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ABSTRACT
Investigation and studying the villages and their physical and visual developments illustrates the involvement of various factors that are sometimes at the discretion of the villagers and others. These factors
target the villages in different ways. Landscape change is one of these factors. The purpose of this study
was to identify the most important factors affecting the physical landscape change in the suburbs of
Mashhad metropolis. The research method is a descriptive-analytical and applied one. The statistical
population of the study consisted of 13 villages located 5 km north of Mashhad which were determined
by GIS software and based on study and sample size. The research tool is a researcher-made questionnaire that includes two groups of internal and external factors as independent variables of research and
the indicators of landscape variables as dependent variables. The results of the questionnaire analysis
among 228 inhabitants of the study villages show that the landscape and physical landscape changes in
most of the studied villages were above average and the most landscape changes were found in Rural
Face Change Index. According to the results of Pearson correlation, it was found that there is a significant
and direct relationship between internal and external factors with 0.482 and 0.555, respectively. The
results of the structural model showed that the variables of national and transnational forces externally
with the coefficient of 0. 312 had the greatest impact on the change of physical landscape.
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Extended Abstract

T

1. Introduction
he development and expansion of human settlements in the light of political,
economic and social developments has

been accompanied by the physical transformation of the
spatial organization and the functional structure of such
centers, especially rural centers. The objective evidence
indicates the greatest degree of physical and functional
changes in rural settlements, especially villages located in
the immediate vicinity of metropolitan areas. Since metropolitans have strong relationships with the peripheral
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areas, especially the villages in the domain of influence
in order to have many functions, it makes a profound effects on their economic, social, cultural and physical aspects. But one of the most important effects of such developments is a landscape change in rural areas. The rural
landscape is an important part of the geographical organization of the geographical area. Sights such as natural,
cultural and economic are not only affected by forces and
factors outside the village, but also by the internal forces
that affect them, which makes them shape and change.

2. Methodology
The research method is a descriptive-analytical and applied one. The purpose of the present study was to identify the most important factors affecting the physical aspect
of villages in Mashhad metropolitan areas. The statistical
population of the study consisted of 13 villages located 5
km from the northern margin of Mashhad. These 13 villages were randomly selected through GIS software and
were the basis to study and determine the sample size.
The study of the statistical unit in this research is rural
households. The research tool is a researcher-made questionnaire that consists of two groups of internal and external factors as an independent variable of the study and indicators of landscape variable as dependent variable. The
central part of the city of Mashhad has 6 districts with
the focus of Mashhad Metropolis. This section is in close
proximity to the Mashhad religious metropolis and has a
special political significance.

3. Results
Today, the unprecedented landscape changes in the
countryside are one of the most important issues and issues facing designers, environmental psychologists, architects, sociologists and planners. The factors that play
a crucial role in changing the landscape of villages are
internal, external factors, lifestyle and their effects. The
purpose of this study was to identify the most important
factors affecting the physical outlook of villages in the
metropolitan area of Mashhad. In response to the question of the present research and according to the results
of Pearson and Spearman correlations, it was found a
meaningful and direct correlation between internal factors
with landscape change (0. 482) and external factors with
a landscape change (0.551). This means that increasing
the internal and external factors will change the landscape
and physical outlook in the studied villages. In the first
stage, the results of villager’s show that the change of internal and external factors with landscape indicators and
physical outlook have a positive relationship with moderate intensity. After fixing a meaningful relationship, the
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coefficient of determination is used. The coefficient of determination of landscape change and physical outlook is
0.549, which indicates that 54.9% of changes in landscape
and physical outlook (dependent variable) are affected by
internal and external factors and lifestyle changes, and the
rest are factors that are considered in the model not taken.

4. Discussion
Meaningful paths between hidden variables are statistically calculated and evaluated by t values as the test statistic. The results show that the value of t in all factors is
greater than 1.96, which indicates the significance of each
effect The factors of inner, outer and lifestyle are based
on changing the landscape and physical outlook of the
studied villages. The results of the studies showed that
the internal and external factors are effective in landscape
and landscape changes. Therefore, independent variables
in the form of 16 indicators and dependent variables with
18 indicators in this study were introduced and studied.
The results of the comparison of the external, internal and
lifestyle factors in the studied villages show that these
factors have the most effect on the landscape change in
the villages of Gezi. The results of the structural model
show that the internal and external factors, the variable
of national and transnational forces with a coefficient of
0.312 have a direct and significant effect on the change of
landscape and physical outlook.

5. Conclusion
In this study, the internal and external factors and lifestyle changes affecting landscape change were investigated and the results showed that with the help of Danaee
Nia and Eilbeygipour (2018), the factors such as religion,
climate, materials and technology, and resources in access have been effective on landscape change. These indicators are consistent with indicators of the internal factors affecting the landscape change of the villages in the
study. Khodadad (2011) also explains that the climate and
the use of indigenous construction materials and organic
structures (non-organic and natural) on the characteristics
of the landscape architecture of the neighborhood have
had a great influence. In the present study, the role of climate, indigenous and non-indigenous building materials
in landscape change is also examined. It is hoped that the
planning and policies related to rural development will
focus on the metropolitan areas and create an appropriate
environment to preserve and revitalize the landscape.
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تاریخ دریافت 22 :بهمن 1397
تاریخ پذیرش 19 :خرداد 1398

کلیدواژهها:

سبک زندگي ،منظر ،تأثير
کالنشهر ،عوامل دروني و
بيروني ،تغييرات کالبدي

بررسي و مطالعه روستاها و تحوالت کالبدي و بصري آنها نمايانگر دخالت عوامل مختلفي است که گاه در حيطه اختيار روستائيان و گاه
خارج از آن است .اين عوامل از جهات مختلف روستاها را هدف قرار میدهند که منظر و تغيير آن يکي از اين ابعاد است .هدف پژوهش
حاضر شناسايي مهمترین عوامل مؤثر بر تغيير منظر کالبدي روستاهاي حاشيه کالنشهر مشهد است .روش تحقيق توصيفي -تحليلي و
از نوع کاربردي است .جامعه آماری تحقیق را  13روستای واقع در  5کيلومتري حاشيه شمالي شهر مشهد تشکیل میدهند که از طریق
نرمافزار  GISتعیین شدهاند و مبناي مطالعه و تعيين حجم نمونه قرار گرفتند .ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساختهای است که شامل دو
گروه عوامل درونی و بیرونی بهعنوان متغیر مستقل تحقیق و شاخصهای متغیر منظر بهعنوان متغیر وابسته است .نتایج تحلیل دادههای
حاصل از تکمیل پرسشنامه در بین  228نفر از ساکنین روستاهای موردمطالعه بیانگر این است که تغيير منظر و چشمانداز کالبدي در
اغلب روستاهای موردمطالعه باالتر از حد متوسط رخ داده است و بيشترين تغييرات منظر در شاخص تغيير کاربري اراضي روستایی صورت
گرفته است .با توجه به نتایج همبستگی پیرسون مشخص شد بين تغییر عوامل دروني و بیرونی با تغيير منظر روستاها به ترتیب 0/482
و  ۰/551رابطه معنیدار و مستقیم وجود دارد .نتایج مدل ساختاری نشان داد که متغیر نیروهای ملی و فراملی از بعد بیرونی با ضریب
 0/312بیشترین تأثیر را بر تغییر منظر و چشمانداز کالبدی دارد.

مقدمه
امروزه با گرايش روزافزون شهرنشيني ،توجه به مسائل
فضايي ،تدارکات و چگونگي شکلگيري آنها همچنين ارتباط
با محيط اطراف و روستاها از اهميت شاياني برخوردار گرديده
است ) .(Yurdakhani & Stelaji :2010:154بهطورکلی وجود
ارتباط متقابل و تنگاتنگ بين شهرها و روستاها سبب گرديده
تا توجه به مناطق روستايي و مخصوصاً روستاهايي که در حوزه
کالنشهرها قرار گرفتهاند ،بیشازپیش مورد اهميت قرار گيرد.
چرا که کالنشهرها به جهت برخورداري از کارکردهاي بسيار
متعدد داراي روابط و پيوندهاي قوي با نواحي پيراموني و باالخص
روستاهاي حوزه نفوذ خود بوده و اين ارتباط تأثيرات عميقي
در ابعاد اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و کالبدي آنها برجاي
ميگذارد ) (Bonn amour, 1973: 25و بهواسطه نظام متفاوت
روابط مختلف سكونتگاهي و حضور و جريان نيروهاي مختلف

نشأتگرفته از قطب کالنشهری ،سيمايي متفاوت را به كانونهاي
روستايي خود بخشيده است ).(Akbarpour & Najafi, 2010: 65
توسعه شهر ،با رشد بيرويه و ناموزون خود قلمروهاي كشاورزي
و روستايي پيرامون را در خود بلعيده و هزينههاي سنگيني براي
تأمين و گسترش خدمات و تأسيسات زيربنايي شهر تحميل
ميكند ) .(Ewing et al., 2002:15اما يکي از مهمترین اثرات ناشي
از وقوع چنين تحوالتي ،تغيير منظر نواحي روستايي است .منظر
روستايي ،بخش مهمي از سازمان فضايي نواحي جغرافيايي به
شمار ميرود كه امروزه ،با رشد شتابان جمعيت ،بهويژه در شهرها
بر اهميت اراضي زراعي و ديگر عرصههاي توليدي روستا افزوده
شده است ) .(Amirentekhabi, 2013: 114مناظر اعم از طبيعي،
فرهنگي و اقتصادي نهتنها تحت تأثير نيروها و عوامل بيرون از
روستا هستند ،بلکه نيروهاي دروني تأثيرگذار بر آنها نيز موجب
شکلپذیری و تغييرشان ميشود .بر اين اساس هر نوع از منظر،
نهتنها بهخودیخود يک نظا م و در مقياسي بزرگتر ،اجزاي
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فصلنامهپژوهشهایروستایی

اصلي چشمانداز جغرافيايي است که بهواسطه اين دسته از نيروها
(طبيعي ،اجتماعي -فرهنگي و اقتصادي) که بر عناصر مکاني و
فضايي داللت دارد ،داراي بعد مکاني  -فضايي است (Rezaei Fakhr
) .Astaneh, 2011: 7اين پيامدها ،موضوع نما و سيماي روستا که
چهره مسلط کالبد و حاوي اولين پيامها در منظر و چشمانداز
روستا و حاصل تماس انسان با محيط و فضا است را دگرگون
ميسازد ) .(Kiani & Salari Sardari, 2011: 26در عصر جدید ويژگي
بصري و عناصر متفاوت منظر روستا ،همچنين جزئيات فضاها
و نماها که در دورههاي تاريخي مختلف ايران از جايگاه خاصي
برخوردار بوده ) (Daviran et al., 2012: 48تغييرات اساسي را تجربه
نموده و بهتبع آن ،ماهيت روستاها به لحاظ کالبدي و کارکردي
همچنين منظر کالبدي روستاهاي موردمطالعه دچار تغييرات
اساسي ميشود .با این تحوالت فضایی در عرصه روستاها و بروز
مشکالت و نارساییهای منتج از آن در شیوه سکونت و به دنبال
ن تأثیرپذیری از محیط شهری ،بافت و سیمای کالبدی  -فضایی
آ
روستاها بهشدت دستخوش تحول و دگرگونی گردیده و بهطور
فزاینده بر الگوهای معماری بومی و هویتی روستاها تأثیرات منفی
را بهجای گذاشته است ).(Sartipipour, 2006: 49
دراینبین کالنشهر مشهد که با كاركرد متفاوت مذهبي از
شهرهاي پراهميت ايران است و در سالهاي اخير با گسترش
شتابزدهای همراه بوده است .با گسترش كالبدي اين شهر ،سطح
بسيار زيادي از زمينهاي اطراف به زير ساختوساز رفته است و
زمینها و باغهاي اطراف در خطر نابودي و تخريب قرار گرفتهاند.
هر سکونتگاههاي روستايي که در حاشيه و پيرامون اینگونه
مراکز شهري استقرار يافته باشد در معرض گسترش کالبدي
شهر قرار گرفته و با تغييرات قابلتوجهی روبهرو است .ازجمله
اين اثرات ،تسريع روند تغيير کالبد و منظر کالبدي روستاهاي
حاشيه اين کالنشهر است .در اين راستا مطالعه حاضر به دنبال
شناسايي مهمترین عوامل مؤثر بر تغيير منظر کالبدي روستاهاي
حاشيه اين کالنشهر و بهتبع آن تعيين ميزان تأثيرگذاري هر
يک از آنها است.

مروری بر ادبیات موضوع
الزمه انجام هر تحقيقي ابتدا مطالعه سوابق موضوع موردنظر
است که در اين رابطه مطالعاتي صورت گرفته است که بهاختصار
به برخی از آنها و نتایج آنها اشاره شده است.
افراخته و همکاران ( )2014در تحقیقی دریافتند که جريانات
فضايي بهویژه جريان سرمايه و مردم (جمعيت) که زمينه تعامالت
روستايي  -شهر قدرتمندي را در ناحيه موردمطالعه فراهم نموده،
تحول کالبدي  -فضايي (نظير تغيير کاربري اراضي زراعي و باغي،
گسترش الگوي مسکن شهري )...در اين ناحيه را در پي داشته
است .خراسانيان و نظريان ( )2016دریافتند که تأثير تغيير
کاربري اراضي توسط کالنشهر تهران در شهرستان اسالمشهر و
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اثر آن بر رضايت از کيفيت زندگي در همه بخشهاي موردمطالعه
بهصورت کاهش سطح رضايت نسبت به نقطه زماني ده سال
قبلتر مورد تأیید است .تورکاتی 1و همکاران ( )2017در تحقیق
خود تحت عنوان «چشمانداز سنتی روستایی و مناطق طبیعی
حفاظتشده مورد تقاضای گردشگر» کارکرد غالب کشاورزی را
عاملی برای الزام به ایجاد سیاستهای مدیریت منابع تولیدی
میداند .کوینگ ژوان 2و همکاران ( )2011چشمانداز روستایی
در شهر چنگدو را مطالعه کرده و به این نتیجه رسیدهاند که شکاف
شهر و روستا بسیار زیاد است و این شکاف سبب تغییر مناظر
روستایی چنگدو و بهویژه ایجاد الگوی چشمانداز منحصربهفرد
و زیبا میشود .در مطالعه بالستری و گانسیو )2018( 3بررسی
تغییر منظر نواحی روستایی در ابعاد محیط ساخته شده و اراضی
زراعی و تغییر الگوهای زارعی و کاربری آن در طول زمان و در
سه مقیاس جغرافیایی منطقه ،استان و منطقه کشاورزی انجام
شده است .در مطالعه دیگری ،ژیائو 4و همکاران ( )2018به
تحلیل فضایی تغییر چشمانداز و منظر نواحی روستایی تحت
تأثیر شهرنشینی سریع در شرق چین با تحلیل شاخصهای تغییر
کاربری اراضی در بازه  2009تا  2012در سه ناحیه روستایی
پرداختهاند که کاهش زمینهای زراعی محلی ،کاهش اثربخشی
سیاست حفاظت از زمینهای کشاورزی کشور را نشان میدهد.
بهطورکلی ،در این مطالعات در تغيير منظر روستاها به عوامل
تأثيرگذار هم بهصورت جداگانه و هم در ارتباط با یکدیگر دروني،
بيروني و سبک زندگي دخيل در تغيير منظر پرداخته شده است.
مباني نظري

سكونتگاههاي روستايي بهعنوان جزئي از نظامهاي جغرافيايي
كه متشكل از اجزای مرتبط به هم هستند ،متأثر از موقعيت و
جايگاه مكاني  -فضايي ،نحوه تعامل يا ارتباط (ارتباط دروني و
بيروني) با مراكز شهري ،خود در گذر زمان همواره دستخوش
تحوالتي شدهاند ) .(Akbarpour & Najafi, 2010: 65يکي از
مهمترین ابعاد اين تحوالت را ميتوان تغيير منظر و به تعبیری
چشمانداز کالبدي سکونتگاههاي روستايي دانست(Adapted 5
) .from Saeidi, 2002منظر روستايي معرف مجموعه عوامل
طبيعي و انسانساخت و جلوه فعاليتهايي است كه در گروه
یکپارچهاند .ازآنجاکه هر روستا ،براي زندگي انسان و بهعنوان
بستر فعاليتها و معيشت او شكل گرفته است ،عامل انساني نقش
مهمي در كالبد ،ساختار فيزيكي و جلوههاي محيطي و فرهنگي
ايفا ميكند ) (Taghvaei, 2012: 19که ميتواند به ابعاد مختلف
طبيعي و کالبدي و فرهنگی (Adapted from Spiren, 2005,
1. Totquati
2. Qingjuan
3. Balestrieri and Ganciu
4. Xiao

 55رجوع شود به کتاب مبانی جغرافیای روستایی ،تألیف دکتر عباس سعیدی
( ،)1381انتشارات سمت.
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) quoting Rostandeh, 2009بصري (kiani & Salari sardari, 2011:

) 54عيني و ذهني ) (Vahdat et al., 2015: 21دستهبندي شود .در
اين راستا انسان روستايي نهتنها در ساختار چشمانداز بصري از
طريق فعاليتهاي خود بر منظر تأثير ميگذارد ،بلکه رفتار و درک
ذهني ساکنان روستا نيز از طريق تماس با منظر تأثير ميپذيرد
) .(Kiani & Salari Sardari, 2011: 26منظر از طريق ويژگي بصري
و عناصر متفاوت روستا ،اعم از کالبد ،انسانها و فعاليتها از
فاصله نزدیکتر و در مقياس بخشي از روستا قابلمشاهده و
ادراک هستند .بعضي متخصصان معتقدند كه «منظر» عمومي
و چشمانداز ،نقش تعيينكنندهاي بر شكل كلي سكونتگاههاي
روستايي و معماري آن دارد و كليه عناصر و عوامل مادي منظر تا
حد زیادی تحت تأثير عامل فرهنگ و اجتماع قرار دارد بهگونهاي
که روابط و فعاليتهاي اجتماعي بر كالبد روستا نقش ميبندد و
آن را تحت تأثير خود قرار ميدهد .سايموندز 6يکي از متخصصان
پيشين و از مؤلفان معماري منظر« ،منظر» را تجلي فرايندهاي
در حال تغيير در طبيعت و بيان هرلحظه آن ميداند .فرايندهايي
که برخي از آنها بومشناسی و برخي فرهنگياند ،اما همه آنها
بهمرورزمان در تغيير مناظر تأثيرگذار بودهاند و آنها را در طي
زمان متحول و پايدار کردهاند ).(Taghvaei, 2012: 104
در محیط روستا ،منظر روستايي حاصل فعاليت و نحوه برخورد
گروههاي روستايي در يك عرصه محيطي اجتماعي  -اقتصادي
معين است .اين چشمانداز شامل دو بعد بنيادي است :چهره
ظاهري كه شامل وسعت ،نحوه استقرار خانهها ،زمینهای زراعي
و ساير ويژگيهاي كالبدي است و ريخت دروني كه معرف نحوه
سازمان پذيري روابط و مناسبات اجتماعي -اقتصادي گروههاي
روستايي است ) .(Saeidi, 2002: 14از نگاهي ديگر ،پايهها و
نظريههاي منظر را ميتوان شامل سه گروه نظريه اصلي رويکرد
علوم رفتاري ،رويکرد سياسی ;(Adapted from Sabri, 2014: 49
) Mansouri & Jahanbakhsh, 2013: 94و رويکرد طبيعت (Mitchell
) et al., 2008: 17; Eshrati & Hanachi, 2015: 44دانست.
عوامل مؤثر بر تغيير منظر و چشمانداز
شکل و منظر کالبدي روستاها از عوامل مختلفي تأثير
ميپذيرند که بهطورکلی به عوامل مرتبط با طبيعت و مرتبط
با انسان شناخته ميشوند .از عوامل طبيعي ميتوان آبوهوا،
خصوصيات جغرافيايي و حتي مصالح محيطي و بومي را نام
برد که بافت کالبدي روستا را بهطور مستقيم تحت تأثير قرار
ميدهد .اما از سوي ديگر ،کالبد روستا با تأثير از مسائل مرتبط با
انسان ،همانند مسائل اقتصادي ،فرهنگي ،اجتماعي شکل مييابد
که البته اين عوامل بيتأثير از شرايط زیستمحیطی و طبيعي
نيستند ) .(Khakpour & Eshghi Sanati, 2013: 7برخي از اين
تأثيرات ناشي از شهرها بر روستاها و شامل ابعاد مختلفي از اجزا
6. Simonds

و کالبد روستاها از قبيل کاربري اراضي ،مساکن روستايي ،اصالح
معابر و شبکههاي حملونقل روستا ،تأمين آب شرب بهداشتي،
احداث فاضالب و جمعآوري زباله ،برقرساني ،خدمات آموزشي،
خدمات بهداشتي و درماني است ).(Motiei Langroodi, 2011: 95
مهمترین جريانات تأثيرگذار شهري و غيرشهري بر منظر روستاها
و تغيير منظر کالبدي را ميتوان به شکل زير دستهبندي نمود:
الف -عوامل بيروني مؤثر بر تغييرات روستاهاي حاشيه
شهر
 )1تأثيرپذيري از شهرهاي مجاور (توسعه گردشگري خانه دوم،
مهاجرت ،خزش يا توسعه شهري ).(Alavi et al., 2016: 66
 )2نيروهاي ملي و فراملي (بيروني) مؤثر بر تغيير منظر
روستاهاي حاشيه کالنشهرها (تغيير سبک زندگي ،مدرنيزاسيون
و فناوري اطالعات و ارتباطات (تلفن ،اينترنت ،ماهواره و تلويزيون،
سياستها و برنامههاي کالن ملي ،تکنولوژي و مکانيزه شدن
& (Makhzumi, 2014: 56; Khayreddin et al., 2014: 8; Rezvani

).Farhadi, 2011: 49

ب -عوامل دروني مؤثر بر تغييرات روستاهاي حاشيه
شهر
در حالت کلي ميتوان اين عوامل دروني را به چند بعد محيطي
اکولوژيکي ،اقتصادي و اجتماعي  -فرهنگي دستهبندي کرد:
 -1بعد محيطي  -اکولوژيک شامل تغيير موقعيت کارکردي
روستا ) (Saeidi, 2002: 47تغيير الگوهاي بهرهبرداري از فضا
) (Nekouei Naieni, 2016: 2; Alizadeh & Hataminejad, 2015: 86و
تغيير ضرورتهای زیستمحیطی ;(Akrami & Damyar, 2016: 38
Taghvaei, 2012: 144; Mousavi Shafi'i et al., 2016: 171; Georgi

.(Mehlabani et al., 2015: 15,

 -2بعد اجتماعي  -فرهنگي شامل تغيير ميزان گرايشهاي
مذهبي (Taghavi et al., 2014: 71; Mamford, 1961 quoting
) Nasr, 2014: 235ميزان انسجام اجتماعي ;(Mitchell, 1989: 180
quoted by Farahmand et al, 2015: 96; Gholami & Hayati, 2013:

) 133و رفاهطلبی و تجمالت ).(Bockoc, 1993:2

 -3بعد اقتصادي اما شايد بتوان يکي از مهمترین علل در تغيير
چشمانداز و منظر را ناشي از بعد اقتصاد و ابزار آن دانست .عللي
نظير:
 -1تغيير منابع توليدي
-2تغيير انواع فعالیتها و اشتغال
 -3تغيير ارزش زمين در روستاها ;(Yassouri, 2007: 99 & 125

Nassauer, 2012: 185; Rezvani & Farhadi, 2011: 293; Asghari

) .Lafamjani et al., 2016: 178تفاوتهاي مکاني منابع اقتصادي
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نيز ،موجب اختالف در چشماندازهاي شهري و روستايي شده و
در اين رابطه هر يک از شهرها و روستاها بافت اقتصادي خاص
منطقهاي خود را گرفته و نقش و عملکرد خود را نيز از همان
شرايط بازيافته است ).(Mohammadi Yeganeh et al., 2016: 39
بر اين اساس ميتوان مدل مفهومي تحقيق را در قالب (تصویر
شماره  )1ارائه نمود.

روششناسي تحقیق
پژوهش حاضر به لحاظ روش توصيفي -تحليلي و از نوع
کاربردي است .براي جمعآوري اطالعات موردنیاز تحقيق ابتدا
به تعيين روستاهاي موردمطالعه و تعيين حجم نمونه پرداخته
شده است .بر اين اساس در گام اول روستاهاي  5کيلومتري
حاشيه شمالي شهر مشهد را با استفاده از نرمافزار  GISمشخص
شدند؛ که از ميان  36روستاي بالیا  20خانوار تعداد  13روستا
بهصورت تصادفي مبناي مطالعه و تعيين حجم نمونه قرار گرفتند.
مطالعه واحد آماري در اين تحقيق خانوارهاي روستايي است که
با استفاده از فرمول کوکران با خطای  7درصد و همچنین با
اصالح تعداد نمونهها در روستاها ،تعداد درمجموع ميزان ()228
پرسشنامه در روستاها بهعنوان حجم نمونه تعيين شد.
روستاهاي موردمطالعه در پژوهش حاضر در بخش مرکزي
شهرستان مشهد و در دهستانهاي تبادکان (همتآباد ،علیآباد،
مقصودآباد ،بهار ،عوضي و گزي) و طوس (پرکندآباد ،کشف ،اروند،
صيدآباد ،لقماني و دوستآباد) و درنهایت دهستان کنويست با
روستاي زینالدین واقع هستند و در فاصله بسيار نزديکي نسبت
به اين شهر قرار دارند.

يافتهها

ابتدا به یافتههای توصیفی حاصل از پرسشنامه پرداخت ه
میشود .توصیف آماری نمونه با استفاده از متغیرهای سن،
جنسیت ،وضعیت تأهل و مدت سکونت در روستا ارائه شده است
(جدول شماره  .)1سپس متغیرهای عملیاتی و دادههای موردنیاز
ل میشود.
ط نرمافزار  SPSSتحلی 
حاصل از پرسشنامه در محی 
تحليل ارتباطي بين متغيرهاي عوامل درونی ،بیرونی و سبک
زندگی با تغییر منظر روستاهای موردمطالعه

برای بررسی ارتباط متغیرهای مستقل و وابسته از آزمونهای
همبستگی متناسب با نوع دادهها استفاده شد که برای بررسی
همبستگی عوامل دروني و چشمانداز هر دو داراي توزيع نرمال
هستند ،براي بررسي ارتباط اين دو متغير از ضريب همبستگي
پيرسون استفاده شد .بر اساس نتایج آزمون ضريب همبستگي
کمتر از  0/05است که بیانگر وجود رابطه معنیداری و مستقيم
دو متغیر است .بهطوری افزايش عوامل دروني باعث تغيير منظر و
چشمانداز کالبدي در روستاهاي موردمطالعه میشود .در بررسی
ارتباط سایر متغیرهای عوامل بيروني ،سبک زندگی و مدت
سکونت با متغیر وابسته تغییر منظر با توجه به توزيع غیرنرمال
دادهها ،از ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده شد که با توجه به
مقادیر پي آزمون ضريب همبستگي بین متغیرهای عوامل بیرونی
با تغییر منظر همبستگی مستقیم و معناداری برقرار است اما دو
متغير تغيير سبک زندگي و مدت سکونت دارای روابط معناداری
با متغیر تغيير منظر و چشمانداز کالبدي نیست (جدول شماره
.)2
سنجش عوامل مؤثر بر تغییر منظر و چشمانداز کالبدی
روستاهای موردمطالعه از طریق معادالت ساختاری

تصویر  .1مدل مفهومي تحقيق .مأخذ :مطالعات نگارندگان1397 ،
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جدول  .1اطالعات توصيفي پاسخگويان.
وضعيت تأهل ساکنين روستا

فراواني

درصد

جنسيت ساکنين روستا

فراواني

درصد

مجرد

198

92/1

زن

149

69/3

متأهل

17

7/9

مرد

66

30/7

سن ساکنين روستا

فراواني

درصد

مدت سکونت ساکنين روستا

فراواني

درصد

 20تا  30سال

82

19/1

کمتر از  5سال

6

2/8

 30تا  40سال

52

24/2

 5تا  10سال و  10تا  20سال

42

19/6

 40تا  50سال

54

25/1

 20سال و بيشتر

39

18/1

 50تا  59سال

82

19/1

بومي روستا

128

59/5

 60سال به باال

27

12/6
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مأخذ :یافتههای تحقیق1397 ،
جدول  .2نتايج ضريب همبستگي بين عوامل دروني و تغيير منظر و چشمانداز.
تغيير منظر و چشمانداز کالبدي

متغيرها

ضريب همبستگي

p-value

عوامل دروني

**0/482

0/000

عوامل بيروني

**0/551

0/000

تغيير سبک زندگي

0/075

0/258

مدت سکونت

-0/083

0/213
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برای این منظور با استفاده از روشهای معادالت ساختاری،
از فرایند دو مرحلهای هاالند )1999( 7برای مدلیابی به روش
حداقل مربعات جزئی استفاده شده است .مرحله اول شامل تعیین
مدل اندازهگیری از طریق برآورد روایی و پایایی است و مرحله
دوم شامل تعیین مدل ساختاری از طریق تحلیل شاخصهای
برازندگی ،ضرایب تعیین و تحلیل مسیر است ).(Amani et al., 2011
پس از برآورد متغیرهای مرتبه دوم ،از آنها در مدل ساختاری
نهایی پژوهش استفاده گردید و مدل پژوهش موردبررسی قرار
گرفت که با توجه به طوالنی بودن فرایند محاسبه ،تنها نتایج
نهایی ارائه گردید .تصویر شماره  ،2مدل معادالت ساختاری و
ن میدهد.
نمودار مسیر مدل تحقیق را نشا 
ضریب تعیین
بهمنظور ارزیابی مدل ساختاری (درونی) از معیارهای اساسی
7. Hulland, J. (1999). “Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: a review of four recent studies”, Strategic Management Journal 20(2):195-204.

ضریب تعیین و ارزیابی ضرایب مسیر استفاده میشود .ضریب
تعیین نسبت به ضریب همبستگی معیار گویاتری است .ضریب
ن میتوان رابطه بین
تعیین مهمترین معیاری است که با آ 
دو متغیر مستقل را توضیح داد .این ضریب بیانکننده درصد
ل است .با توجه
تغییرات متغیر وابسته بهوسیله متغیرهای مستق 
به تصاویر شماره  2و  ،3ضریب تعیین تغییر منظر و چشمانداز
ن میکند که  54/9درصد
کالبدی  0/549است که این عدد بیا 
ت تأثیر
از تغییرات متغیر تغییر منظر و چشمانداز کالبدی تح 
عوامل درونی و بیرونی و تغییر سبک زندگی است و مابقی عواملی
هستند که در مدل در نظر گرفته نشده است (جدول شماره .)3
نیکویی برازش مدل
مقدار نیکویی برازش در این مطالعه برابر با  0/427به دست
ن میدهد برازش مدل در حد مناسب است.
آمد که نتایج نشا 
همچنین در جدول شماره  ،4معنیداری مسیرهای بین
متغیرهای پنهان ازنظر آماری توسط مقادیر  tبهعنوان آماره
آزمون بررسی شده است.
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تصویر  .2مدل معادالت ساختاری به همراه آمارههای  .tمأخذ :یافتههای تحقیق1397 ،

فصلنامه پژوهشهای روستایی

تصویر  .3مدل معادالت ساختاری به همراه ضرایب استانداردشده .مأخذ :یافتههای تحقیق1397 ،

فصلنامه پژوهشهای روستایی

جدول  .3ضریب تعیین متغیرهای درونزای مدل.
متغیر درونزا

ضریب تعیین

تغییر سبک زندگی

0/1397

تغییر منظر و چشمانداز کالبدی

0/5493
فصلنامه پژوهشهای روستایی

مأخذ :یافتههای تحقیق1397 ،
جدول  .4نتایج مدل ساختاری تحقیق.
مسیر

ضریب مسیر استانداردشده

انحراف معیار

آماره t

نتیجه

تغییر سبک زندگی ← تغییر منظر و چشمانداز کالبدی

0/4171

0/0712

5/8624

معنادار

عوامل بیرونی ← تغییر سبک زندگی

0/2406

0/088

2/7352

معنادار

عوامل بیرونی ← تغییر منظر و چشمانداز کالبدی

0/3586

0/0686

5/2314

معنادار

عوامل درونی ← تغییر سبک زندگی

0/2086

0/0769

2/7127

معنادار

عوامل درونی ← تغییر منظر و چشمانداز کالبدی

0/2065

0/0665

3/1078

معنادار
فصلنامه پژوهشهای روستایی
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با توجه به اینکه مقدار قدر مطلق مقادیر  tبرای ضریب بیش
از  1/96است ،این بیانگر معنادار بودن تأثیر هر یک از عوامل
درونی ،بیرونی و سبک زندگی بر تغییر منظر و چشمانداز کالبدی
روستاهای موردمطالعه است .تغییر سبک زندگی با ضریب مسیر
 0/417بیشترین تأثیر را بر تغییر منظر و چشمانداز کالبدی
داشته است و در رده بعدی عوامل بیرونی با  0/358قرار دارد.
بررسی اثرات هر یک از شاخصهای ابعاد عوامل درونی و
بیرونی و سبک زندگی بر تغییر منظر و چشمانداز کالبدی

بهمنظور بررسی اثرات هریک از ابعاد عوامل درونی و بیرونی
بر تغییر منظر و چشمانداز مدل دیگری در نظر گرفته شد که
نتایج آن در ادامه در دو قالب آمارههای تی به همراه ضرایب

استانداردشده ارائه شده است (تصاویر شماره  4و .)5
همانطور که در تصویر شماره  4برای آماره تی و در تصویر
شماره  5برای ضرایب استانداردشده مشاهده میشود شاخص
فناوری اطالعات و ارتباطات و تکنولوژی و مدرنیزاسیون با ضریب
 20/457و شاخص سیاستهای کالن ملی با ضریب 13/361
در بین شاخصهای تحقیق بیشترین تأثیر را بر تغییر منظر و
چشمانداز کالبدی روستاهای موردمطالعه داشته است .این
شاخصها بیشترین تأثیر خود را بر بعد کارکرد منظر و چشمانداز
کالبدی با ضریب  6/890داشتهاند.
همچنین در جدول شماره  5معنیداری مسیرهای بین
متغیرهای پنهان ازنظر آماری توسط مقادیر  tبهعنوان آماره
آزمون بررسی شده است.

تصویر  .4مدل معادالت ساختاری به همراه آمارههای  .tمأخذ :یافتههای تحقیق1397 ،
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جدول  .5نتایج مدل ساختاری ابعاد عوامل درونی و بیرونی.
مسیر

ضریب مسیر
استانداردشده

انحراف معیار

آماره t

نتیجه

اجتماعی -فرهنگی ←تغییر سبک زندگی

0/0395

0/0932

0/4241

غیر معنادار

اجتماعی -فرهنگی ← تغییر منظر و چشمانداز کالبدی

0/3016

0/0823

3/6654

معنادار

اقتصادی ←تغییر سبک زندگی

-0/0867

0/1184

0/7324

غیر معنادار

اقتصادی ← تغییر منظر و چشمانداز کالبدی

0/1335

0/0728

1/8344

غیر معنادار

تأثیرپذیری از شهرهای مجاور ← تغییر سبک زندگی

0/3495

0/0912

3/8333

معنادار

تأثیرپذیری از شهرهای مجاور ← تغییر منظر و چشمانداز کالبدی

0/2219

0/0692

3/2073

معنادار

تغییر سبک زندگی ← تغییر منظر و چشمانداز کالبدی

0/1758

0/0611

2/8752

معنادار

محیطی اکولوژیکی ← تغییر سبک زندگی

-0/0831

0/1247

0/6659

غیر معنادار

محیطی اکولوژیکی ←تغییر منظر و چشمانداز کالبدی

0/1724

0/0587

2/939

معنادار

نیروهای ملی و فراملی ← تغییر سبک زندگی

-0/2118

0/0908

2/3327

معنادار

نیروهای ملی و فراملی ← تغییر منظر و چشمانداز کالبدی

0/312

0/0532

5/863

معنادار
فصلنامه پژوهشهای روستایی

مأخذ :یافتههای تحقیق1397 ،

بر اساس نتایج بهدستآمده مالحظه میشود که برخی
مسیرهای اثرگذاری ابعاد بر تغییر منظر و چشمانداز کالبدی
معنادار نیست؛ یعنی بر اساس اطالعات جمعآوریشده نمیتوان
وجود اثر را در جامعه اصلی نتیجه گرفت .در سایر مسیرها که
معنیدار هستند ،هرچه قدر مطلق ضریب مسیر بیشتر باشد
نشاندهنده اثر بیشتر است ،با توجه به نتایج مندرج در جدول
شماره  5میتوان اثرگذاری ابعاد را از بیشترین تا کمترین
بهصورت زیر گزارش نمود:
متغیر نیروهای ملی و فراملی از بعد بیرونی با ضریب مسیر
 0/312بیشترین تأثیر را بر تغییر منظر و چشمانداز کالبدی
دارد .الزم به توضیح است که در تصاویر شماره  2و  3عوامل
بهصورت کلی سنجیده شدهاند .اما ازآنجاکه یکی از فرضیات
تحقیق تأثیر عوامل اقتصادی بر تغییر منظر روستاها است و این
فرضیه بهصورت مؤلفه است ،بنابراین باید مدلی را در نظر بگیریم
که مؤلفههای اقتصادی در مدل باشند .بر این اساس از مدل دوم
یعنی  4و  5برای اثبات این فرضیه استفاده شده است.

بحث و نتیجهگیری
تکنولوژی و مدرنیزاسیون از طریق استفاده روستاییان از وسایل
نقلیه ،بهکارگیری ماشینآالت در بخش کشاورزی ،استفاده
از تکنولوژیهای نوین در ساخت مسکن ،فناوری اطالعات و
ارتباطات مانند؛ بهکارگیری تلویزیون ،اینترنت ،تلفنهای همراه
هوشمند توسط روستاییان ،عضویت در کانالهای اجتماعی،
خدمات الکترونیکی در روستا ،برنامهها و سیاستهای کالن
ملی مانند اجرای طرحهای مختلف هادی ،هدفمندی یارانهها،
طرحهای خدماترسانی ،زیرساختی ،که تحت عنوان نیروهای
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ملی و فراملی ذکر شده است هویت روستاها را دستخوش
دگرگونی کرده است .درواقع تصمیمگیری و انجام هر یک از این
عوامل در روستاها با برنامهریزی و شناخت کامل و در نظر گرفتن
شرایط محیطی روستا صورت نگرفته است ،بنابراین اجرای آنها
فاقد معنا است و فاصله گرفتن روستا از هویت واقعی خود را
در پی داشته است .ازآنجاکه حفظ هویت و حتی تقویت آن در
ایجاد حس مکان در بین روستاییان نسبت به مکان زندگی خود
اهمیت بسزایی دارد ،لذا این روستاها رفتهرفته فاقد پتانسیل الزم
طبیعی و بومی خود میشوند که نتیجه آن ایجاد منظر نامطلوب
در روستاها است.
درنهایت میتوان اینگونه بیان کرد که نتایج پژوهش حاضر با
نتایج تحقیقات حسینی و رزاقی اصل ( )2008در اجزای منظر،
رحمانی و همکاران ( )2016گسترش و پیشروی کالبد شهر،
دیواندری و همکاران ( )2015در عوامل مؤثر بر سیمای کالبدی
روستایی نظیر اقتصادی ،اجتماعی  -فرهنگی و محیطی ،خداداد
( )2011در توجه به اقلیم و استفاده از مصالح ساختمانی بومی و
ساختار ارگانیک (غیرهندسی و طبیعی) روی ویژگیهای معماری
منظر و احمدی ( )2011با تأکید بر شرایط محیطی خاص و
مناظر معیشتی و مؤثر بر سیمای روستاهای موردمطالعه است،
مانند مطالعه حاضر که شرایط محیطی  -اکولوژیکی بهعنوان
عامل درونی در تغییر منظر روستاها بررسی شد و تأثیر آن بر
تغییر منظر روستاها اثبات گردید .با توجه به نتایج بهدستآمده،
برنامههایی که جهت ايجاد تغييرات در کالبد نواحي روستايي تهيه
میشود توجه به عوامل گوناگون در طراحي کالبدي نظیر تعیین
ضوابط ساختوساز و جلوگیری از ساختوسازهای غیراصولی و
غیرمجاز از سوی بنیاد مسکن مبتنی بر هدایت توسعه کالبدی که
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درخور و شايسته روستاها با منظري روستايي باشد الزامي است.
تشکر و قدردانی

بنا به اظهار نویسنده مسئول ،مقاله حامی مالی نداشته است.
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