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چکیده
جریانهای روستایی ـ شهری برمبنای نظریه داگالس دربرگیرنده جریان افراد ،سرمایه ،كاال  ،اطالعات و فناوری
است .این جریانها در گذر زمان از عوامل بنیادین تحوالت اجتماعی سکونتگاههای روستایی بشمار میآید .بنابراین،
جریانهای فضایی به مثابه ظرفیتی است كه موجب دگرگونی سازگار در بعد اجتماعی سکونتگاه های روستایی
میشود .ولی ،اگردر برنامهریزیها به این جریانها كم توجهی شود؛ و دوگانهانگاری در نظام برنامه ریزی شهری و
روستایی انجام گیرد .جریانهای فضایی چنانكه بایسته است دگرگونیهای سازگار در بعد اجتماعی سکونتگاه های
روستایی ناحیه مورد مطالعه ایجاد نخواهد كرد .براین مبنا ،پژوهش حاضر با آرمان واكاوی این موضوع به روش
كمی و با بهرهگیری از شیوه توصیفی ـ تحلیلی در  370خانوار نمونه تصادفی و در 29روستایی نمونه از مجموع
 83روستای شهرستان دماوند انجام شد .یافتههای پژوهش آشکارساخت  ،رابطه معناداری بین جریانهای فضایی با
بعد اجتماعی در سطح روستاهای مورد مطالعه وجود دارد .بدینسان ،برای بهبوداثرگذاری همه ابعاد جریانهای
فضایی بر تحوالت اجتماعی سکونتگاههای روستایی توجه به رویکرد برنامهریری یکپارچه روستایی ـ شهری به
جای برنامهریزی جداگانه روستایی ـ شهری پیشنهاد میشود.
كلید واژهها :جریانهای روستایی -شهری ،تحوالت اجتماعی  ،سکونتگاههای روستایی ،شهرستان دماوند.
مقدمه
عوامل مؤثر و اثرگذار بر بعد اجتماعی سکونتگاه های روستایی،را میتوان روابط سه عنصر انسان ،فضا و فعالیتهای
انسان در فضا و در مجموع جریان های فضایی دانست كه كم توجهی به جریانهای دوسویه روستایی ـ شهری
بویژه در كشورهایی درحال توسعه همچون ایران در درون نواحی و مناطق جغرافیایی موجب بروز بیتوازنی و
شاپا الکترونیکی645-3851:
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شکاف ژرف در تحوالت اجتماعی سکونتگاههای روستایی میتواند شود(.شفیعی ثابت و همکاران  )1392 ،دراین-
راستا ،داگالس در نظریه پیوندهای روستایی ـ شهری و راهبرد شبکه منطقهای بر تغییرات ساختاری و تحوالت
اجتماعی سکونتگاههای روستایی را در چارچوب جریانهای فضایی و بخشی باور دارد .از نگاه او اتصال و تعامل
زنجیروار فضایی همانند جریان مردم ،كاال ،پول و اطالعات و خدمات؛ و اتصال زنجیرهای بین بخشهای اقتصادی
همچون كشاورزی ،صنعت و خدمات در هر منطقه یا ناحیه به مثابه امکانات پیوندهای روستایی -شهری بشمارمی-
آید كه میتوان باعث تحوالت اجتماعی سازگار در سکونتگاههای روستایی شود( Douglass, 1998; Tacoli,

 .)2003; Shafieisabet & Azhariyanfar, 2017به سخن دیگر ،انتقال محصوالت كشاورزی و سایر تولیدات
از نواحی روستایی به مراكز شهری و كاالهای صنعتی از مراكز شهری به سکونتگاه های روستایی به مثابه امکانات
جریانهای فضایی و بخشی نگریسته شده كه در تحوالت اجتماعی در دو سوی این جریان اثرگذار است( Tacoli,

 .)et al .2017& Douglass, 1998بنابراین ،بهرهگیری مناسب ازظرفیت جریانهای فضایی باعث توازن و تعادل
میان شهر و روستا دردرون سازمان فضایی ناحیهای و منطقهای خواهد شد .به این دلیل برنامهریزان روستایی و
شهری گرایش زیادی در راستای از میان برداشتن شکاف بین این دو كانون در برنامهریزیهای توسعه در سطوح
گوناگون همچون سطوح ناحیهای و منطقهای داشتهاند(.)Douglass, 1998; Friedmann, 2004
براین مبنا ،آنها در پی سیاستهایی هستند كه از جریانهای فضایی روستایی ـ شهری در راستای تحوالت اجتماعی
سکونتگاهها بهرهگیرند .جدا انگاری برنامهریزیهای توسعه شهری و روستایی وگاهی متضاد از هم و حاكمیت
طوالنی مدت نگرشهای بخشی و قطب رشدی ،چالشهای پرشماری در راستای تحوالت اجتماعی سکونتگاههای
روستایی در كشورهای درحال توسعه همچون ایران ایجاد كرده است .برای تعدیل چنین چالشهایی و پرهیز از
ازهم گسیختگی روابط فضایی و اجتماعی و مناسبات شهرو روستا ،جریانهای فضایی روستایی ـ شهری در
چارچوب راهبرد شبکه منطقهای در چند دهه گذشته از ابعاد گوناگون مورد توجه قرار گرفته است .ولی ،هنگامی
جریانهای فضایی روستایی ـ شهری میتوانند به شکلی متناسب و سازگار در روند تحوالت اجتماعی سکونتگاههای
روستایی اثرگذارباشند كه از ظرفیت و امکانات آشکار و پنهان جریانهای فضایی در راستای تحوالت اجتماعی
سکونتگاههای روستایی بهرهگیری شود (.)Douglass, 1998; Shafieisabet & Mirvahedi, 2021

بدینترتیب ،كمتوجهی به جریان فضایی باعث بهرهگیری نامناسب از ابعاد اجتماعی در سکونتگاههای روستایی
شده؛ و بسیاری از زیرساخت های اجتماعی و فرهنگی  ،امکانات اجتماعی مردم  ،فرصتها  ،امکانات و خدمات
را با چالش مواجه میسازد .در ناحیه مورد مطالعه هم دوگانه انگاری در برنامه ریزی شهری و روستایی و نادیده
انگاشتن امکانات جریان های فضایی روستایی ـ شهری افزون بر ایجاد نارسایی در ایجاد مشاركت روستاییان ،
زیرساخت های اجتماعی و فرهنگی  ،امکانات اجتماعی مردم  ،فرصتها  ،امکانات و خدمات را هم در سکونتگاه-
های روستایی شهرستان دماوند در پی داشته است .بنابراین ،واكاوی اثرگذاری جریانهای فضایی روستایی ـ شهری
بر تحوالت اجتماعی سکونتگاههای روستایی پرسشی است كه پاسخ آن را در درون نواحی و مناطق جغرافیایی می
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توان وارسی كرد .با این آرمان ،این پژوهش در پی شناسایی جریانهای فضایی روستایی ـ شهری و شناسایی میزان
اثرگذاری آن بر تحوالت اجتماعی سکونتگاههای روستایی درشهرستان دماوند در ابعادی گوناگون آن پرداخته است.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
بررسی تحوالت اجتماعی در سکونتگاههای روستایی با تاكید بر جریانهای فضایی از رویکردهایی است كه میتوان
در متون توسعه مشاهده كرد .در همین راستا میتوان به راهبرد شبکه منطقهای و پیوندهای روستایی ـ شهری «مایک
داگالس» 1اشاره كرد  .این دیدگاه درپی بکار گیری پتانسیل های توسعه روستایی ـ شهری و ایجاد جریان های
فضایی در فرایند برنامهریزی است .برپایه بنیانهای نظری راهبرد شبکه منطقهای و پیوندهای روستایی ـ شهری،
كاركرد و نقش شهرها در بیشترمناطق روستایی ،متأثرازجریانهای فضایی دوسویه میان این دو هست .براینمبنا،
تعامالت روستایی ـ شهری بایسته است به شکل دوسویه و درراستای كامل نمودن یکدیگر در برنامهریزیها در
نظر گرفته شود .به سخندیگر ،برای هر نقش شهر ،یک نقش بایسته بر دوش روستاهای پیرامونی دربرنامهریزی
گذاشته شود .ساختار و سازههای مفهومی نظریه شبکه منطقهای در بردارنده جریانهای فضایی همچون اتصال و
تعامل زنجیروار فضایی جریان مردم ،كاال ،پول و سرمایه ،اطالعات ،و پسماند است .همچنین ،جریانهای بخشی
به مثابه یکی دیگر از ساختار مفهومی این نظریه دربرگیرنده اتصال زنجیرهوار بخشهای اجتماعی ـ اقتصادی در
هر منطقه و ناحیه است( .)Douglass, 1998در واقع  ،وجود جریان ها بین شهر و روستا است كه منجر به شاخص
پیوند اجتماعی بین شهر و روستا میگردند .بر این اساس شکلگیری بعد اجتماعی متأثر از جریـان هـای دو سویه و
مهاجرت روستاییان برای دسترسی به رفاه به دنبال آن مشاركت روستاییان و زیرساخت های اجتماعی و فرهنگی
 ،امکانات اجتماعی مردم و در مجموع پیونـدهای اجتماعی روستایی ـ شهری است ( .شفیعی و همکاران )1393 ،
در ادامه كم توجهی به جریانهای دوسویه روستایی ـ شهری در برنامهریزیها موجب شده است فرآیندهای توسعه
بیشترین تمركز را تنها بر گرههای شهری و بدون توجه به نواحی روستایی قراردهد .به گونهای كه شیوه برنامهریزی
بربنیان مدل قطب رشد قرارگیرد كه بر نقش گرهها یا كانونهای شهری بهعنوان بازیگران اصلی توسعه پافشاری
كرده است .در رهیافت قطب رشد و برنامهریزی بخشی باال به پایین ،فضاهای ناحیهای و منطقهای قطبی شده؛ و
بنابراین اثرگذاری ناسازگاردر بعد اجتماعی سکونتگاههای روستایی بر جای گذاشته است .درحالیكه نظریه پیوندها
و جریانهای روستایی ـ شهری پافشاری برنظام برنامهریزی غیرمتمركز با یکپارچگی و مشاركت چندبـخـشـی
(بین بخشی) و فعالیتهای روستا ـ شهری در سطح محلی دارد( & Douglass, 1998; Shafieisabet

 .)Mirvahedi, 2021وجود جریانهای روستایی ـ شهری كه میان روستاهای پیرامونی و نقاط شهری شکل گرفته،
میتواند به مثابه یک عامل بنیادین سرچشمه بسیاری از تحوالت اجتماعی در سکونتگاههای روستایی و شهری شود
).(Tacoli, 2004; Muloi et al., 2022

Mike Douglass, 1998
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جریانهای روستایی ـ شهری بر تحول اجتماعی سکونتگاههای روستایی اثرگذار است .چونكه به لحاظ جمعیتی
بیشتر خانوادههای روستایی به شهر مهاجرت میكنند و در این زمینه تبادل جمعیتی نیز مشاهده می شود .نیروی
كار ناشی از نیاز نیروی انسانی در مراكز شهری باعث مهاجرت بسیار زیاد نیروهای غیرماهر و نیمه ماهر روستایی
میشود .این موضوع باعث روند افزایشی جمعیت در شهرها و روند كاهشی در روستاها شده است .افزون براین،
روند بازگشت روستاییان مهاجر به شهرها ،به سوی روستاهایشان و توسعه ساخت و سازهای خانه دوم در
روستاهای زادگاهی خود موجب تغییر در شکل و ساختار مساكن در روستاها كه برگرفته از شهر بوده ،میشوند .به
گونه ای كه روستاها از ساختار و ظاهر ساختمان ها در شهرها الگوبرداری كرده و همین موضوع باعث شده با
دگرگونی بسیاری از لحاظ كالبدی در روستاها و خارج شدن از حالت بکر و روستایی مواجه شویم .بنابراین ،تحول
گسترده ای در بعد و كاركردهای گوناگون اجتماعی ایجاد میشود ( ;Tostensen, 2004افتخاری و همکاران،
 .)1390در این راستا «كامیر» باوردارد :جریانهای فضایی روستایی ـ شهری باعث تحوالت اجتماعی سکونتگاههای
روستایی شده و به عبارتی بر بعد اجتماعی بسیار اثرگذار است(  .)Kammeier, 2003بنابراین ،شناخت صحیح
جریانهای فضایی میان محیطهای روستایی و شهری هم میتواند به تغییر ساختاری و كاركردی روابط و مناسبات
موجود میان آنها و در پی آن برقرار كردن پیوند متناسب ،یاری رساند .از این رو شناخت وتحلیل ساختار و كاركرد
اجتماعی سکونتگاهها و نواحی روستایی و سرانجام كوشش در راستای ساماندهی ساختاری و عملکردی و
بهبودبخشی به روابط و مناسبات حاكم بر آنها از امور بنیادین است كه بدون توجه به آن زمینه سازی مناسب برای
بهبود بخشی جریانهای فضایی و بخشی و در نهایت تحول اجتماعی كونتگاه های روستایی امکانپذیر نیست (
سعیدی .)1390،
در این راستا بررسی پیشینه پژوهشهای انجام شده در زمینه اثرگزاری جریان های روستایی ـ شهری و تحوالت
اجتماعی سکونتگاههای روستایی نشانگر وجود برخی مطالعات داخلی و خارجی است كه در ادامه به مرور خالصه
نتایج آنها پرداخته میشود :
جریان ها روستایی _ شهری با توجه به روابطی كه بین شهر و روستا ایجاد میکند  ،میتواند نقش برجستهای در
شکلگیری و گسترش بازارچههای هفتگی یا مراكز خدمات تجاری در سکونتگاههای روستایی در پی داشته باشد
كه بر بعد اجتماعی اثرگذار بوده و سرانجام تحوالت اجتماعی سکونتگاه های روستایی را میتواند در پی داشته
باشد (.شفیعی ثابت و براتی طرقی .)1388 ،هرنظام فضایی  ،از جمله سکونتگاه های روستایی  ،نه تنها تحت تاثیر
نیروها و روندهای درونی جاری در محیط خود هستند ،بلکه از نیروها و روندهای بیرونی هم به شیوههای گوناگون
تاثیر میپذیرند  .این گونه تعامل نیروهای درونی و بیرونی از قانونمندیهای حاكم بر همه انواع نظامها به شمار
میرود .افزون بر آن عوامل و نیروهای درونی و بیرونی كه در ایجاد جریان های روستایی ـ شهری بسیار
اثرگذارهستند؛ میتوانند در بستر زمان به شکلی در روند تحوالت اجتماعی سکونتگاههای روستایی اثرگذارباشند.
(  ; Douglass, 1998سعیدی . ) 1390 ،از سویی ،وجود شرایطی همچون نبود توسعه فعالیتهای اقتصادی
كشاورزی و غیركشاورزی و كاهش فرصتهای شغلی در روستاها؛ و از سوی دیگر ،نبود حمایت از بهره برداران
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خرد و دهقانی میتواند باعث شود از توانمندی محیط روستاها ،توانایی و مهارتهای روستاییان علی رغم وجود
ظرفیتهای فراوان طبیعی  ،اجتماعی و اقتصادی به شکل مناسب بهرهگیری نشود .این مقوله باعث از بین رفتن
انگیزه در فعالیتهای اقتصادی در روستاها و گرایش روستاییان به بیرون از روستا و سرانجام مهاجرت روستاییان
به شهر و در پی آن كاهش جمعیت در روستاها و افزایش جمعیت در شهرها شود .این افزایش جمعیت شهرها و
متروكه شدن روستاها میتواند باعث كاهش جریانهای روستایی ـ شهری شده و اثرات ناسازگار در تحوالت
اجتماعی سکونتگاههای روستایی داشته باشد( شفیعی ثابت .)1392،در مجموع وجود روابط و تعامالت گسترده و
گوناگون روستایی ـ شهری به شکل جریان جمعیت ،كاال ،سرمایه ،اطالعات ،نوآوری و عقاید  ،اثرات مهمی
برسکونتگاههای روستایی می گذارد .بسیاری از تحوالتی كه در شهرها و روستاها پدید میآید ،پیآیند میزان و
چگونگی این تعامالتی است كه بین این فضاها وجود دارد .بنابراین ،این تعامالت و روابطی كه میان شهر و روستا
برقرار است ،میتواند باعث ایجاد جریانهای روستایی ـ شهری و سپس تحوالتی اجتماعی سکونتگاه های روستایی
شود ( افراخته و همکاران .)1393 ،
عالوه برآن عواملی همچون اقلیم مناسب نیز میتواند برایجاد جریانهای روستایی ـ شهری اثرگذاراست؛ و بر بعد
اجتماعی نیز تاثیرگذار باشد .چونكه اقلیم مناسب میتواند باعث جذب جمعیت و درپی آن باعث ایجاد جریان
مردم ،كاال ،خدمات ،سرمایه ،و پسماند میان روستا و شهر شود .ولی این افزایش جمعیت از سویی باعث برونریزی
جمعیت به زمین ها و روستاهای اطراف شده و سرانجام میتوانند بر ایجاد و گسترش جریانهای بخشی و فضایی
اثر گذاربوده و بر تحول اجتماعی سکونتگاه-های روستایی هم اثر گذارند( .شفیعی ثابت  ،دوستی  ،قربانی .)1395 ،
همانطور كه گفته شد جریانهای روستایی ـ شهری باعث ایجاد تحوالت اجتماعی سکونتگاههای روستایی میشوند.
براین مبنا ،بسیاری از بنگاههای نوین خدمات و رفاه در اطراف شهر و مناطق روستایی استقرار مییابند و فعالیتهای
تفرجگاهی كه اساساً بسیاری از آنها ویژه طبقه متوسط و باالی شهری است ،را ایجاد میكنند؛ كه مهمترین بخش
فعالیت های اجتماعی در روستاهای اطراف شهر هستند .اثرات در حال رشد شهرها میتواند بر مالکیت و كاربری
زمین ،بهبود زیرساخت های اجتماعی و فرهنگی روستاییان  ،بهبود امکانات اجتماعی مردم  ،كیفیت باال زندگی به
دلیل وجود فرصتها  ،امکانات و خدمات در نواحی روستایی اطرافشان اثرات قابل توجهی را به همراه داشته باشد.
به گونه ای كه میتواند باعث پیشرفت معیشت روستاییان ساكن میشود .این امر از یک سو میتواند چرخههای
مثبت از تعامالت دوسویه را میان این نواحی برقرار سازد .از سوی دیگر میتواند باعث بهبود معیشت روستاییان
شده و باعث جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر و بهبودجریانهای روستایی ـ شهری شود (رحمانی ،شفیعی
ثابت و مزارزهی .)1398 ،
در كشورهای گوناگون ،توجه به جریانهای روستایی ـ شهری و در پی آن وجود سیاستهای یکپارچه روستا ـ
شهری كمک چشمگیری به توانمندسازی روستاییان و كشاورزان كرده است .در تحلیل پیوندهای روستایی ـ شهری
در كشورهای گوناگون ،یکی از عوامل بنیادین توجه به ظرفیت پیوندهای روستایی ـ شهری و افزایش توانمندی
روستاییان وكشاورزان است .اگر جریانهای روستایی ـ شهری تقویت و در یک فرآیند مناسب هدایت شوند،
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روستاییان را در ابعاد گوناگون توانمند میسازد .در همین راستا ،ایجاد ظرفیت های فضایی نیز و تقویت آن در
ایجاد جریانهای مستقیم مانند بهبود امنیت اجتماعی  ،فعالیت های فرهنگی و هنری  ،مشاركت غیرمستقیم در
روستا می تواند مورد توجه قرار گیرد .در ادامه وجود همین جریانها میتواند مهارتهای اجتماعی روستاییان را
افزایش دهد و باعث توانمندسازی روستاییان برای دستیابی به فرصتها و پتانسیلهای توسعه اجتماعی
گردد( .)Shafieisabet and Mirvahedi, 2021در مجموع جریانهای فضایی بر اساس دیدگاه شبکه منطقهای و
پیوندهای روستایی ـ شهری در تحوالت اجتماعی سکونتگاههای روستایی در ابعاد تاثیرگذار هستند .بر همین مبنا
میزان و نوع مثبت یا منفی تاثیرگذاری جریانهای فضایی بر تحوالت اجتماعی سکونتگاههای روستایی ،متناسب با
عواملی همچون ظرفیتهای محیط طبیعی و منابع پایه ،نظام فضایی سکونتگاهی ،محیط انسان ساخت روابط
اجتماعی و فرهنگی ،اقتصاد ملی و نظامهای تولید محلی ،گوناگون است (شفیعی ثابت و اسماعیل زاده .)1392
وارسی ادبیات و پیشینه تحقیق آشکار ساخت وجود جریانهای فضایی و بخشی و تاثیر آن بر تحوالت اجتماعی
سکونتگاه های روستایی پرسشی است كه پاسخ آن را در هر ناحیه جغرافیایی با توجه به پایین بودن امکانات
اجتماعی و رفاهی مردم در كانونهای روستایی جستجو كرد .به سخن دیگر ،با وجود این كه جریانهای روستایی
ـ شهری از ظرفیتهای پرشمار اجتماعی برای تحول آفرینی فضایی در سکونتگاههای روستایی برخوردار است ،
ولی هنوز بسیاری از ظرفیتهای آن برای برنامهریزی و تحول روستایی نادیده انگاشته شده است .بنابراین ،تحلیل
و واكاوی جریانهای روستایی ـ شهری كمک فراوانی به برنامهریزان شهری و روستایی و بهرهگیری مناسب از این
ظرفیتها در ناحیه مورد مطالعه خواهد كرد .از آنجا كه این پژوهش تحلیل ظرفیتها را برمبنای مدل معادالت
ساختاری انجام میدهد ،همچنین ،شاخصها وگویههای نوینی را با توجه به ویژگی روستاهای شهرستان دماوند و
بر مبنای مشاهدات میدانی ارایه و تجزیه و تحلیل مینماید  .بنابراین ،در انباشتگی علمی در این راستا و اثر روابط
علمی میان پژوهشگران در این راستار هم اثرگذاربوده و شیوه نوینی در واكاوی موضوع در این راستا در ناحیه
مورد مطالعه ارایه مینماید.
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تصویر  .1چارچوب مفهومی جریانهای فضایی روستایی ـ شهری و تحوالت اجتماعی سکونتگاه های روستایی (مأخذ:
واکاوی برمبنای ادبیات و پیشینه موضوع)1400 ،

روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف كاربردی و از نگاه روش روش توصیفی -تحلیلی است .جمعآوری اطالعات به دو
شیوه كتابخانهای و میدانی صورت گرفتهاست .بعالوه ،برای جمعآوری دادههای میدانی در ارتباط با شاخصها،
گویهها و سنجههای مؤلفه اثرگذار متغیر مستقل (جریان های روستایی -شهری) و متغیرهای اثرپذیر (تحول اجتماعی
سکونتگاههای روستایی) از روش پیمایش میدانی استفاده شد .جامعه آماری پژوهش  83روستای شهرستان دماوند
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برمبنای سرشماری سال  1395مركز آمار ایران است .این روستاها در محدوده  2بخش مركزی و رودهن و 5
دهستان استقرار دارند .با توجه به همگنی ناحیه مورد مطالعه ،امکانات و محدودیت تحقیق در گام اول ،با استفاده
از روش نمونهگیری احتمالی و تصادفی ساده تعداد  29روستا به عنوان نمونه تصادفی براساس قضیه حد
مركزی( )Kothari, 2009انتخاب شدند .در گام دوم ،برای برآورد حجم نمونه از فرمول محاسبه حجم نمونه
كوكران بهره گرفته شد .بر این مبنا با سطح اطمینان  95درصد ،دقت احتمالی  5درصد و پیش برآورد واریانس 25
صدم و با حجم جامعه آماری  3901خانوار در  30روستای نمونه تصادفی حجم نمونه معادل  370خانوار تعییین
شد .در گام سوم ،از بین روستاهای نمونه با توزیع متعادل و متناسب با تعداد خانوارهای روستایی حجم نمونه
تعیین شد(جدول  ،)1و پرسشنامهها در میان روستاهای نمونه توزیع  ،تکمیل و گردآوری شد.
جدول ( :)1حجم نمونه برآورد شده از روستاهای مورد مطالعه در بخش مرکزی شهرستان دماوند
نام روستای نمونه

تعداد خانوار

تعداد حجم نمونه

نام روستای نمونه

تعداد خانوار

تعداد حجم نمونه

دهنار

91

9

محمودیه

10

5

یهر

63

6

وادان

393

30

رودافشان

19

5

اتابک شمس اولیاء

14

5

سربندان

823

63

ساداتمحله

436

34

مقانک

37

5

هزاردشت

18

5

ائینه ورزان

338

30

اردینه

135

13

كالدشت ترقی

12

5

جورد

212

20

حصارباال

144

14

وسکاره

130

12

اوزن دره

8

5

گل اهک

139

13

مراء

359

29

چشمه ها

37

5

خرم ده

69

7

خورین

37

5

زره در

35

5

عباس اباد

27

5

لومان

117

11

نوده

42

5

وردانه

90

9

یلقان دره

33

5

بوالن

33

5
3901

جمع كل

370

مأخذ :یافتههای تحقیق براساس سرشماری مرکز آمار ،سال 1395

شاخصها و متغیرهای تحقیق برمبنای واكاوی ادبیات و پیشینه موضوع همچنین شرایط ناحیه مورد مطالعه و با
استفاده از پیمایش میدانی شناسایی شده و تحلیل و بررسی شد .پایایی شاخص اجتماعی معادل  0/823محاسبه
شد .همچنین ،جریان فناوری و اطالعات ،مردم كاال و خدمات ،پسماند ،و سرمایه به ترتیب برابر ،0/888 ،0/893
 ،0/842 ،0/865و  0/866محاسبه شد كه در هر دو گروه متغیرهای مستقل و وابسته از پایایی مناسبی برخوردار
هستند .برای سنجش روایی (اعتبار) ،با استفاده ا ز روایی صوری ،نظرات كارشناسان و متخصصان دانشگاهی در
دانشگاه شهید بهشتی در ارتباط با موضوع مورد بررسی استفاده می شود .برای تبیین و تحلیل دادهها از روشهای
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آمار توصیفی ،برای تجزیه و تحلیل و تبیین شاخص های مولفه اثرگذار و اثر پذیر(جدول ، )3 ، 2و جریان آن از
مدل معادالت ساختاری بهره گرفته شد.
جدول  :2مؤلفه اثرگذار ،شاخصها و گویه های پژوهش
شاخص

نویسندگان

گویهها

جریانها
مراجعه شهریها به روستا برای خرید محصوالت كشاورزی
مراجعه روستایی ها به شهر برای خرید و دسترسی به امکانات بیشتر
جریان كاال _
خدمات

شفیعی ثابت و براتی طرقی 1388 ،؛ سعیدی

مراجعه به شهر برای تأمین نهاده های كشاورزی

1390،؛ شفیعی ثابت 1392،؛ شفیعی ثابت و

مراجعه به شهر برای تأمین مواد اولیه واحد تولیدی
مراجعه به شهر برای خدمات درمانی و بهداشتی بیشتر
مراجعه به شهر برای خدمات آموزشی و فرهنگی بیشتر
مراجعه به شهر برای تأمین غذا و رفاه بیشتر
خرید زمین توسط شهریها در روستاها

سرمایه

سرمایهگذاری شهریها در روستاها در زمینه كشاورزی
سرمایهگذاری شهریها در روستاها در زمینه صنعتی
سرمایهگذاری روستاییها در شهر برای خرید زمین و خانه و مغازه
مراجعه روستائیان به شهر برای تملک خانه
مراجعات شهریان به روستا و تغییر كاربری اراضی در روستا
مراجعات شهریان به روستا برای كشاورزی و رفع مواد اولیه تولید
مراجعات روستائیان به شهر برای كسب درآمد
مراجعات شهریان به روستا برای بهره گیری از خدمات روستایی
مراجعات روستائیان به شهر برای بهره گیری از خدمات شهری
وضعیت پسماندهای روستایی ناشی از فعالیتهای صنعتی

پسماند

اسماعیل زاده 1392،؛ افراخته و همکاران 1393،؛
شفیعی ثابت و همکاران1395 ،؛ رحمانی  ،شفیعی
ثابت و مزارزهی 1398 ،؛
Tacoli, 2004; ;Douglass, 1998
2021 Shafieisabet and Mirvahedi,
شفیعی ثابت و براتی طرقی 1388 ،؛ سعیدی

سرمایهگذاری شهریها در روستاها در زمینه فعالیتهای كارگاهی

مردم

Tacoli, 2004; ;Douglass, 1998
2021 Shafieisabet and Mirvahedi,

وضعیت آلودگی منابع زمین ناشی از فاضالب شهری
وضعیت آلودگی منابع زمین ،ناشی از استقرار صنایع شهری

1390،؛ شفیعی ثابت 1392،؛ افراخته و همکاران
1393،؛
Tacoli, 2004; ;Douglass, 1998
شفیعی ثابت و براتی طرقی 1388 ،؛ سعیدی
1390،؛ شفیعی ثابت 1392،؛ شفیعی ثابت و
اسماعیل زاده 1392،؛ افراخته و همکاران 1393،؛
شفیعی ثابت و همکاران1395 ،؛ رحمانی و
همکاران 1398 ،؛
Tacoli, 2004; ;Douglass, 1998
2021 Shafieisabet and Mirvahedi,
شفیعی ثابت و براتی طرقی 1388 ،؛ سعیدی
1390،؛ شفیعی ثابت 1392،؛

شکل گیری وگسترش ارتباطات روستایی -شهری

(; Tacoli , 2004; Douglass , 1998

آموزش های كشاورزی و غیر كشاورزی

2021 Shafieisabet and Mirvahedi,

فناوری و

باالبردن آگاهی و اطالعات مردم در زمینه اجتماعی و اقتصادی

شفیعی ثابت و براتی طرقی 1388 ،؛ سعیدی

اطالعات

گسترش فضای مجازی و شکلگیری بازاریابی شبکهای

1390،؛ شفیعی ثابت 1392،؛ شفیعی ثابت و

گسترش ارتباطات برای دسترسی آسان در تولید و بازار رسانی
محصوالت كشاورزی و غیر كشاورزی
دسترسی آسان به بخشنامهها و قوانین دولتی و بانکی ،و دریافت

اسماعیل زاده 1392،؛ افراخته و همکاران 1393،؛
شفیعی ثابت و همکاران1395 ،؛ رحمانی  ،شفیعی
ثابت و مزارزهی 1398 ،؛

مأخذ :واکاوی بر اساس ادبیات و پیشینه پژوهش ،نظرات کارشناسان1399 ،
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جدول  :3مؤلفه اثرپذیر ،شاخصها و گویه های پژوهش
ابعاد تحول

نویسندگان

گویهها

سکونتگاههای
پیراشهری

بهبود فعالیت های فرهنگی و هنری

Tacoli, 2004; ;Douglass, 1998
شفیعی ثابت و براتی طرقی 1388 ،؛

بهبود زیرساخت های اجتماعی و فرهنگی روستاییان

سعیدی 1390،؛ شفیعی ثابت 1392،؛

بهبود امنیت اجتماعی روستایی

بهبود امکانات اجتماعی مردم
كیفیت باال زندگی به دلیل وجود فرصتها  ،امکانات و خدمات
افزایش كیفیت اشتغال و درآمدزایی

اجتماعی –

شفیعی ثابت و اسماعیل زاده 1392،؛
افراخته و همکاران 1393،؛ شفیعی ثابت
و همکاران1395 ،؛ رحمانی و همکاران ،
1398؛

تغییر كالبدی مساكن روستایی

فرهنگی

جذب جمعیت روستایی در روستا
نبود مهاجرت روستایی
تغییر جمعیت
مهاجرت روستاییان برای دسترسی به رفاه
بهبود مشاركت روستاییان (مشاركت جمعی) در انجام كارهای روستا

مأخذ :واکاوی بر اساس مبانی نظری ،ادبیات و پیشینه پژوهش ،نظرات کارشناسان1399 ،

ناحیه مورد مطالعه
شهرستان دماوند ،ناحیهای سرسبز و خرم است كه نام اسطورهای كوه دماوند را با خود به همراه دارد .استقرار این
ناحیه در نزدیکی تهران اهمیت جریانهای فضایی روستایی ـ شهری این گستره جغرافیایی را دو چندان كرده
است .اعتدال كم نظیر آب و هوا ،تنوع آب و هوایی ناحیه دماوند هر ساله عده زیادی گردشگر و مهاجر را از
مناطق دوردست كشور به سکونتگاههای این شهرستان جلب میكند .شهرستان دماوند در ناحیهای به وسعت 2800
كیلومتر مربع از شمال به استان مازندران ،از مشرق به فیروزكوه ،از جنوب به گرمسار و ورامین  ،و از غرب به
لواسانات شمیران و تهران همسایه وهم مرز است .از نظر جغرافیایی دماوند در جنوب سلسله جبال مركزی البرز
در قسمت شمال شرقی استان تهران استقرار دارد .این شهرستان در بردارنده  5شهر و  83روستای دارای سکنه
است (شکل.)2
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شکل  :2موقعیت شهرستان دماوند در استان تهران

یافته های پژوهش
ویژگی دادههای جمعیتی روستاهای مورد بررسی در ناحیه مورد مطالعه
از  370پرسشنامه تکمیل شده توسط روستاییان  49/2،درصد از پاسخ دهندگان مرد و حدود 50/8درصد زن بودند.
بر اساس اطالعات به دست آمده 18/6درصد مجرد و 78/1درصد متاهل بوده اند .همچنین 8/6درصد از پاسخ
دهندگان در حد خواندن و نوشتن  7،درصد دارای تحصیالت ابتدایی 10/3،درصد راهنمایی 34 ،درصد دبیرستان
و دیپلم 31/4 ،درصد دارای لیسانس  8/6،درصد دارای مدرک فوق لیسانس بودهاند . .بر اساس اطالعات به دست
آمده ،از بین سه گروه سنی  43/5درصد زیر  35سال 24/5 ،درصد در گروه سنی  36تا  46سال  19/4 ،درصد در
گروه سنی  47تا  57سال  9/7 ،درصد در گروه سنی  58تا  68سال  2/1 ،درصد افراد باالی  68سال بوده اند.
بررسی نرمال بودن متغیرها
قبل از هر تحلیل بر روی داده ها باید از نرمال بودن داده ها نیز مطمئن شویم تا بتوانیم سایر تحلیل ها و آزمون
های پارامتریک را بر روی آن انجام داد .هنگام بررسی نرمال بودن داده ها ما فرض صفر مبتنی بر اینکه توزیع داده
ها نرمال است را در سطح خطای  5درصد تست می كنیم .بنابراین اگر آماره آزمون بزرگتر مساوی  0/05به دست
آید ،در این صورت توزیع داده ها نرمال خواهد بود .نرمال بودن داده ها بوسیله آزمون شاپیرو -ویلک یا آزمون
كولموگروف -اسمیرنوف بررسی می شود .آزمون كولموگروف -اسمیرنوف ( )K-Sعالوه بر توجه به توزیع فراوانی
های مشاهده شده ،توزیع تراكمی نمونه آماری را با یک مقدار معین مقایسه می كند .بنابراین ،داده های آماری در
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ارتباط با شاخصهای مقوله اثرگذار و اثرپذیر غیرنرمال است (جدول  . .)4بنابراین ،داده های آماری در ارتباط با
شاخصهای مقوله اثرگذار و اثرپذیر غیرنرمال است.
جدول شماره  .4آزمون کولموگروف -اسمیرنوف()K-Sجریانها و تحول اجتماعی
جریان ها

جریان كاال

جریان سرمایه

جریان مردم

جریان اطالعات

جریان پسماند

كل جریان

میانگین

3/97

3/91

3/96

4/39

3/69

3/78

Z

0/003

0/000

0/001

0/004

0/005

0/000

Sig.

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

بعد

اجتماعی-فرهنگی

میانگین

3/88

Z

0/004

Sig.

0/000

مأخذ :یافته های تحقیق

در این پژوهش از آزمونهای كندال تائوبی اثرگذاری جریان های روستایی -شهری بر تحوالت اقتصادی سکونتگاه
های روستایی (شهرستان دماوند) بهره گرفته شد .این پژوهش بیان میکند كه جریانات فضایی میتوانند با اثرگزاری
بر بعد اقتصادی در تحوالت فضایی سکونتگاه های روستایی نقش موثر داشه باشند و در همین راستا جهت بررسی
وضعیت اثرگذاری جریان های روستایی -شهری بر تحوالت اقتصادی سکونتگاه های روستایی مقادیر آزمون كندال
تائوبی استفاده شده است.

ارزیابی جریانها بر بعد اجتماعی-فرهنگی
رابطه بین جریانها با بعد اجتماعی-فرهنگی در جدول  5نشان داده شده است .نتایج حاصل از آزمون كندال تائوبی
با سطحمعناداری  0/000و ضرایب همبستگی  ،0/412نشان میدهد كه رابطه معناداری بین جریانها با بعد اجتماعی-
فرهنگی در سطح روستاهای مورد مطالعه وجود دارد .این رابطهها در سطح معناداری  5درصد و از نوع مثبت بوده
به عبارتی دیگر ،ضریب اطمینان برقراری این روابط در حدود  95درصد است.
میزان شدت رابطه بین این متغیرها در سطح متوسط ارزیابی میشود .این وضعیت در حالی است كه همهی جریانها
دارای رابطه معنیدار با بعد اجتماعی-فرهنگی هستند.
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جدول شماره  . 5رابطه جریانها با بعد اجتماعی-فرهنگی
آزمون كندال تائوبی
جریان

رابطه

بعد
سطح معناداری

ضریب همبستگی

كاال-خدمات

0/000

0/221

دارد

سرمایه

0/000

0/216

دارد

0/000

0/590

دارد

پسماند

0/000

0/343

دارد

اطالعات-فناوری

0/000

0/412

دارد

مردم

اجتماعی-فرهنگی

مأخذ :یافتههای تحقیق
ارزیابی کل جریانها بر بعد اجتماعی
رابطه بین جریانها با بعد اجتماعی در جدول نشان داده شده است .نتایج حاصل از آزمون كندال تائوبی با سطح-
معناداری  0/000و ضرایب همبستگی ،نشان میدهد كه رابطه معناداری بین جریانها با بعد اجتماعی در سطح
روستاهای مورد مطالعه وجود دارد .این رابطه در سطح معناداری  5درصد و از نوع مثبت بوده به عبارتی دیگر،
ضریب اطمینان برقراری این رابطه در حدود  95درصد است.
جدول شماره  . 6رابطه جریانها با بعد اجتماعی
آزمون كندال تائوبی
رابطه

بعد
جریان

سطح معناداری

ضریب همبستگی

0/000

0/271

اجتماعی-فرهنگی

دارد

مأخذ :یافتههای تحقیق

نتیجه گیری و بحث
جمعبندی حاصل از ادبیات و پژوهشهای پیشین نشان داد كه پیوندهای روستایی ـ شهری از ظرفیتهای اجتماعی
ـ اقتصادی و كالبدی ـ زیربنایی برخوردار است كه باعث ایجاد جریانهای فضایی همچون جریان كاالو خدمات ،
مردم  ،فناوری و اطالعات  ،سرمایه ،پسماند بین شهر و روستا شود( ;Douglass, 1998; Tacoli, 2003

) .Shafieisabet & Azhariyanfar, 2017; Tacoli, 2004; Muloi et al., 2022این جریان ها میتوانند سبب
ایجاد تحوالت اجتماعی درسکونتگاههای روستایی شوند (شفیعی ثابت و براتی طرقی( ،)1388 ،سعیدی،)1390،
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(شفیعی ثابت( ،)1392افراخته و همکاران ( ، )1393،شفیعی ثابت  ،دوستی  ،قربانی(،)1395 ،رحمانی  ،شفیعی
ثابت و مزارزهی ، )1398 ،و ( .)Shafieisabet and Mirvahedi , 2021بنابراین جریان های روستایی  -شهری
بخش بنیادین از زندگی اجتماعی سکونتگاههای روستایی را تشکیل میدهد .چنانكه در تحقیقات پیشین گفته شد
نقطه مشترک همه آنها با پژوهش حاضر این است كه اگر جریان میان روستا با شهر به شیوه مناسب و سازگار
شکل گیرد باعث تحول اجتماعی سکونتگاه های روستایی میشود .به گونهای كه یافتههای این پژوهش نشان داد
جریان های روستایی -شهری با اثر گذاری بر بعد اجتماعی ناحیه مورد مطالعه باعث تحوالت اجتماعی سکونتگاه
های روستایی میشود .این موضوع با یافته های شفیعی ثابت و براتی طرقی ،)1388(،سعیدی ،)1390(،شفیعی ثابت،
( ،)1392رحمانی  ،شفیعی ثابت و مزارزهی  ،)1398( ،شفیعی ثابت و اسماعیل زاده ( )1392همراستا است.
در همین رابطه  ،میتوان به نتایج حاصل از آزمون كندال تائوبی در بخش رتبهبندی جریان ها در میزان تاثیرگذاری
بر بعد اجتماعی اشاره كرد  :جریان مردم با  0/590ضریب همبستگی  ،رتبه اول تاثیرگذاری بر بعد اقتصادی
سکونتگاه های روستایی را داراست .و به ترتیب اطالعات ـ فناوری با  0/412ضریب همبستگی رتبه دوم و جریان
پسماند با  0/343رتبه سوم و جریان كاالـ خدمات با  0/221رتبه چهارم و جریان سرمایه با  0/216ضریب
همبستگی رتبه پنجم را در تاثیرگذاری بر ابعاد تحول اجتماعی سکونتگاه های روستایی را به خود اختصاص
میدهند .ولی ،در مجموع میان جریانهای فضایی همچون جریان مردم ،كاال ،خدمات ،سرمایه گذاری ،و اطالعات
بر تحوالت اجتماعی سکونتگاه های روستایی رابطه مثبت و معنی داری مشاهده شده است  .اثرگذاری بیشتر جریان
مردم میان شهر و روستا درناحیه مورد مطالعه كه رتبه اول را به خود اختصاص داد  ،متأثر از جریان رفت و آمد
روزانه روستاییان به شهر وگردشگران شهری به روستا است كه بدین واسطه میتواند بر بعد اجتماعی ( تغییر
جمعیت) اثرچشمگیری داشته باشد  .همچنین ،گسترش فضاهای خانه دوم و باغ ویالها در سکونتگاههای روستایی
شهرستان دماوند در این زمینه اثرگذاربوده است(.بهرامی و همکاران )1398،افزون براین ،بهبود جریان ها از جمله
جریان سرمایهگذاری شهری  ،بهبود امنیت و امکانات اجتماعی كاال و خدمات و بهبود فعالیت های فرهنگی و هنری ،
زیرساخت های اجتماعی و فرهنگی روستاییان
 ،كیفیت باال زندگی به دلیل وجود فرصتها  ،امکانات و خدمات و بهبود مشاركت روستاییان میتواند در نهایت
تاثیر به سزایی بر بعد اجتماعی سکونتگاه های روستاهای این ناحیه ،داشته باشد  .چونكه موقعیت جغرافیایی
روستاهای شهرستان دماوند به دلیل دارا بودن پتانسیل بسیار باالی اجنماعی  -گردشگری و وجود گسترههای بسیار
بزرگ باغی ،زراعی ،آبزی پروری و دامی میتواند از راه گسترش امکانات و زیرساخت ها ،بهرهگیری از ظرفیت
جریانهای روستایی ـ شهری را افزایش داده و زمینه را برای بهبود جریان فضایی فراهم سازد .این موضوع باعث
جذب جمعیت روستایی در روستا و بهبود امنیت و امکانات اجتماعی كاال و خدمات و بهبود فعالیت های فرهنگی
و هنری  ،زیرساخت های اجتماعی و فرهنگی روستاییان  ،كیفیت باال زندگی به دلیل وجود فرصتها  ،امکانات و
خدمات و بهبود مشاركت روستاییان و در پی آن تحوالت سازگار اجتماعی در این ناحیه خواهد شد.
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