستگی، رابطه معنی 12مکانی زیاد و 

گویان وجود دارد.  برای تعیین تاثیر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل مورد اجتماعی و تعلق مکانی پاسخ

های متوالی استفاده شد. نتایج طالعه بر متغیر وابسته تعلق مکانی از روش تحلیل مسیر از طریق محاسبه رگرسیونم

تحلیل مسیر نشان داد که بیشترین تأثیر بر تعلق مکانی مربوط به متغیر سرمایه اجتماعی )با میزان تأثیر کل 

عضویت +(، 102/0) مندی از خدماتبهره(، -126/0+(، تحصیالت )133/0)وضعیت شغلی +( است. متغیرهای 162/0

(، و رضایت از -222/0)مهاجرت اعضای خانواده +(، 231/0) طول اقامت در روستا+(، 232/0) در نهادهای روستایی

  اند.های بعدی قرار گرفته+( در رتبه216/0زندگی )
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 مقدمه )شرح مساله(

های مختلف شامل مورد بررسی قرار گرفته است و به مولفههای مختلف به شیوه متفاوتی تعلق مکانی در رشته

های مختلف، تعلق مکانی به تجریه از تعلق مکانی، هویت مکانی و وابستگی مکانی شکسته شده است. با وجود تعریف

این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین گیرد. یک مکان اشاره دارد و از کشش و عاطفه نسبت به یک مکان شکل می

عوامل تاثیرگذار بر تعلق مکانی در بین مردم روستایی انجام شده است.  مکانی و سرمایه اجتماعی و شناسایی تعلق

( بهره طرح اکتشافی، الگوی توسعه ابزارشناسی آمیخته )تر و تحلیلی، از رهیافت روشبرای رسیدن به درکی ژرف

های مردم روستایی از تعلق مکانی و )برداشت های کیفیشناسی این تحقیق شامل گردآوری دادهگرفته شد. روش

ای بود. جامعه آماری این پژوهش شامل گیری از پدیدارشناسی توصیفی و پیمایش پرسشنامهعوامل تاثیرگذار( با بهره

عنوان نفر )سرپرست خانوار( به 120نفر بود که از بین آنها  16020شامل کلیه روستایان شهرستان زابل به تعداد 

شوندگان از بین جمعیت مورد مورد مطالعه این تحقیق انتخاب گردید. در مرحله کیفی این تحقیق، مصاحبه نمونه

ساختارمند ها با استفاده از مصاحبه ژرفانگر نیمهنفر(. گردآوری داده 22مطالعه به شیوه هدفمند انتخاب شدند )

اشباع نظری و آستانه سودمندی اطالعات قابل دسترس ادامه  فرآیند گردآوری اطالعات تا سطح صورت گرفته است.

  یافت.

ای با انتساب متناسب در میان هشت روستای مورد ای چندمرحلهگیری خوشهدر مرحله کمی تحقیق، از نمونه

شینه ای بود که بر اساس مرور پیآوری اطالعات پرسشنامهها بهره گرفته شد. ابزار جمعمطالعه برای انتخاب نمونه

های مرحله اول تحقیق توسعه یافت. روایی صوری و محتوایی آن بر اساس نظر کارشناسان محلی و تحقیق و یافته

صورت های مختلف بهاساتید دانشگاهی تأیید شد و پایایی آن از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس

نتایج این مرحله  تأیید شد.( 22/0و سرمایه اجتماعی ) (30/0(، تعلق مکانی )34/0شامل رضایت از زندگی )جداگانه 

  های مرحله اول تفسیر شدند.گرفتن چارچوب نظری و یافته با در نظر
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 اهميت موضوع

کند. تعلق مکانی در قالب مفهوم تعلق مکانی پیوندهای پیچیده مردم با محیط اطراف خود را توصیف می

تواند در توسعه سرمایه رو مییابد و از اینمحیط زیست خود تبلور میهماهنگی بین مردم و طبیعت و نیز حفظ 

تواند به توسعه تر مردم در محیط اطراف خویش میبنابراین مشارکت فعالاجتماعی و یا تشکیل آن سهیم شود. 

ده در تعلق موضوعی است که به طور گستربیشتر سرمایه اجتماعی و در نتیجه، توسعه مناطق روستایی منجر شود. 

شناسی شهری و مطالعات روستایی بدان پرداخته نشده است. با وجود انجام مطالعاتی در زمینه معماری، جامعه

ای درباره تعلق مکانی و ارتباط آن با سرمایه اجتماعی در مناطق روستایی در روانشناسی محیطی، مطالعات عمده

های گیری از طرح تحقیق روشمتقابل بین آنها بهره پیچیدگی این دو مفهوم و روابطایران صورت نگرفته است. 

های تحقیقات گذشته واقع، یکی از ضعفدر کند. شناسی کمی و کیفی را ایجاب میآمیخته شامل هر دو روش

این تحقیق تالشی است که با هدف درک محدود شدن آنها به رهیافت کمی مبتنی بر راهبرد پیمایش بوده است. 

گی آن با سرمایه اجتماعی و نیز دیگر عوامل تاثیرگذار در مناطق روستایی شهرستان زابل در تعلق مکانی و همبست

  استان سیستان بلوچستان انجام شده است.
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 و سایر مستندات( هاولها، جداطالعات تکميلی )مشتمل بر شکل

 1دهدد. در جددول را نشان می های سرمایه اجتماعی و تعلق مکانیهای مربوط به همبستگی بین مولفهیافته 2جدول 

نیز نتایج تحلیل مسیر، شامل تاثیرات )مستقیم، غیرمستقیم و مجموع( متغیرهای مورد مطالعه از جمله سرمایه اجتمداعی 

  بر تعلق مکانی ارایه شده است. 

 . های سرمایه اجتماعیضریب همبستگی پیرسون بین تعلق مکانی و مولفه -2جدول 

 تماعیهای سرمایه اجمولفه
 تعلق مکانی

 داریسطح معنی ضریب همبستگی

 00/0 422/0** شبکه اجتماعی

 00/0 114/0** اعتماد

 00/0 413/0** مشارکت

 00/0 412/0** آگاهی اجتماعی

 00/0 423/0** کل سرمایه اجتماعی

 

 . مجموع تأثیرات متغیرهای مستقل بر متغیر نهایی تعلق مکانی -1جدول 

 مجموع اثرات اثرات مستقیم رات غیرمستقیماث متغیر مستقل

 162/0 162/0 - سرمایه اجتماعی

 -126/0 -126/0 - سطح تحصیالت

 231/0 231/0 - طول اقامت در روستا

 -222/0 -222/0 - مهاجرت اعضا خانواده

 216/0 210/0 046/0 شاخص رضایت از زندگی

 232/0 220/0 022/0 شاخص عضویت در نهادهای روستایی

 133/0 223/0 020/0 وضعیت شغلی )شاغالن(

 102/0 214/0 013/0 مندی از خدماتشاخص بهره

 262/0   کل

 

های توسعه در مناطق روستایی از های این تحقیق موید اهمیت تعلق مکانی در پیشبرد فعالیترفته یافتهروی هم

  طریق تقویت سرمایه اجتماعی است.

 


