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 چکیده

عات و فناوری ، اطالال جریان افراد، سرمایه، كا برمبنای نظریه داگالس دربرگیرندهشهری  ـهای روستایی جریان

 بنابراین، آید.بشمار می روستاییهای سکونتگاه اجتماعیت التحو بنیادیندر گذر زمان از عوامل  هاجریاناین . است

 روستایی سکونتگاه های اجتماعیبعد  سازگار در دگرگونیی است كه موجب ی فضایی به مثابه ظرفیتهاجریان

انگاری در نظام برنامه ریزی شهری و و دوگانه ؛كم توجهی شود هاجریاناین به ها ریزیولی، اگردر برنامهشود. می

ونتگاه های کس جتماعیابعد  در های سازگاركه بایسته است دگرگونیی فضایی چنانهاجریان روستایی انجام گیرد.

به روش  واكاوی این موضوع براین مبنا، پژوهش حاضر با آرمانكرد.  خواهدنایجاد  ناحیه مورد مطالعهروستایی 

از مجموع   نمونه روستایی29و در نمونه تصادفی  خانوار 370در  تحلیلیـ  توصیفی شیوه از گیریبهره با كمی و

با  ی فضاییهارابطه معناداری بین جریان، آشکارساخت  پژوهش هاییافته .شد نجاما دماوندروستای شهرستان  83

های سان، برای بهبوداثرگذاری همه ابعاد جریانبدین .در سطح روستاهای مورد مطالعه وجود دارد اجتماعیبعد 

به ریری یکپارچه روستایی ـ شهری برنامهتوجه  به رویکرد  روستاییهای سکونتگاه اجتماعیفضایی بر تحوالت 

 شود.ریزی جداگانه روستایی ـ شهری پیشنهاد میجای برنامه

 دماوند. ، شهرستانروستایی هایسکونتگاه ،اجتماعی  تتحوال، شهری -های روستاییجریان: هاواژه كلید

  مقدمه

روابط سه عنصر انسان، فضا و فعالیتهای  را میتوان،سکونتگاه های روستایی جتماعیبعد ابر  ارذو اثرگ عوامل مؤثر 

 شهری ـ روستایی های دوسویهكم توجهی به جریان كه دانست و در مجموع جریان های فضاییانسان در فضا 

توازنی و نواحی و مناطق جغرافیایی موجب بروز بیبویژه در كشورهایی درحال توسعه همچون ایران در درون 
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-ایندر (1392)شفیعی ثابت و همکاران ، .میتواند شودروستایی های سکونتگاه جتماعیاتحوالت  در شکاف ژرف

تحوالت و  یساختار اترییبر تغ اینظریه پیوندهای روستایی ـ شهری و راهبرد شبکه منطقهداگالس در  ،راستا

اتصال و تعامل  اواز نگاه  باور دارد. بخشی و فضایی هایانیجر چارچوبدر  را روستایی هایسکونتگاه اجتماعی

 یاقتصاد یهابخش نیب یارهیو اتصال زنج ؛خدمات و مردم، كاال، پول و اطالعات انیمانند جره ییفضا رواریزنج

-ی بشمارمیشهر -ییروستا یوندهایپبه مثابه امکانات  هیناح ایدر هر منطقه  صنعت و خدمات ،یكشاورزهمچون 

 ,Douglass, 1998; Tacoli)شود روستایی هایدر سکونتگاه سازگار اجتماعیتحوالت  باعث میتوان آید كه

2003; Shafieisabet & Azhariyanfar, 2017).  ،تولیدات سایر و كشاورزی محصوالت انتقال به سخن دیگر 

 امکاناتبه مثابه  روستایی های سکونتگاه به شهری مراكز از صنعتی كاالهای و شهری مراكز به روستایی نواحی از

 ,Tacoli) در دو سوی این جریان اثرگذار است  جتماعیاهای فضایی و بخشی نگریسته شده كه در تحوالت جریان

et al .2017& Douglass, 1998). تعادل  توازن و باعث فضاییهای جریانگیری مناسب ازظرفیت بنابراین، بهره

روستایی و  زانیربرنامه دلیلین به ا. ای خواهد شدمنطقه  و ایدردرون سازمان فضایی ناحیه  شهر و روستا میان

توسعه در سطوح  هاییزیردو كانون در برنامه نیا نیشکاف ب در راستای از میان برداشتن شهری گرایش زیادی

  .(Douglass, 1998; Friedmann, 2004)اندداشته یاو منطقه یاهیسطوح ناح همچون گوناگون

 جتماعیاتحوالت  در راستای شهریـ های فضایی روستایی جریاناز  كه هستند ییهااستیسدر پی  هاآن براین مبنا، 

 تیمتضاد از هم و حاكم یوگاه ییو روستا یتوسعه شهر یهایزیربرنامه ی. جدا انگارگیرندبهره هاسکونتگاه

 یهاسکونتگاه جتماعیادر راستای تحوالت  های پرشماریچالش، یو قطب رشد یبخش یهامدت نگرش یطوالن

هایی و پرهیز از چنین چالش لیتعد یبرا در كشورهای درحال توسعه همچون ایران ایجاد كرده است. ییروستا

در شهری های فضایی روستایی ـ جریان ت شهرو روستا، و مناسبا جتماعیفضایی و ا روابط یختگیازهم گس

هنگامی  ،ولی .مورد توجه قرار گرفته استگوناگون از  ابعاد  چند دهه گذشتهدر  یاراهبرد شبکه منطقهچارچوب 

 یهاسکونتگاه جتماعیا در روند تحوالت متناسب و سازگار یتوانند به شکلیم شهریـ های فضایی روستایی جریان

 اجتماعیتحوالت فضایی در راستای  های اثرگذارباشند كه از ظرفیت و امکانات آشکار و پنهان جریان روستایی

  (.Douglass, 1998; Shafieisabet & Mirvahedi, 2021) گیری شودبهره ییروستا یهاسکونتگاه

 روستایی یهاسکونتگاهدر  جتماعیا ابعاداز  گیری نامناسببهرهباعث جریان فضایی به  یتوجهترتیب، كمبدین

 خدمات و امکانات ، هافرصت،  مردم اجتماعی امکانات،  فرهنگی و اجتماعی های زیرساختاز  یاریو بس ؛شده

در ناحیه مورد مطالعه هم دوگانه انگاری در برنامه ریزی شهری و روستایی  و نادیده  سازد.با چالش مواجه میرا 

مشاركت روستاییان ، های فضایی روستایی ـ شهری افزون بر ایجاد نارسایی در ایجاد انگاشتن امکانات جریان

-را هم در سکونتگاه خدمات و امکانات ، هافرصت،  مردم اجتماعی امکانات،  فرهنگی و اجتماعی های زیرساخت

 یشهر ـ ییروستا ییفضا یهاانیجر رگذاریاث یواكاوبنابراین،  دماوند در پی داشته است. شهرستانهای روستایی 

روستایی پرسشی است كه پاسخ آن را در درون نواحی و مناطق جغرافیایی می  یهاسکونتگاه جتماعیابر تحوالت 
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 زانیم ییشناساهای فضایی روستایی ـ شهری و  جریان ییشناسا در پی پژوهش نیابا این آرمان،  توان وارسی كرد.

 های روستایی درشهرستان دماوند در ابعادی گوناگون آن پرداخته است.  تگاهسکون اجتماعی تحوالت اثرگذاری آن بر
 

 و پیشینه پژوهش مبانی نظری

توان های فضایی از رویکردهایی است كه میبا تاكید بر جریان روستاییهای در سکونتگاهجتماعی ات البررسی تحو

مایک » شهریـ  ای و پیوندهای روستاییشبکه منطقهراهبرد . در همین راستا میتوان به در متون توسعه مشاهده كرد

و ایجاد جریان های شهری  ـهای توسعه روستایی  پتانسیل یریبکار گ درپی. این دیدگاه اشاره كرد « 1داگالس

 ،شهریـ  و پیوندهای روستاییای راهبرد شبکه منطقههای نظری رپایه بنیانریزی است. بدر فرایند برنامهفضایی 

مبنا، این. براین دو هستفضایی دوسویه میان های جریانازمتأثر مناطق روستایی،بیشترو نقش شهرها در كاركرد 

در  هاریزیدر برنامه یکدیگر كامل نمودن راستایدرو  دوسویه سته است به شکل بای یشهر یی ـروستاتعامالت 

ریزی برنامهدر روستاهای پیرامونیدوش بر  بایستهنقش  کبرای هر نقش شهر، یدیگر، سخنبه  .نظر گرفته شود

اتصال و های فضایی همچون در بردارنده جریانای نظریه شبکه منطقههای مفهومی ساختار و سازه گذاشته شود.

های بخشی ، و پسماند است. همچنین، جریاناطالعات و سرمایه، مردم، كاال، پول انیجر ییفضا رواریتعامل زنج

در  اجتماعی ـ اقتصادی یهابخش واررهیاتصال زنج ساختار مفهومی این نظریه دربرگیرندهگر از به مثابه یکی دی

، وجود جریان ها بین شهر و روستا است كه منجر به شاخص  در واقع. (Douglass, 1998)است هیناح وهر منطقه 

 و ی دو سویهاز جریـان هـامتأثر  جتماعیبین شهر و روستا میگردند. بر این اساس شکلگیری بعد ا جتماعیوند ایپ

  فرهنگی و اجتماعی های زیرساخت ومشاركت روستاییان  مهاجرت روستاییان برای دسترسی به رفاه به دنبال آن

 (1393)شفیعی و همکاران ، . است  ـ شهری روستایی اجتماعی پیونـدهای و در مجموع  مردم اجتماعی امکانات، 

توسعه  یندهایفرآ شده استموجب  هاریزیدر برنامه روستایی ـ شهری دوسویه هایجریانكم توجهی به در ادامه 

 یزیربرنامه وهیش ای كهقراردهد. به گونه ییروستا یو بدون توجه به نواح یشهر یهاتمركز را تنها بر گره نیشتریب

پافشاری توسعه  یاصل گرانیعنوان بازبه یشهر یهاكانون ایها بر نقش گره كه  قرارگیرد  مدل قطب رشد بربنیان

ای قطبی شده؛ و ای و منطقه، فضاهای ناحیهنییباال به پا یبخش ریزیبرنامهو  كرده است. در رهیافت قطب رشد

 وندهایپ نظریه كهیدرحال گذاشته است. یبر جا روستاییی هاسکونتگاه بعد اجتماعیدر ناسازگار بنابراین اثرگذاری

 یو مشاركت چندبـخـشـ یکپارچگیبا  رمتمركزیغ یزیرنظام برنامهبر پافشاری یشهر ـ ییروستا هایو جریان

 & Douglass, 1998; Shafieisabet)ددار یدر سطح محل شهریـ روستا  یهاتی( و فعالیبخش نی)ب

Mirvahedi, 2021) .شکل گرفته،  یو نقاط شهر یرامونیپ یروستاها میانكه  یـ شهر ییروستا یهاانیوجود جر

و شهری شود  ییروستاهای در سکونتگاه جتماعیا حوالتاز ت یاریبس بنیادین سرچشمهعامل  کی مثابهبه  دتوانیم

(Tacoli, 2004; Muloi et al., 2022). 

                                                           
1  Mike Douglass, 1998 
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 یتیلحاظ جمعبه  كهگذار است. چوناثر روستایی هایسکونتگاه اجتماعیشهری بر تحول  ـهای روستایی جریان

 یروی. نشود یمشاهده م زین یتیتبادل جمع زمینه نیكنند و در ایبه شهر مهاجرت م ییروستا یهاخانواده شتریب

 روستایی ماهر مهیماهر و نریغ یروهاینبسیار زیاد باعث مهاجرت  یدر مراكز شهر یانسان یروین ازیاز ن یكار ناش

شده است. افزون براین، ها در روستا روند كاهشی در شهرها و تیجمع روند افزایشی . این موضوع باعثشودیم

شان و توسعه ساخت و سازهای خانه دوم در روند بازگشت روستاییان مهاجر به شهرها، به سوی روستاهای

به  شوند.بوده، میدر شکل و ساختار مساكن در روستاها كه برگرفته از شهر  رییتغ روستاهای زادگاهی خود موجب

با  موضوع باعث شده نیكرده و هم یان ها در شهرها الگوبرداركه روستاها از ساختار و ظاهر ساختم یگونه ا

تحول  بنابراین،. میمواجه شو ییبکر و روستا التدر روستاها و خارج شدن از ح یاز لحاظ كالبد یاریبس یدگرگون

 افتخاری و همکاران، Tostensen, 2004;) شودیم جادیا یاجتماع گوناگون یكاركردهابعد و در  یگسترده ا

ی هاسکونتگاه اجتماعیتحوالت باعث  یشهر ـ ییروستا فضایی یهاجریان باوردارد:« كامیر»در این راستا  .(1390

 حیشناخت صح بنابراین، .(Kammeier, 2003 )اثرگذار است بسیار اجتماعیبعد بر  به عبارتی  شده و روستایی

روابط و مناسبات  یو كاركرد یساختار رییتغتواند به یم هم یو شهر ییروستا یهاطیمحهای فضایی میان جریان

ساختار و كاركرد  لیشناخت وتحل رو نیرساند. از ا یاری، بمتناس وندیبرقرار كردن پ پی آنها و در آن انیموجود م

و  یو عملکرد یساختار یسامانده یكوشش در راستاسرانجام و  ییروستا یها و نواحسکونتگاه اجتماعی

 یمناسب برا یساز نهیاست كه بدون توجه به آن زم امور بنیادینها از به روابط و مناسبات حاكم بر آن یبهبودبخش

)  پذیر نیستامکان كونتگاه های روستایی اجتماعیو در نهایت تحول  یو بخش ییفضا یهاانیجربهبود بخشی 

  .(1390، یدیسع

و تحوالت  یـ شهر ییروستا یهاجریان اثرگزاری در زمینه  شدهانجام  هایپژوهشبررسی پیشینه در این راستا 

وجود برخی مطالعات داخلی و خارجی است كه در ادامه به مرور خالصه نشانگر  روستایی یهاسکونتگاه اجتماعی

 شود : نتایج آنها پرداخته می

ای در نقش برجسته یتواندشهری با توجه به روابطی كه بین شهر و روستا ایجاد میکند ، م _روستایی  جریان ها

 شته باشددر پی دا روستاییهای های هفتگی یا مراكز خدمات تجاری در سکونتگاهگیری و گسترش بازارچهشکل

شته در پی دا میتواند را روستایی سکونتگاه های اجتماعی اثرگذار بوده و سرانجام تحوالت جتماعیبعد اكه بر 

 ری، نه تنها تحت تاث روستایی ی، از جمله سکونتگاه ها ییهرنظام فضا .(1388شفیعی ثابت و براتی طرقی،  .)باشد

 گوناگون یهاوهیبه ش هم یرونیب یو روندها روهایبلکه از ن هستند،خود  طیدر مح یجار یدرون یو روندها روهاین

ها به شمار انواع نظام همهحاكم بر  یهایاز قانونمند یرونیو ب یدرون یروهایگونه تعامل ن نی. ا دنریپذیم ریتاث

شهری بسیار  ـروستایی  جریان هایی كه در ایجاد رونیو ب یدرون یروهایبر آن عوامل و ن افزونرود. یم

 اثرگذارباشند. یروستای یهاسکونتگاه جتماعیا حوالتدر روند ت یدر بستر زمان به شکلتوانند می گذارهستند؛اثر

(; Douglass, 1998  1390 ،یدیسع  ) . های اقتصادی همچون نبود توسعه فعالیت یشرایطوجود  سویی،از

حمایت از بهره برداران  نبود سوی دیگر،و از  ها؛در روستا یهای شغلكشاورزی و غیركشاورزی و كاهش فرصت
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ای روستاییان علی رغم وجود ه، توانایی و مهارتهاتواند باعث شود از توانمندی محیط روستامی یخرد و دهقان

باعث از بین رفتن  این مقولهنشود. گیری ناسب بهرهاقتصادی به شکل م وهای فراوان طبیعی ، اجتماعی رفیتظ

مهاجرت روستاییان  سرانجاماقتصادی در روستاها و گرایش روستاییان به بیرون از روستا و  یهافعالیتدر انگیزه 

این افزایش جمعیت شهرها و  .شودوستاها و افزایش جمعیت در شهرها كاهش جمعیت در رو در پی آن  به شهر

شده و اثرات ناسازگار در تحوالت ی شهر ـایی های روستجریان كاهش باعث تواندمتروكه شدن روستاها می

روابط و تعامالت گسترده و .  در مجموع وجود (1392،شفیعی ثابت )داشته باشد روستاییهای سکونتگاه اجتماعی

اثرات مهمی  ، نوآوری و عقاید اطالعات، سرمایه، كاال، جمعیت، جریان شکل به شهری ـروستایی  ناگونگو

میزان و  آیندپیآید، می گذارد. بسیاری از تحوالتی كه در شهرها و روستاها پدید می روستاییهای ونتگاهبرسک

كه میان شهر و روستا  روابطیاین تعامالت و  بنابراین،چگونگی این تعامالتی است كه بین این فضاها وجود دارد. 

 روستاییسکونتگاه های  جتماعیاتحوالتی شهری و سپس  ـ روستایی هایایجاد جریانتواند باعث می برقرار است،

 .(1393، افراخته و همکاران  )شود 

 بعدو بر  اثرگذاراست؛ی شهر ـ ییروستا یهاجریان ایجادتواند برمینیز مناسب اقلیم  همچونعواملی آن عالوه بر

 آن باعث ایجاد جریاندرپی و تواند باعث جذب جمعیت اقلیم مناسب می كهتاثیرگذار باشد. چون نیز اجتماعی

ریزی باعث برون سوییولی این افزایش جمعیت از  .میان روستا و شهر شود سرمایه، و پسماند ، مردم، كاال، خدمات

بخشی و فضایی   یهاد بر ایجاد و گسترش جریاننتوانمیسرانجام  اطراف شده وجمعیت به زمین ها و روستاهای 

 .(1395)شفیعی ثابت ، دوستی ، قربانی ، د. ناثر گذار هم روستاییهای -سکونتگاه اجتماعی اثر گذاربوده و بر تحول

. شوندیم های روستاییسکونتگاه جتماعیا حوالتت جادیباعث ا یشهرـ  ییروستا یهاشد جریان گفتهكه  رهمانطو

 یهاتیو فعال یابندقرار میتاس ییدر اطراف شهر و مناطق روستا و رفاه خدماتنوین  یهااز بنگاه یاریبس  این مبنا،بر

بخش  نیكه مهمتر ؛كنندیم جادیاست، را ا یشهر یطبقه متوسط و باال ویژهها از آن یاریكه اساساً بس یتفرجگاه

 یو كاربر تیبر مالک میتواند در حال رشد شهرها اثراتاطراف شهر هستند.  یروستاها در اجتماعی یها تیفعال

 به زندگی باال كیفیت،  مردم اجتماعی امکانات  بهبود،  روستاییان فرهنگی و اجتماعی های زیرساخت بهبود ن،یزم

 .را به همراه داشته باشد یقابل توجه اثراتاطرافشان  ییروستا یدر نواح خدمات و امکانات ، هافرصت وجود دلیل

 یهاهتواند چرخیسو م کیامر از  نی. اشودیساكن م انییروستا شتیمع شرفتیباعث پ میتواند كه یبه گونه ا

 انییروستا شتیتواند باعث بهبود معیم گرید ی. از سوسازدبرقرار  ینواح نیا انیرا م سویهدو تعامالتمثبت از 

ی عیشف ی،رحمان)شود  یشهر یی ـروستا یهاجریانو  بهبود به شهر انییمهاجرت روستا جلوگیری ازو باعث  شده

 .(1398ی ، و مزارزه ثابت

ـ  روستا کپارچهی هایاستیسوجود  در پی آن ی وشهر ـ ییروستا هایجریان، توجه به گوناگون یكشورها در

 یشهر ـ ییروستا یوندهایپ لیاست. در تحلكشاورزان كرده توانمندسازی روستاییان و به  یریكمک چشمگ یشهر

 یتوانمند افزایشو  یی ـ شهریروستا یوندهایپ تیتوجه به ظرف بنیادیناز عوامل  یکی، گوناگون یدر كشورها

شوند،  تیمناسب هدا ندیفرآ کیو در ی تقویت شهرـ  ییروستا یهاجریان اگركشاورزان است. روستاییان و
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 در و تقویت آننیز ایجاد ظرفیت های فضایی راستا،  همیندر  سازد.یتوانمند م گوناگونرا در ابعاد  روستاییان

در  میرمستقیمشاركت غ ، هنری و فرهنگی های فعالیت، امنیت اجتماعی  بهبود مانند میمستق هایجریان جادیا

را  روستاییان جتماعیی اهامهارتتواند ها می. در ادامه وجود همین جریانردیتواند مورد توجه قرار گ یمروستا 

 جتماعیتوسعه ا یهالیها و پتانسبه فرصت یابیدست یبرا روستاییان یتوانمندسازافزایش دهد و باعث 

ای و های فضایی بر اساس دیدگاه شبکه منطقهجریان. در مجموع (Shafieisabet and Mirvahedi, 2021)گردد

در ابعاد تاثیرگذار هستند. بر همین مبنا  روستاییهای سکونتگاهجتماعی ات الشهری در تحوـ  پیوندهای روستایی

با  ب، متناسروستاییهای سکونتگاه جتماعیا تالهای فضایی بر تحومثبت یا منفی تاثیرگذاری جریان میزان و نوع

روابط  تخای محیط طبیعی و منابع پایه، نظام فضایی سکونتگاهی، محیط انسان ساهعواملی همچون ظرفیت

  .(1392زاده  لیثابت و اسماع یعیشف) است گوناگونهای تولید محلی، اجتماعی و فرهنگی، اقتصاد ملی و نظام

 اجتماعی تحوالتفضایی و بخشی و تاثیر آن بر  هایوجود جریانآشکار ساخت  پیشینه تحقیق  وارسی ادبیات و

پایین بودن امکانات   هحیه جغرافیایی با توجه بروستایی پرسشی است كه پاسخ آن را در هر نا سکونتگاه های

های روستایی جریانهای روستایی جستجو كرد. به سخن دیگر، با وجود این كه در كانون اجتماعی و رفاهی مردم

 روستایی برخوردار است ،های برای تحول آفرینی فضایی در سکونتگاه اجتماعیهای پرشمار ـ شهری از ظرفیت

تحلیل ریزی و تحول روستایی نادیده انگاشته شده است. بنابراین، های آن برای برنامهاز ظرفیت ولی هنوز بسیاری

گیری مناسب از این ریزان شهری و روستایی و بهرهكمک فراوانی به برنامه یـ شهر ییروستا یهاجریانو واكاوی 

ها را برمبنای مدل معادالت تحلیل ظرفیتاین پژوهش جا كه ها  در ناحیه مورد مطالعه خواهد كرد. از آنظرفیت

های نوینی را با توجه به ویژگی روستاهای شهرستان دماوند و ها وگویهشاخصدهد، همچنین، ساختاری انجام می

ابط . بنابراین، در انباشتگی علمی در این راستا و اثر رونمایدتجزیه و تحلیل می  ارایه و بر مبنای مشاهدات میدانی

 ناحیه اكاوی موضوع در این راستا درشیوه نوینی در و هم اثرگذاربوده و  ستارپژوهشگران در این را علمی میان

 نماید.ارایه می مورد مطالعه
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ـ شهری  ییهای فضاجریان یچارچوب مفهوم . 1 ریصوت )مأخذ:  روستاییسکونتگاه های  جتماعیاو تحوالت روستایی 

 (1400موضوع،  نهیشیو پ اتیادب یبرمبنا یواکاو

 

 قیوش تحقر

به دو  العاتاط یآوراست. جمع یلیتحل -یفیروش توصاز نظر هدف كاربردی و از نگاه روش حاضر  قیتحق

ها، میدانی در ارتباط با شاخص یهاآوری دادهبعالوه، برای جمع است.ای و میدانی صورت گرفتهشیوه كتابخانه

 تحول اجتماعیاثرپذیر ) متغیرهای( و شهری -روستایی هایجریان ) مستقل ریمؤلفه اثرگذار متغ یهاها و سنجهگویه

 دماوندشهرستان  یروستا 83پژوهش  یآمار جامعه .شد وش پیمایش میدانی استفاده( از رروستاییهای سکونتگاه
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 5و  رودهن و یبخش مركز 2روستاها در محدوده   نیاست. ا مركز آمار ایران 1395برمبنای سرشماری سال 

با استفاده  اول، گامدر امکانات و محدودیت تحقیق ، همگنی ناحیه مورد مطالعهبا توجه به   .دهستان استقرار دارند

براساس قضیه حد  یتصادفروستا به عنوان نمونه  29 و تصادفی ساده تعداد گیری احتمالیاز روش نمونه

حجم نمونه برآورد حجم نمونه از فرمول محاسبه  برای ،دوم گامدر  .ندشد انتخاب (Kothari, 2009مركزی)

 25درصد و پیش برآورد واریانس  5درصد، دقت احتمالی  95این مبنا با سطح اطمینان بر  .كوكران بهره گرفته شد

تعییین  خانوار 370روستای نمونه تصادفی حجم نمونه معادل  30خانوار در  3901صدم  و با حجم جامعه آماری 

حجم نمونه تناسب با تعداد خانوارهای روستایی از بین روستاهای نمونه با توزیع متعادل و مم، در گام سو شد.

 روستاهای نمونه توزیع ، تکمیل و گردآوری شد. میانها در پرسشنامهو  (،1)جدول تعیین شد

 (: حجم نمونه برآورد شده از روستاهای مورد مطالعه در بخش مرکزی شهرستان دماوند1جدول )
 تعداد حجم نمونه تعداد خانوار نام روستای نمونه تعداد حجم نمونه تعداد خانوار روستای نمونه نام

 5 10 محمودیه 9 91 دهنار

 30 393 وادان 6 63 یهر

 5 14 اتابک شمس اولیاء 5 19 رودافشان

 34 436 ساداتمحله 63 823 سربندان

 5 18 هزاردشت 5 37 مقانک

 13 135 اردینه 30 338 ائینه ورزان

 20 212 جورد 5 12 كالدشت ترقی

 12 130 وسکاره 14 144 حصارباال

 13 139 گل اهک 5 8 اوزن دره

 5 37 چشمه ها 29 359 مراء

 5 37 خورین 7 69 خرم ده

 5 27 عباس اباد 5 35 زره در

 5 42 نوده 11 117 لومان

 5 33 یلقان دره 9 90 وردانه

    5 33 بوالن

 370 3901 جمع كل

 1395سرشماری مرکز آمار، سال  های تحقیق براساسیافتهمأخذ: 

با  برمبنای واكاوی ادبیات و پیشینه موضوع  همچنین شرایط ناحیه مورد مطالعه و ها و متغیرهای تحقیقشاخص

محاسبه  823/0 معادل  اجتماعی. پایایی  شاخص شدتحلیل و بررسی  و استفاده از پیمایش میدانی شناسایی شده

، 888/0 ، 893/0، مردم كاال و خدمات، پسماند، و سرمایه به ترتیب برابر جریان فناوری و اطالعات شد. همچنین، 

برخوردار مناسبی  از پایایی محاسبه شد كه در هر دو گروه متغیرهای مستقل و وابسته  866/0و ، 842/0، 865/0

دانشگاهی در  ز روایی صوری،  نظرات كارشناسان و متخصصان برای سنجش روایی )اعتبار(، با استفاده ا هستند.

های ها از روشدر ارتباط با موضوع مورد بررسی استفاده می شود. برای تبیین و تحلیل دادهدانشگاه شهید بهشتی 
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ز و جریان آن ا ،( 3،  2)جدولآمار توصیفی، برای تجزیه و تحلیل و تبیین شاخص های مولفه اثرگذار و اثر پذیر

 مدل معادالت ساختاری بهره گرفته شد.

 پژوهش یها هیها و گومؤلفه اثرگذار، شاخص: 2جدول 

شاخص 

 هاجریان

 نویسندگان هاگویه

 _جریان كاال 

 خدمات

 

 ;Douglass, 1998; Tacoli, 2004 ها به روستا برای خرید محصوالت كشاورزی مراجعه شهری

Shafieisabet and Mirvahedi, 2021  

؛ سعیدی  1388شفیعی ثابت و براتی طرقی، 

؛ شفیعی ثابت و 1392؛ شفیعی ثابت ،1390،

؛ 1393،افراخته و همکاران ؛ 1392اسماعیل زاده ،

؛ رحمانی ، شفیعی 1395شفیعی ثابت و همکاران، 

 ؛1398ثابت و مزارزهی ، 

 

 مراجعه روستایی ها به شهر برای خرید و دسترسی به امکانات بیشتر 

  نهاده های كشاورزی مراجعه به شهر برای تأمین

 مراجعه به شهر برای تأمین مواد اولیه واحد تولیدی

 مراجعه به شهر برای خدمات درمانی و بهداشتی بیشتر

 بیشترمراجعه به شهر برای خدمات آموزشی و فرهنگی 

 مراجعه به شهر برای تأمین غذا و رفاه بیشتر 

 سرمایه

 

 ;Douglass, 1998; Tacoli, 2004 ها در روستاهاخرید زمین توسط شهری

Shafieisabet and Mirvahedi, 2021  

؛ سعیدی  1388شفیعی ثابت و براتی طرقی، 

افراخته و همکاران ؛ 1392؛ شفیعی ثابت ،1390،

 ؛ 1393،

 كشاورزی زمینهها در روستاها در گذاری شهریسرمایه

 صنعتی زمینهها در روستاها در گذاری شهریسرمایه

 های كارگاهی فعالیت زمینهها در روستاها در گذاری شهریسرمایه

 خرید زمین و خانه و مغازه برایها در شهر گذاری روستاییسرمایه

 

 

 

 مردم

 

  ;Douglass, 1998; Tacoli, 2004 به شهر برای تملک خانهمراجعه روستائیان 
؛ سعیدی  1388شفیعی ثابت و براتی طرقی، 

؛ شفیعی ثابت و 1392؛ شفیعی ثابت ،1390،

؛ 1393،افراخته و همکاران ؛ 1392اسماعیل زاده ،

و ؛ رحمانی 1395شفیعی ثابت و همکاران، 

 ؛1398،  همکاران

 و تغییر كاربری اراضی در روستا به روستا انیمراجعات شهر

 مراجعات شهریان به روستا برای كشاورزی و رفع مواد اولیه تولید 

 مراجعات روستائیان به شهر برای كسب درآمد

  ییاز خدمات روستا یریبهره گ یبه روستا برا انیمراجعات شهر

  شهریاز خدمات  یریبهره گمراجعات روستائیان به شهر برای 

 پسماند

 

 ;Douglass, 1998; Tacoli, 2004 های صنعتی وضعیت پسماندهای روستایی ناشی از فعالیت

Shafieisabet and Mirvahedi, 2021  

؛ سعیدی  1388شفیعی ثابت و براتی طرقی، 

 ؛ 1392؛ شفیعی ثابت ،1390،

 ناشی از فاضالب  شهری  وضعیت آلودگی منابع زمین

 وضعیت آلودگی منابع زمین، ناشی از استقرار صنایع شهری 

فناوری و 

 اطالعات

 

 ;Douglass , 1998 ; Tacoli , 2004) شهری -گسترش ارتباطات روستاییشکل گیری و

Shafieisabet and Mirvahedi, 2021  

؛ سعیدی  1388شفیعی ثابت و براتی طرقی، 

؛ شفیعی ثابت و 1392؛ شفیعی ثابت ،1390،

؛ 1393،افراخته و همکاران ؛ 1392اسماعیل زاده ،

؛ رحمانی ، شفیعی 1395شفیعی ثابت و همکاران، 

 ؛1398ثابت و مزارزهی ، 

 آموزش های كشاورزی و غیر كشاورزی

 زمینه اجتماعی و اقتصادی باالبردن آگاهی و اطالعات مردم در

 ایگیری بازاریابی شبکهگسترش فضای مجازی و شکل

برای دسترسی آسان  در تولید و بازار رسانی ارتباطات گسترش 

 محصوالت كشاورزی و غیر كشاورزی

 دریافت  و ها و قوانین دولتی و بانکی،به بخشنامه آسان دسترسی

 1399پژوهش، نظرات کارشناسان،  نهیشیو پ اتیبر اساس ادب یمأخذ: واکاو
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 پژوهش یها هیها و گوشاخص ر،یمؤلفه اثرپذ: 3جدول 

 ابعاد تحول

های سکونتگاه

 پیراشهری

 

 نویسندگان هاگویه

 

 

 

 

 

 
 –اجتماعی 

 فرهنگی

 

  ;Douglass, 1998; Tacoli, 2004 بهبود امنیت اجتماعی روستایی
؛  1388شفیعی ثابت و براتی طرقی، 

؛ 1392؛ شفیعی ثابت ،1390سعیدی ،

؛ 1392شفیعی ثابت و اسماعیل زاده ،

؛ شفیعی ثابت 1393،افراخته و همکاران 

؛ رحمانی و همکاران ، 1395و همکاران، 

 ؛1398

 بهبود فعالیت های فرهنگی و هنری

 بهبود زیرساخت های اجتماعی و فرهنگی روستاییان

 بهبود  امکانات اجتماعی مردم

 ، امکانات و خدمات هافرصتكیفیت باال زندگی به دلیل وجود 

 افزایش كیفیت اشتغال و درآمدزایی

 تغییر كالبدی مساكن روستایی

 جذب جمعیت روستایی در روستا 

 نبود مهاجرت روستایی

 تغییر جمعیت 

 به رفاهمهاجرت روستاییان برای دسترسی 

 بهبود مشاركت روستاییان )مشاركت جمعی( در انجام كارهای روستا

 1399پژوهش، نظرات کارشناسان،  نهیشیو پ اتیادب ،ینظر یبر اساس مبان یمأخذ: واکاو

 مورد مطالعهناحیه 

استقرار این  دارد.ای كوه دماوند را با خود به همراه ای سرسبز و خرم است كه نام اسطورهناحیهشهرستان دماوند، 

را دو چندان كرده  گستره جغرافیاییاین  های فضایی روستایی ـ شهریجریان تهران اهمیتدر نزدیکی   ناحیه

و مهاجر را از گردشگر هر ساله عده زیادی  ناحیه دماوند است. اعتدال كم نظیر آب و هوا، تنوع آب و هوایی 

 2800ای  به وسعت ناحیه شهرستان دماوند در كند.این شهرستان جلب می هایمناطق دوردست كشور به سکونتگاه

كیلومتر مربع از شمال به استان مازندران، از مشرق به فیروزكوه، از جنوب به گرمسار و ورامین ، و از غرب به 

ركزی البرز از نظر جغرافیایی دماوند در جنوب سلسله جبال م .استلواسانات شمیران و تهران همسایه وهم مرز 

روستای دارای سکنه  83و  شهر 5در بردارنده  این شهرستان استقرار دارد. در قسمت شمال شرقی استان تهران 

 (.2)شکل است
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 : موقعیت شهرستان دماوند در استان تهران2شکل 

 

 ی پژوهشیافته ها

 های جمعیتی روستاهای مورد بررسی در ناحیه مورد مطالعهویژگی داده

. بودند زن درصد  8/50حدود و مرد دهندگان پاسخ از درصد 2/49،روستاییان  توسط شده تکمیل پرسشنامه 370 از

 پاسخ از درصد 6/8همچنین. اند بوده متاهل درصد 1/78و مجرد درصد 6/18آمده دست به اطالعات اساس بر

دبیرستان  درصد 34 ،راهنمایی درصد 3/10ابتدایی، تحصیالت دارای رصدد 7،در حد خواندن و نوشتن  دهندگان

 دست به اطالعات اساس بر. . اندبوده لیسانس فوق مدرک دارای درصد 6/8،لیسانس  دارای درصد 4/31 دیپلم، و

 در درصد 4/19،  سال 46 تا 36سنی  گروه در درصد 5/24سال،  35 زیر درصد 5/43سنی  گروه سه بین از آمده،

  .اند بوده سال 68 باالی افراد درصد 1/2،  سال 68 تا 58 سنی گروه در درصد 7/9سال ،  57 تا 47سنی  گروه

 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 

دن داده ها ما فرض صفر مبتنی بر اینکه توزیع داده های پارامتریک را بر روی آن انجام داد. هنگام بررسی نرمال بو

به دست  05/0درصد تست می كنیم. بنابراین اگر آماره آزمون بزرگتر مساوی  5ها نرمال است را در سطح خطای 

ویلک یا آزمون  -آید، در این صورت توزیع داده ها نرمال خواهد بود. نرمال بودن داده ها بوسیله آزمون شاپیرو

( عالوه بر توجه به توزیع فراوانی K-Sاسمیرنوف ) -اسمیرنوف بررسی می شود. آزمون كولموگروف -فكولموگرو

بنابراین، داده های آماری در  های مشاهده شده، توزیع تراكمی نمونه آماری را با یک مقدار معین مقایسه می كند.
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. بنابراین، داده های آماری در ارتباط با  .(4)جدول  های مقوله اثرگذار و اثرپذیر غیرنرمال استارتباط با شاخص

 های مقوله اثرگذار و اثرپذیر غیرنرمال است.شاخص

 اجتماعی  تحولو  جریانها(K-S)رنوفیاسم -آزمون کولموگروف. 4 جدول شماره
 كل جریان جریان پسماند جریان اطالعات جریان مردم جریان سرمایه جریان كاال جریان ها

 78/3 69/3 39/4 96/3 91/3 97/3 میانگین

Z 003/0 000/0 001/0 004/0 005/0 000/0 

Sig. 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 

 فرهنگی-اجتماعی بعد

 88/3 میانگین

Z 004/0 

Sig. 000/0 

 قیتحق های افتهیمأخذ: 

 سکونتگاه اقتصادی تحوالت بر شهری -روستایی های جریان های كندال تائوبی اثرگذاریدر این پژوهش از آزمون

بیان میکند كه جریانات فضایی میتوانند با اثرگزاری دماوند( بهره گرفته شد. این پژوهش  روستایی )شهرستان های

 بررسی جهتبر بعد اقتصادی در تحوالت فضایی سکونتگاه های روستایی نقش موثر داشه باشند و در همین راستا 

 كندال آزمون روستایی مقادیر های سکونتگاه اقتصادی تحوالت بر شهری -روستایی های جریان اثرگذاری وضعیت

 .است شده استفاده تائوبی
 

 فرهنگی-ها بر بعد اجتماعیارزیابی جریان
 

نشان داده شده است. نتایج حاصل از آزمون كندال تائوبی  5فرهنگی در جدول -جتماعیاها با بعد رابطه بین جریان

-ها با بعد اجتماعیدهد كه رابطه معناداری بین جریان، نشان می412/0و ضرایب همبستگی  000/0معناداری با سطح

درصد و از نوع مثبت بوده  5ها در سطح معناداری فرهنگی در سطح روستاهای مورد مطالعه وجود دارد.  این رابطه

 درصد است. 95به عبارتی دیگر، ضریب اطمینان برقراری این روابط در حدود 

ها ی جریانشود. این وضعیت در حالی است كه همهمیزان شدت رابطه بین این متغیرها در سطح متوسط ارزیابی می

 فرهنگی هستند.-دار با بعد اجتماعیدارای رابطه معنی
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 فرهنگی-ها با بعد اجتماعی. رابطه جریان 5جدول شماره 

 بعد جریان
 آزمون كندال تائوبی

 رابطه
 ضریب همبستگی سطح معناداری

 خدمات-كاال

 فرهنگی-اجتماعی

 دارد 221/0 000/0

 دارد 216/0 000/0 سرمایه

 دارد 590/0 000/0 مردم

 دارد 343/0 000/0 پسماند

 دارد 412/0 000/0 فناوری-اطالعات

 های تحقیقمأخذ: یافته

  اجتماعی بعدها بر ارزیابی کل جریان  

-در جدول نشان داده شده است. نتایج حاصل از آزمون كندال تائوبی با سطح جتماعیها با بعد ارابطه بین جریان

در سطح  اجتماعیها با بعد دهد كه رابطه معناداری بین جریانو ضرایب همبستگی، نشان می 000/0معناداری 

درصد و از نوع مثبت بوده به عبارتی دیگر،  5در سطح معناداری  روستاهای مورد مطالعه وجود دارد.  این رابطه

 درصد است. 95ضریب اطمینان برقراری این رابطه در حدود 

 بعد اجتماعیها با . رابطه جریان 6 جدول شماره

 جریان
 بعد

 آزمون كندال تائوبی
 رابطه

 ضریب همبستگی سطح معناداری

 دارد 271/0 000/0 فرهنگی-اجتماعی

 های تحقیقمأخذ: یافته
 

 و بحث گیری نتیجه

های اجتماعی كه پیوندهای روستایی ـ شهری از ظرفیت نشان دادهای پیشین ادبیات و پژوهشحاصل از  بندیجمع

های فضایی همچون جریان كاالو خدمات ، ـ اقتصادی و كالبدی ـ زیربنایی برخوردار است كه باعث ایجاد جریان

 ;Douglass, 1998; Tacoli, 2003اطالعات ، سرمایه، پسماند بین شهر و روستا شود)مردم ، فناوری و 

Shafieisabet & Azhariyanfar, 2017; Tacoli, 2004; Muloi et al., 2022)  .سبب  میتوانند این جریان ها

، (1390سعیدی،)، (1388 طرقی، براتی و ثابت شفیعی)د نشو روستایی هایدرسکونتگاه اجتماعی تحوالت ایجاد 
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،)رحمانی ، شفیعی (1395 قربانی، ، دوستی ، ثابت شفیعی)،  (1393، همکاران و افراخته)، (1392ثابت )شفیعی

شهری  -های روستایی جریان بنابراین (. Shafieisabet and Mirvahedi , 2021، و ) (1398ثابت و مزارزهی، 

شد گفته  پیشینكه در تحقیقات چنان .هددرا تشکیل می روستایی هایسکونتگاه جتماعیا از زندگی بنیادینبخش 

 شیوه مناسب و سازگارشهر به  روستا با میان جریانحاضر این است كه اگر  پژوهشبا ها همه آننقطه مشترک 

 های این پژوهش نشان دادای كه یافتهشود. به گونهمی روستاییسکونتگاه های جتماعی ا تحولباعث گیرد  شکل

 سکونتگاه جتماعیا تحوالتعث با ناحیه مورد مطالعه جتماعیبا اثر گذاری بر بعد ا شهری -روستایی هایجریان 

ثابت،  ، شفیعی(1390(، سعیدی،)1388طرقی،) براتی و ثابت این موضوع با یافته های شفیعی .میشود روستایی های

  همراستا است. (1392ثابت و اسماعیل زاده )، شفیعی (1398، رحمانی ، شفیعی ثابت و مزارزهی ، )(1392)

در میزان تاثیرگذاری ها بندی جریان در بخش رتبهكندال تائوبی توان به نتایج حاصل از آزمون می، در همین رابطه  

 بعد اقتصادی بر اثیرگذاریت اول رتبه، ضریب همبستگی  590/0 با مردم جریان: اشاره كرد  جتماعیبر بعد ا

 جریان و دوم رتبهضریب همبستگی  412/0 با فناوریـ  اطالعات  ترتیب به و .داراست را روستایی های سکونتگاه

ضریب  216/0 با جریان سرمایه و  چهارم رتبه 221/0 با كاالـ خدمات جریان و سوم رتبه 343/0 با پسماند

 اختصاص خود به را روستایی های سکونتگاه جتماعیا تحول ابعاد بر تاثیرگذاری در را پنجم رتبههمبستگی 

 سرمایه گذاری،  و اطالعات دم، كاال، خدمات،مر انیجرهای فضایی همچون میان جریاندر مجموع ولی،  .دهندمی

جریان  بیشتر اثرگذاری .ه است رابطه مثبت و معنی داری مشاهده شد ییروستا یسکونتگاه ها جتماعیاتحوالت  بر

آمد  و رفت جریاناز متأثر  كه رتبه اول را به خود اختصاص داد ،ناحیه مورد مطالعه در میان شهر و روستا مردم

اجتماعی ) تغییر بر بعد  میتواند كه بدین واسطه است وگردشگران شهری به روستاروزانه روستاییان به شهر 

های روستایی نتگاهویالها در سکوگسترش فضاهای خانه دوم و باغ . همچنین،  شمگیری داشته باشدچاثر جمعیت( 

بهبود جریان ها از جمله  افزون براین، (1398)بهرامی و همکاران،شهرستان دماوند در این زمینه اثرگذاربوده است.

،  هنری و فرهنگی های فعالیت بهبودكاال و خدمات و اجتماعی و امکانات امنیت  ، بهبود گذاری شهریسرمایهجریان 

 روستاییان فرهنگی و اجتماعی های زیرساخت

در نهایت میتواند روستاییان  مشاركت بهبود و خدمات و امکانات ، هافرصت وجود دلیل به زندگی باال كیفیت، 

 ییایجغراف تیموقعكه چون .داشته باشد  ،این ناحیه یروستاهاسکونتگاه های  جتماعیتاثیر به سزایی بر بعد ا

های بسیار و وجود گستره گردشگری -اجنماعی  بسیار باالی لیپتانس دارا بودن دلیل به شهرستان دماوندروستاهای 

گیری از ظرفیت ، بهرهها رساختیامکانات و ز از راه گسترش دتوانیمبزرگ باغی، زراعی، آبزی پروری و دامی 

فراهم سازد. این موضوع باعث  فضاییبهبود جریان روستایی ـ شهری را افزایش داده و زمینه را برای  هایجریان

 فرهنگی های فعالیت بهبود و خدمات و كاال اجتماعی امکانات و امنیت بهبودو  در روستا روستایی جمعیت جذب

 و امکانات ، هافرصت وجود دلیل به زندگی باال كیفیت ، روستاییان فرهنگی و اجتماعی های زیرساخت ، هنری و

  در این ناحیه خواهد شد. اجتماعیدر پی آن تحوالت سازگار و روستاییان  مشاركت بهبود و خدمات
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