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 و LISREL و SPSS هايافزارنرم از گیريبهره با هاداده تحلیل همچنین، شد؛ انجام پیمایشی و اسنادي

 هايیافته .گرفت صورت تأییدي و اکتشافی شیوه به عاملی تحلیل نیز و اينمونه تک (t) تی هايآزمون

 جدید، شغلی هايفرصت ایجاد آباد سلطان شهر به روستا تبدیل اثرات جمله از که داد نشان پژوهش

 .است دیگر شهرهاي به مهاجرت براي افراد انگیزه کاهش شهر، به روستا تبدیل از منديرضایت

 مورد محدوده روستایی توسعة در شهر به اروست تبدیل یاستس موفقیت بر حاضر پژوهش نتایج ،بنابراین

  .داشت داللت مطالعه

 

 )شهر(. آباد سلطان روستایی، ةتوسع شهر، -روستا شهر، به روستا تبدیل :هاواژه کلید

 

 مقدمه

 حال در است. شده تبدیل هاانسان زندگی قطعی و غالب شکل به شهرنشینی ،امروزه

 محسوب جهان طحس در اجتماعی یزندگ يهاجنبه ترینمهم از یکی شهرنشینی ،حاضر

 قرن از جهان سطح در شهرنشینی رشد است. داشته وجود هم گذشته در دیدهپ این شود. می

 آید.می شمار به جدید پدیده یک رو، این از و است شده شروع آن دوم نیمه از ویژه هب و بیستم

 فرآیند این کنند.می تجربه را آن کشورها تمام تقریباً و است جهانی ،حال عین در ،پدیده این

 در هم هنوز و داده شکل جهان هايقسمت تمام در را خاکی کره ساکنان فضایی توزیع جهانی،

 ترینمهم از یکی ،حقیقت در .نمایدمی ناپذیربرگشت که فرآیندي است، دادن شکل حال

 رشد کند، ایجاد ريبیشت تحول حتی آینده در رودمی انتظار که ،نو شناختی جمعیت هايپدیده

 حال رد .(Mohajerani et al., 2017) است توسعه حال در کشورهاي در شهرنشینی سریع

 مهاجرت شهرها، در جمعیت طبیعی افزایش دهد؛می رخ دلیل سه به شهرنشینی رشد ،حاضر

این دالیل ریشه در سه  خود که ،شهر به روستایی نقاط تبدیل و شهري، مناطق به روستاییان

 :عامل دارد

 است؛ کرده تبدیل شهري نقاط به را این روستاها پرجمعیت روستاهاي در جمعیت رشد (1
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 وجود  به این روستاها در را شهري نقاط جمعیت متعارف حد یکدیگر با روستاها ادغام (2

 و است؛ شده شهري هايکانون به آنها تبدیل موجب و آورده

 شهري فضاهاي به خود ،شهرها این ية کالبدتوسع با، شهرها نفوذ حوزه و پیرامون در واقع روستاهاي (3

 .(Ghazal-Koohi and Izanloo, 2019) اندشده هضم شهرها ینهم دل در و تبدیل

 توسعه در تندتوانسمی شهرها ،آن اساس بر که یافت ترویج ايانگاره ،1991 دهه در

 به ریزانبرنامه گرایش ،توسعه حال در کشورهاي اغلب در شوند. واقع مؤثر روستایی

 در روستایی -شهري هايدوگانگی و ايمنطقه هاينابرابري کاهش فضایی و تمرکززدایی

 راهبردها این ترینمهم از یکی شده، که متفاوت شهري راهبرهاي اتخاذ به منجر اخیر هاي دهه

 شهرگرایی فرآیند اثرات از یکی اخیر، قرن نیم طی .است آن تقویت و شهر به روستا تبدیل

 مراکز تبدیل طریق از شهرها تعداد فزاینده رشد ایران جمعیتی و فضایی ساختار بر شتابان

 که کرد توجه نکته یندب باید و ؛(Karimi et al., 2014) است کوچک شهرهاي به روستایی

 کوچک شهرهاي بالقوه نقش نیز و شهرنشینی پویایی با شهري -روستایی تبدیل هايفرآیند این

 روستایی مهاجران جذب اي از نمونه عنوان به فقر کاهش و محلی اقتصادي توسعه از حمایت در

 کنند، می مکان  نقل تر بزرگ شهرهاي ، بهاشتغال جويو جست در ،صورت این غیر در که

 Losch et al., 2012; Christiaensen and Kanbur, 2017; Mueller) دارتباط نزدیک دار

et al., 2018 .)این  در فقر کاهش و روستایی نواحی توسعه در توانند می کوچک شهرهاي

 و دولتی( و آموزشی بهداشتی، هاي)مراقبت عمومی خدمات سازي به آماده و باشند مؤثر نواحی

 ند.بپرداز روستایی مراکز و خود براي شخصی( و نقلو حمل )تجاري، اختصاصی خدمات

 بر افزون و سازندمی فراهم ساکنان براي را بازارها به یدسترس ،حال عین در ،شهرها گونه این

، در هر شرایطی چنین در مؤثرند. روستایی نواحی از مهاجران دائمی و موقت جذب در این،

 وجود دارد فقر کاهش و توسعه بر هاي مثبت این کارکردها، قابلیت برخی اثرگذاري از کدام

(Ghazal-Koohi and Izanloo, 2019). یک متوسط و کوچک شهري مراکز ،دیرباز از 

 در ارانگذ سرمایه و مردم روستایی، و شهري مناطق شامل ايمنطقه توسعه براي بالقوه فرصت
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 بازتاب حدي تا و دارند یکدیگر با نزدیک ارتباط کوچک شهري توابع .است شده گرفته نظر

 به .(Agergaard et al., 2019) ندرو شمار می به« شهري»و « روستایی» بین تعامالت و ارتباطات

 فرآیند از بخشی روستایی سازيشهري ،عبارتی به و شهر به روستا تبدیل ،نظران صاحب اعتقاد

 کشورهاي بیشتر اربتج پایه بر ،مچنینه .(Li et al., 2011) شودمی محسوب روستایی ةتوسع

 شهرهاي و شهرها -روستا نقش که است شده معلوم ،التین آمریکاي و آفریقایی آسیایی،

 و مهم کشورها این در روستایی توسعه ویژه به و اجتماعی -اقتصادي توسعه در کوچک

 شهرهاي ،عمرانی پنجم برنامه در نیز ایران در .(Bouzarjomehry, 2014) است بوده تأثیرگذار

 نفر ارهز تا صد 22 شهرهاي و شهر -روستا یا و روستایی هايشهرك عنوان به نفر هزار 22 تا پنج

 و کوچک شهر عنوان به نفر هزار پنج شهرهاي ،سرزمین آمایش طرح درو  کوچک شهر عنوان به

 است شده قلمداد کوچک شهر عنوان به نفر هزار پنجاه زیر شهرهاي ،ملی کالبد طرح در همچنین،

(Izadi Kharameh, 2001.) موضوعات از یکی عنوان به شهر به روستا تبدیل ،دیگر سوي از 

 در کشوري تقسیمات قوانین یریتغ دلیل به و بوده مطرح روستایی و شهري توسعه مباحث در مهم

 و شهر به روستا تبدیل روند افزایش ،آن دنبال به و 1391دهه اوایل در شهر شناخت زمینه

 Asghari) است یافته بیشتري اهمیت وستایی،ر نواحی در کوچک شهري مراکز گیري شکل

Zamani et al., 2017).  ،به روستایی سکونتگاه یک تبدیل در موجود رویکرددر کشور ما 

 و خصایص و متنوع ابعاد به کامل توجه عدم از که است دوارزشی رویکرد یک شهر

 در سیاسی عوامل و مردمی تقاضاهاي فقط و حکایت دارد؛ هاسکونتگاه ونهگ این هاي ویژگی

 چنانچه ،نتیجه در ؛(Goli and Asgary, 2006) دارند تأثیر شهر به روستا تبدیل و گیري شکل

شکل  زیربنایی و کالبدي اقتصادي، اجتماعی، ابعاد در مناسب بسترهاي ایجاد بدون این فرآیند

 ناقص کارکرد با شهرهایی و شود می شهرنشن جمعیت و شهرها آمار رفتن باال سبب تنها ،گیرد

 ،اساس این بر د.انجاممی شهرهایی چنین براي عمده مشکالت جادای ، که خود بهآوردمی پدید

 هايفرآیند از یکی عنوان به شهر به آنها شدن تبدیل و روستاها ادغام پیامدهاي و آثار بررسی

 روستایی و ريشه سکونتگاهی نظام ،واقع در دارد. اهمیت بسیار از هاسکونتگاه تحول اساسی
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 پیامدهاي با ،محیطی و اجتماعی اقتصادي، ابعاد در که شده عمده تیتغییرا دستخوش کشور

 به روستا تبدیل» که است این حاضر ژوهشپ اصلی سؤال ،ترتیب یندب است. بوده همراه خاص

 ،منظور بدین «.است؟ داشته همراه به محیطی و اجتماعی اقتصادي، ابعاد در ییپیامدها چه شهر

 سیاست ارزیابی ضمن که است آن پی در آباد، انسلط شهر در مطالعه بر تکیه با حاضر، پژوهش

 چون ابعادي در شهراین  روستایی نواحی توسعه در آن نقش به بررسی شهر، به روستا تبدیل

 .دبپرداز محیطی زیست و فرهنگی -اجتماعی هايشاخص بهبود اقتصادي، رونق

 سطح رد کوچک شهري نقاط تأثیر و نقش ةمطالع موضوع و ایدهشاید نخستین بار، 

 در فانل توسط «روستایی توسعه مراکز» بحث و 1991 در سال جانسون کار با محلی و ايمنطقه

 Heidary) بود ايمنطقه توسعه در موضوع جدیدترین تقریباً که شد، مطرح و آغاز 1996 سال

et al., 2018). در شهري کارکردهاي رویکرد عنوان با راندینلی از سوي جانسون ایده این ،بعدها 

 شهرهاي توسعة راهبرد .(Douglass, 1998) شد مجدد تفسیر و پیراسته (UFRD) روستایی توسعه

 المللیبین هايکنفرانس در که ايگونه به شد، واقع بیشتري توجه مورد 1981ةده از کوچک

 ترکوچک شهرهاي توسعه و تمرکز معد به نیاز رم، شهر در شهري مناطق آینده و جمعیت

در  جتماعیا و اقتصادي ترعادالنه الگوي و یکپارچه و متناسب سکونتگاهی نظام ایجاد منظور به

 تبدیل حاصل که کوچک شهرهاي توسعه .(parizadi et al., 2016) گرفت قرار وجهت کانون

 بین اقتصادي مشارکت و کاالها مبادله کشاورزي، تولیدات افزایش براي است، شهر به روستا

 کشاورزي پشتیبانی خدمات کشاورزي، تجارت براي نیز و (Poppe, 1991) حومه و شهر

 مصرف بازارهاي تولید(، هايروش به مربوط اطالعات و تعمیراتی خدمات تولید، هاي)نهاده

 (Douglass, 1998) جدید کشاورزي صنایع و شده وريآفر کشاورزي تولیدات و محصوالت

 فناوري و هانوآوري انتشار براي پایگاهی عنوان به ایجادشده کوچک شهرهاي از است. سودمند

 و بالقوه کارکردهاي مؤید نیز مطالعات از برخی .(Abou-Korin, 2014) دشو می استفاده جدید

 ایجاد با ،روستایی کوچک شهرهاي زیرا ،است شهر به روستایی مراکز تبدیل ايتوسعه بالفعل

 به روستاییان مهاجرت کاهش در نیاز، مورد خدمات ارائه و غیرزراعی شغلی هايفرصت
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 را سرمایه و امکانات جمعیت، تعادلم توزیع زمینه و کنند می ایفا مژثر ینقش تر بزرگ شهرهاي

 شهرهاي براي که نقشی ترینمهم شاید .(Molaei Hashjin et al., 2014) دسازنمی فراهم

 که نقشی باشد، روستایی نفوذ زیر ناحیه در توسعه و تقویت و انتقال ،کرد بیان توانمی کوچک

 توانندمی شهرها این و سازد را میسر می استعدادها کارگیري به در این شهرها خاص عملکرد

 .(Fani, 2003) شوند موجب ناحیه در را روستایی -شهري شبکه تحرك و توسعه هايقابلیت

 مالک رزانوکشا ،نتیجه در ؛نمایدمی قوي بسیار شهري فشار نیروهاي شهري، توسعه روند در

 کنند و می پرهیز دوخ هاي زمین روي گذاريسرمایه از ،پردازندمی زمین سوداگري به زمین

 ،زمین سوداگري توقف صورت در که حالی در دارند،می نگه مادهآ فروش براي تنها را زمین

 .(Shokouei, 2014) برندمی کشت زیر به را حود حاصل کم هايزمین حتی شاورزانک

 هايزمینه در کوچک شهرهاي آینده به توان می ،زمین سوداگران دست کردن کوتاه با ،بنابراین

 روستاها، د.ایفا کن درستی به اجتماعی تعامالت شبکه در را خود نقش بتواند تا داشت امید شدهیاد

 کاالها، خدمات، ستد، و داد اجتماعی، تعامل شبکه یک در مادرشهرها و کوچک شهرهاي

 شهرهاي بررسی ،دیگر جهات از رسند.می هم به عقاید عرصة و کشاورزي هايفرآورده ات،تولید

 کشاورزي تولید و يورهبهر بر مطلوب يتأثیر شهري -روستایی پیوندهاي تقویت ابعاد در کوچک

 و يکشاورز بازارهاي در بهبود از ندا عبارت ابعادي چنین نهد؛می يامنطقه ثبات و یروستای رفاه و

 افزایش برگزیده، شهري مراکز در باال سطح عمومی خدمات تمرکز بازاري، مراکز در دماتخ

 به که ايمنطقه درون نقلو حمل بهبود روستایی، نواحی در کوچک شهرهاي در مشاغل

 Ghazal-Koohi and) کندمی کمک يا هدور مهاجرت و حومه و شهر بین روزانه آمدهايو رفت

Izanloo, 2019). به توجه کوچک، شهرهاي طریق از شهري و روستایی پیوندهاي بهبود براي 

  است. اساسی یاربس ارتباطی( هاي )راه کالبدي پیوندهاي

 و روستایی توسعه در کوچک شهرهاي نقش با مرتبط تخصصی نوشتارهاي بررسی ،کلی طور به

 است. زمینه این در گرایانه واقع و بینانه خوش بدبینانه، دیدگاه سه وجود از یحاک منطقه
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 کوچک شهرهای ایتوسعه نقش زمینه در موجود هایدیدگاه -1 جدول

 اهدیدگ شرح دیدگاه نوع

  بینانه خوش

 عملکردي( -)فضایی

 1961و  1921 هايدهه در شده مطرح

 ایجهاد  و امکانهات  و خهدمات  هها، نهوآوري  «پهایین  بهه  رخنهه » و پخش طریق از نفوذ حوزه توسعه

 شغلی هايفرصت

 روستایی توسعه در شهري کارکردهاي رویکرد بر دیدگاه تمرکز

 کوچک شهرهاي بودن پویا

 بدبینانه

 یاسی(س )اقتصاد

 1991 دهه در شده مطرح

 پیرامون توسعه بر ناچیز یا منفی تأثیر

 روستایی( نواحی )استثمار روستا زیان به و شهر نفع به روستایی و شهري مراکز بین نابرابر مبادله

 مادرشهرها سمت به منابع انتفال و کوچک شهرهاي سوي از انگلی نقش ایفاي

  میانه

 بینانه( )واقع

 کوچک شهرهاي مثبت یا منفی نقش بر تأکیدعدم 

 کوچک شهرهاي و نفوذ حوزه هايویژگی به توجه

 جهانی سطح در کوچک شهرهاي نقش تجویز و تعمیمعدم 

 مشروط صورت به کوچک شهرهاي ايتوسعه مثبتنقش 

 شهرهاي بین پیوندها تقویت و فوذن حوزه و کوچک شهر اقتصادي هايپایه تقویت به توجه لزوم

 رامونپی و کوچک

  (Karimi et al., 2014) همکاران و کریمی مأخذ:

 محققان توسط مطالعاتی تاکنون آن پیامدهاي و شهر به روستایی نقاط تبدیل زمینه در

 مطرح 1996در سال  رودل و راندینلی براي نمونه، .است پذیرفته صورت داخلی و خارجی

 بینند،می تدراك روستایی ساکنان يبرا که کاالهایی دامنه دلیل به کوچک شهرهاي که دندکر

 کنندمی ایفا توسعه حال در کشورهاي در روستایی نواحی در توسعه برانگیختن در حیاتی نقش

(Anabestani and Sadeghi, 2014).  1981، در مطالعات متعدد از جمله در سالهانسبه باور 

 ضروري عدالت، و رشد به سوم جهان کشورهاي دستیابی براي ،کوچک شهرهاي با ارتباط در

 ندبپرداز عمومی رفاه و عدالت اقتصادي، رشد به ایجاد پیوند میان کوچک شهرهاي که است

(Nasiri, 2009). شهرنشینی ملی، توسعه در کوچک شهرهاي نقش تبیین در ،هنري نیل 

 براي عملی و ابزاري کارآمد را (میانی و کوچک شهرهاي توسعه پایین )شامل از یافته اشاعه
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 رشد و شغلی هايفرصت ایجاد به کمک آن هدف که ،دانسته توسعه حال در کشورهاي توسعه

 Amozad Mahdiraji and Moradi) ستا توسطحومة شهرهاي کوچک و م در ايناحیه

Koochi, 2014). شمار  به زیستی هايکانون توسعه براي مناسب ییهامکان کوچک شهرهاي

کنند و در  می جذب ، مهاجران روستایی راخدماتی و صنعتی هايفعالیت برخی در و روند می

 Anabestani and) دنشومی منطقه بزرگ شهرهاي سوي به آنها حرکت از مانع واقع،

Sadeghi, 2014).  از  دیگر برخی و مالزي مصر، کنیا، چین، نظیردر برخی از کشورها

 شغلی هايفرصت ایجاد شهري، شدید تمرکز از جلوگیري ا هدفب ،توسعه حال در کشورهاي

 و روستاها به رسانیخدمات و تر بزرگ شهرهاي به روستاییان هايمهاجرت کاهش جدید،

 روستایی هايکانون تقویت طریق از کوچک شهرهاي ایجاد و توسعه به دست، این از اهدافی

 در .(Song et al., 2012) است شده توجه سکونتگاهی مراتب سلسله در آنها ارتقاي و بزرگ

 حفظ اصلی عامل عنوان به کوچک شهرهاي به توجه ،1326 سال در ستیران طرح در نیز ایران

 برنامه در ،اسالمی انقالب از همچنین، پس است. شده مطرح روستایی جامعه محیطی تعادل

 یعامل شهره کالن رشد کاهش و کوچک شهرهاي توسعة سرعت افزایش ،توسعه اول ساله پنج

 نیز به توسعه پنجم تا دوم هايبرنامه در است. شده انگاشته جمعیت و یتفعال توازن در مهم

 است شده پرداخته شهرها کالن توسعه از جلوگیري بر تأکید با کوچک شهرهاي از حمایت

(Zebardast, 2007). چهارم و سوم ساله پنج هايبرنامه مهم راهبردهاي از یکی ،رو این از 

 این سوي به آنها هدایت نیز و هامهاجرت کنترل و مهار ایران و در کوچک شهرهاي توسعه

 با ايمطالعه در ،(Nazarian and Baharlouei, 2013) بهارلوئی و نظریانبه باور  شهرهاست.

 شهر موردي مطالعه اي:منطقه توسعه و شهري نظام در کوچک شهرهاي کارکرد بررسی» عنوان

 از آن فضایی ساختار به نیل براي مناسب يراهکار تواندمی کوچک شهرهاي تقویت ،«نائین

 همکاران و فیلط بر اساس نتایج مطالعة باشد. استان سطح در متعادل و متوازن سرمایه طریق

(Lotfi et al., 2016)، در کوچک و نوپا شهرهاي نقش سیبرر» ناعنو با ايمقاله در 

 به روستایی هايمکان تغییر ،«خشرودپی شهر موردي: مطالعه ،شهري هايسیستم به بخشی تعادل
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 به منجر کند و ایجاد سکونتگاهی هايکانون براي را بهتري شرایط تواندمی شهري مراکز

 نتیجه یننیز بد (Shaterian et al., 2016) همکاران و شاطریان .شود شهري -روستا مهاجرت

 کاهش کاشان ناحیه در شهر به روستایی نقاط تبدیل اجتماعی پیامدهاي ترینمهم که رسیدند

 اي،رایانه هايبازي از استفاده) فراغت اوقات افزایش مهاجرپذیري، افزایش و مهاجرفرستی

 مردم مشارکت افزایش ،همچنین و (مسافرت روزنامه، و مجله کتاب، مطالعه کردن، ورزش

 و بوده (... و الحسنهقرض صندوق در فعالیت مشورتی، اجتماعی، و سیاسی عمرانی، امور)

 جلو به رو کاشان ناحیه در شهر به روستایی نقاط تبدیل از پس اجتماعی تحوالت روند ،بنابراین

 در ،(Safaeepour et al., 2017) ارانهمک و پور یصفای .شودمی ارزیابی مثبت و است بوده

 روستاهاي ي:مورد مطالعه ،شهر به روستا الحاق ذهنی و عینی اثرات برررسی» عنوان با ايهمقال

 يفرآیند شهر به روستا الحاق که رسیدند نتیجه ین، بد«لرستان استان نورآباد، شهر پیرامون

 اقدامات نیازمند زمانی، و مکانی شرایط فراخور به که است اي چندمرحله و چندبعدي پیچیده،

 الحاق از پس ساکنان وضعیت شده، بررسی هايمعرف بیشتر در اي گونه ، بهاست ودخ خاص

 وضعیت مؤلفه چهار عاملی، تحلیل از حاصل هايمؤلفه میان در است. یافته بهبود شهر به روستا

 به سیردست دامداري و نیز و کشاورزي بخش در فعالیت انگیزه و تولید میزان روستا، کالبدي

 به روستا الحاق از رضایت میزان هايکننده بینیپیش ترینمهم زیربنایی ساتتأسی و امکانات

  .شوند محسوب می شهر

 

 پژوهش شناسی روش

 شهر در شهر به روستا تبدیل اثرات شناسایی حاضر پژوهش اصلی هدف که آنجا از

 و حلیلیت -توصیفی روش از گیريبهره با تا است شده تالش بوده، سبزوار شهرستان آباد انطسل

 ايکتابخانه مطالعات از ،ازین مورد اطالعات گردآوري براي یابد. تحقق هدف این کمی روش

 مطالعات و تحقیق ادبیات بررسی از استفاده با ابتدا است. شده  هاستفاد )پرسشنامه( میدانی و

 راحیط محیطی و کالبدي اجتماعی، اقتصادي، بعد چهار در متغیرهایی و ها شاخص ،ايکتابخانه
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 =کم ،1= کمخیلی) اي گزینه پنج لیکرت طیف قالب در  پرسشنامه هايگویه ،اساس این بر و شد

 از گروهی توسط پرسشنامه روایی شد. تدوین (2= زیادخیلی ،4= زیاد ،3= متوسط ،2

 پرسشنامه پایایی ،کرونباخ آلفاي از استفاده با ،سپس و قرارگرفت تأیید مورد نامتخصص

 جدید شهر ساکن جمعیت پژوهش يآمار جامعه .دست آمد به 94/1 آن یزانم شد، بررسی

 شهر ،1392 شماريسر اساس بر .است شده تبدیل شهر به ،1398 سال در که بوده آباد سلطان

 332 ،کوکران رابطة از استفاده با .است خانوار 2492 و جمعیت نفر 8128 ايدار آباد سلطان

 ساده تصادفی روش به نظر مورد جامعه از گیرينمونه .شدند ابانتخ نمونه حجم عنوان به خانوار

 با شده گردآوري اطالعات است. دهرسی انجامبه  1398 سال در حاضر پژوهش و هشد انجام

 .شد تحلیلو تجزیه تأییدي و اکتشافی عاملی تحلیل و اينمونه تک (tتی ) آزمون از استفاده

 است. شده استفاده Lisrel و SPSS افزار نرمدو  از ،هاداده تحلیل براي
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 پژوهش هایشاخص -2 جدول

 شاخص مؤلفه ابعاد

 اقتصادي

 اشتغال ساختار تغییر
 و )کارکرد

 هاي فعالیت
 اقتصادي(

 شهغل  ایحهاد  اداراي، غلشه  ایجهاد  تجهاري،  -خهدماتی  شهغل  ایجهاد  جدید، شغل ایجاد
 مکان تغییر شغل، نداد دست از زنان، براي شغل ایجاد صنعتی، شغل ایجاد کشاورزي،

 شغلی

 گذاري سرمایه
 بعهد  دیگر شهرهاي در گذاريسرمایه شدن، شهر از قبل دیگر شهرهاي در گذاريسرمایه

 شهر این در اطراف ياروستاه مردم هايگذاريسرمایه افزایش شدن، شهر از

 آزاد و خدماتی صنعتی، کشاورزي، شغلی گروه تغییر

 قیمت درآمد، تغییر
 مسکن و زمین

 تغییهر  مسهکن،  و زمهین  فهروش  و خریهد  تغیر مسکن، و زمین قیمت تغییر درآمد، تغییر
 اطراف روستاهاي محصوالت فروشوخرید تغییر مسکن، سازو ساخت

 اجتماعی

 نسبت جامعه نگرش
 به روستا تبدیل به

 شهر

 زندگی از رضایت شهر، توسعه به امید شهري، جامعه به تعلق احساس مهاجرت، انگیزه
 تبهدیل  از اطهراف  روسهتاهاي  مهردم  رضهایت  شهر، به روستا تبدیل از قبالتسا شهر، رد

 شهري مسکن ساخت الگوي به گرایش ،شهر به روستا

 اجتماعی روابط
 عمهومی،  مراسم در شرکت عمومی، امور در کمک و همیاري مردم، اجتماعی انسجام
 مشهورت  مهورد  ،بسهتگان  بها  آمهد و رفت افراد، براي مردم اهمیت میزان مردم، به اعتماد

 خانواده در گرفتن قرار مشورت مورد مردم، در میان گرفتن قرار

 در تغییر
 با پذیري دسترسی

 شهر به روستا تبدیل
 شهرستان مرکز به مردم آمدو رفت استان، مرکز به مردم آمدو رفت

 محیطی
 تغییر و تخریب

 کاربري

 اراضهی  تخریب آب، منابع مصرف ایشافز آبیاري، شیوه تغییر زمین، فروش به ترغیب
 ملک تبدیل به تمایل مسکونی، به تجاري ملک تبدیل به تمایل ،ها باغ تخریب زراعی،

 زمهین،  فهروش  مغهازه،  خانهه،  بهه  بالاسهتفاده  زمهین  تبدیل به تمایل تجاري، به مسکونی
 ازه،مغ خانه، به کشاورزي زمین تبدیل به تمایل ،زمین صورت به ماندن باقی و کارخانه

 کشاورزي زمین صورت به ماندن باقی و کشاورزي زمین فروش کارخانه،

 کالبدي

 خدمات
 اعتبهاري،  و ادراي خهدمات  درمانی، و بهداشتی خدمات آموزشی، و فرهنگی خدمات
 عمومی خدمات و تجاري خدمات کشاورزي، خدمات

 از برخورداري
 خدمات

 خانهه  عمومی، کتابخانه کودك، مهد ،هنرستان دبیرستان(، راهنمایی، )ابتدایی، مدرسه
 ..... و داروخانه ناوایی، رستوران، پارك، مسجد، کتابفروشی، بهداشت،

  پژوهش هاي یافته مأخذ:
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  تحقیق قلمرو و محدوده

 خوشاب شهرستان مرکز بوده و ایران شرق در سبزوار شهرستان در شهري آباد سلطان

 با برابر شهر این جمعیت ،1382 سال در مسکن و نفوس عمومی سرشماري اساس بر .است

 یافته افزایش 8128 بهنیز  1392 سال در و نفر 2492 به ،1391 سال در و البته، بوده نفر 4989

 مرکز آباد سلطان روستاي ،1398 خرداد 12 تاریخ در وزیران هیئت مصوبه اساس بر .است

 .شد شناخته شهر عنوان به خوشاب بخش

 
 مطالعه مورد همحدود موقعیت -1 شکل

 

 بحث و نتایج

 که دهدمی نشان مطالعه مورد محدوده فردي هايویژگی توصیف از حاصل نتایج

 گویان پاسخ درصد 23/28 و همچنین، زن درصد 32/29 و مرد گویان پاسخ درصد 68/92

 آنها سنی میانگین و سن سال 98 تا 18 بین گویان سن پاسخ .بودند مجرد درصد 99/41 و متأهل
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 که بود دیپلم از ترپایین یا دیپلم گویان پاسخ درصد 4/91 تحصیالت سطح .بود سال 36 ریباًتق

 از باالتر تحصیالت نیز گویان پاسخ از درصد 6/28 ؛بودند سوادبی درصد 6/28 ،میان آن از

 38/22 آزاد، درصد 98/61 شغل و بودند شاغل گویان پاسخ تمامی ،اشتغال نظر از داشتند. دیپلم

 .بود دامدار و کشاورز درصد 84/12 و کارمند صددر
  متغیرها کل توصیف

 تغییر متغیر ،بررسی مورد هايمؤلفه بین از شود،می مشاهده 3 جدول در که گونه همان

 کمترین 19/2 میانگین با محیطی تأثیرات متغیر و ترینباال 22/4 میانگین با اشتغال ساختار

  .میانگین را داراست
  مطالعه مورد متغیرهای کل آمار یفتوص -3 جدول

 متغیرها
 آماری توصیف

 معیار انحراف میانگین

 93/1 22/4 اقتصادي( هايفعالیت و )کارکرد اشتغال ساختار تغییر

 22/1 29/2 مسکن و زمین قیمت و درآمد تغییر

 61/1 29/2 جامعه نگرش سنجش

 69/1 38/3 ها پذیري دسترس در تغییر

 63/1 69/2 دماتخ از برخورداري

 62/1 29/3 اجتماعی روابط در تغییر

 28/1 48/2 خدمات ارائه کیفیت

 23/1 19/2 محیطی تأثیرات

  پژوهش هاي یافته مأخذ: 

 شهر به روستاها تبدیل از بعد و قبل خدمات انواع کیفیت و وضعیت مقایسه

 بهداشتی، آموزشی، گروه چهار در مطالعه مورد محدوده در موجود خدمات مجموع

 نوع از و ترکیبی متغیرهاي از مطالعه مورد متغیرهاي که آنجا از .شد خالصه عمومی و فرهنگی

 .شد استفاده شده جفت متغیرهاي (t) تی آزمون از متغیرها، تحلیل ، برايندرومی شمار به کمی

 در آن جنتای صورت گرفت، که میانگین مقایسه آزمون خدمات، انواع از کدام هر با ارتباط در
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 خدمات گروه چهار هر در شود، می مشاهده جدول این در که گونه همان .آمده است 4 جدول

 داري معنی سطح با شدن شهر از بعد و شدن شهر از قبل هايمیانگین ،مطالعه مورد منطقه کل در

 هارچ هر میانگین که دهدمی نشان هامیانگین مقایسه دارند. یکدیگر با دار معنی تفاوت 111/1

 خدمات وضعیت بهبود دهنده نشان ، کهداشته افزایش شهر به شدن تبدیل از بعد خدمات گروه

 مشاهده ،آزمون نتایج در دقت با است. بوده روستا که است زمانی به نسبت آباد سلطان در

 دو این ؛ به دیگر سخن،اندداشته را میانگین باالترین عمومی و فرهنگی خدمات که شود می

 بهتري وضعیت شهر به آباد ي سلطانروستا تبدیل از پس دیگر گروه دو به نسبت اتخدم گروه

 اند.کرده پیدا
 آباد روستای سلطان شدن شهر از بعد و قبل خدماتی هایزیرساخت میانگین مقایسه -4 جدول

  متغیرهای جفت

 قبل و بعد از شهر شدن

  میانگین

 هاتفاوت

  خطای متوسط

 داستاندار
  آماره

t 

  هدرج

 آزادی

  سطح

 داری معنی

 111/1 231 8/11 124/1 28/1 آموزشی خدمات

 111/1 231 4/12 23/1 34/1 بهداشتی خدمات

 111/1 231 8/21 128/1 28/1 فرهنگی خدمات

 111/1 231 2/23 129/1 63/1 عمومی خدمات

  پژوهش هاي یافته مأخذ:

  شهر به روستا تبدیل از بعد و بلق مطالعه مورد محدوده اشتغال ترکیب و ساختار مقایسه

 به روستا تبدیل از بعد و قبل مطالعه، مورد محدوده در اشتغال ترکیب بررسی منظور به

 گونه همان است. شده تقسیم آزاد و خدماتی صنعتی، کشاورزي، گروه چهار به اشتغال شهر،

 صورت بدین مطالعه مورد محدوده کل در اشتغال ترکیب ،شودمی مشاهده 2 جدول در که

 213) آزاد شغل به مربوط شاغالن بیشترین ،شهر به آباد ي سلطانروستا تبدیل از قبل که است

 زین شهر به روستا تبدیل از پس و است )هفده نفر( صنعتی مشاغل به مربوط کمترین ونفر( 

 رینکمت غل،شا نفر 24 با صنعتی مشاغل و شاغالن بیشترین شاغل نفر 212 با آزاد شغل همچنان

 بعد از تبدیل روستا به شهر، که شودمی مشاهده ،جدولاین  در دقت با اند.داشته را شاغالن

  است. یافته افزایش شغلی هايگروه دیگرتعداد  و کاهش کشاورزي بخش شاغالنتعداد 
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 شهر به آباد ی سلطانروستا تبدیل از بعد و قبل اشتغال ترکیب فراوانی توزیع -5 جدول

 اشتغال ترکیب
  شدن شهر از بعد شدن شهر از قبل

 نسبی فراوانی درصد فراوانی نسبی فراوانی درصد فراوانی

 4/2 18 2/19 28 کشاورزي

 2/9 24 1/2 19 صنعتی

 8/64 212 1/61 213 آزاد

 6/22 92 3/16 24 خدماتی

 111 332 111 332 جمع

  پژوهش هاي یافته مأخذ:

 شهر به روستا تبدیل متغیرهای دیتأیی و اکتشافی عاملی تحلیل نتایج

 توسعه بر شهر به روستا تبدیل اثرگذار متغیرهاي به مربوط هايمؤلفه ضرایب تعیین براي

 زیاد تعداد ،عاملی تحلیل از هداستفا با شد. استفاده اکتشافی روش به عاملی تحلیل از ،روستایی

 مجموعه به مربوط هايداده دنبو مناسب آزمون براي .شد خالصه دار معنی عوامل به هاشاخص

 ، ازعاملی تحلیل شروع براي و روستایی توسعه تحلیل خصوص در بررسی مورد متغیرهاي

 سطح در بارتلت آزمون داري یمعن شد. استفاده (Bartlettبارتلت )آزمون  KMO شاخص

 مورد متغیرهاي بودن مناسب و همبستگی از حاکی KMO مناسب مقدار و درصد 99 اطمینان

 KMO ،یعنی) هاداده بودن مناسب تشخیص هايآزمون ابتدا .است عاملی تحلیل انجام براي نظر

 براي KMO مقدار .است شده گزارش 6 جدول در آن نتایج که ،گرفت انجام (بارتلت و

 تحلیل براي هانمونه تعداد که گفت توانمی ،بنابراین آمد دست به 941/1 هاشاخص مجموعه

  .است هبود مناسب عاملی
  بارتلت آزموننتیجه  -6 جدول

 تحلیل مورد مجموعه KMO مقدار بارتلت مقدار داری معنی سطح

000/0 6/612 941/1 
  شهر به روستا تبدیل اثرات تبیین هايشاخص

 روستایی توسعه بر

  پژوهش هاي یافته مأخذ:
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 مدل به شهر به ستارو تبدیل متغیرهاي کردن دوار با ابتدا ،عاملی تحلیل انجام منظور به

 واریماکس عاملی چرخش روش اساس بر هاعامل استخراج از حاصل نتایج عاملی، تحلیل

 این در داده شده است. نشان دارمعنی هايعامل تعداد ه که در آن،آمد دست به 9 جدول شرح به

 تبدیل هايشاخص مجموعه براي تر از عدد یک با مقادیر ویژة بزرگ عامل ، هفتآزمون

 نشده دارمعنیعدد یک  از تر کوچک ا مقادیر ویژةب هاعامل بقیه و بوده دار معنی شهر به وستار

 حدود شهر به روستا تبدیل هايشاخص گانة هفت املوع، 9 جدول نتایج بر اساس است.

 .کنندمی تبیین را کل واریانس تغییرات درصد 321/49

 شده  های استخراجلعام واریانس تبیین درصد و ویژه مقادیر -7 دولج

 واریانس تجمعی درصد ویژه مقدار واریانس درصد ویژه مقدار املع

1 623/11 422/14 422/14 

2 814/8 498/2 649/22 

3 321/4 498/2 348/32 

4 241/4 482/2 281/36 

5 112/4 128/2 111/42 

6 123/3 633/1 123/42 

7 249/2 312/1 321/49 

  پژوهش هاي یافته مأخذ:

 عاملی( )مدل ساختار شناسایی و شده ج استخرا هايعامل ماهیت شدن روشن براي

در نظر  8 جدول اولیه، متغیرهاي مجموعه از کدام هر رگذاريبا نحوه و پژوهش موضوع

 است استخراجی هايعامل در شده معرفی متغیرهاي ضرایب حاوي جدول این است. شده هگرفت

 ،سخن دیگر به و دهدمی نشانرا  هاعامل گیريشکل در غیرهامت از هر کدام نقش و اهمیت که

 اند.مدهآ دست به اصلی لفهؤم به تجزیه روش از که متغیرهاست از هاعامل بارگیري بیانگر
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 شهر به روستا تبدیل های شاخص از استخراجی های عامل بارگیری -8 جدول

 عاملی بار شاخص عامل

 به روستا تبدیل از منديرضایت
 هرش

 943/1 مهاجرت انگیزه کاهش

 638/1 شهر به روستایشان تبدیل از مردم استقبال میزان

 618/1 شهر آبادانی و زندگی شرایط بهبود به امیدواري

 293/1 شهر به روستا تبدیل از اطراف روستاهاي مردم رضایت

 263/1 شهري جامعه به تعلق احساس ایجاد

 232/1 شهري مسکن ساخت الگوي از استفاده به گرایش

 496/1 شهر در زندگی از رضایت

 و )کارکرد اشتغال ساختار تغییر
 اقتصادي( هاي فعالیت

 و در تولیدي، کوچک هاي )کارگاه صنعتی مشاغلایجاد 
 ..(. و آهنگري جوشکاري، سازي، پنجره

998/1 

 923/1 اداري مشاغلایجاد 

 939/1 تجاري -خدماتی مشاغلایجاد 

 623/1 يهاي کشاورز شغل در فعالیت ادایج

 613/1 اي ایجاد فرصت شغلی جدید در هر زمینه

 اراضی کاربري تغییر

 922/1 مسکن به کشاورزي زمین کاربري تغییر به تمایل

 932/1 مسکن به استفاده بدون زمین تبدیل به تمایل

 912/1 مغازه به کشاورزي زمین تغییر کاربري به تمایل

 298/1 مغازه به استفاده بدون زمین تبدیل به تمایل

 اراضی تخریب

 992/1 زراعی اراضی تخریب

 924/1 ها باغ تخریب

 911/1 آب منابع آلودگی و آب مصرف افزایش

 622/1 شهر در اطراف روستاهاي محصوالت فروشوخرید کشاورزي محصوالت بازار بهبود

 آمدو رفت سهولت
 913/1 هرستانش مرکز به مردم دآمو رفت

 683/1 استان مرکز به مردم آمدو رفت

 گذاريسرمایه افزایش

 تبدیل از قبل استان مرکز یا اطراف شهرهاي در گذاريسرمایه
 شهر به روستا

912/1 

 تبدیل از بعد استان مرکز یا اطراف شهرهاي در گذاريسرمایه
 شهر به روستا

668/1 

  پژوهش هاي یافته مأخذ:
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 422/14 تنهایی به 623/11 ویژه مقدار با اول عامل ،دهدمی نشان 8 جدول که گونه همان

 همچون متغیرهایی با ،عامل ترینمهم عنوان به ،کند. این عاملمی تبیین را جامعه واریانس درصد

 بهبود به امیدواري شهر، به روستایشان تبدیل از مردم استقبال میزان مهاجرت، انگیزه کاهش

 ایجاد شهر، به روستا تبدیل از اطراف روستاهاي مردم رضایت شهر، آبادانی و زندگی شرایط

 از رضایت و شهري مسکن ساخت الگوي از استفاده به گرایش شهري، جامعه به تعلق حس

 از منديرضایت»توان  این عامل را می رو، دارد و از این باال و مثبت همبستگی شهر در زندگی

 درصد 498/2 تنهایی به 814/8 ویژه مقدار با دوم عامل .کرد اريگذنام «شهر به روستا تبدیل

 ایجاد همچون متغیرهایی با ،مهم عامل دومین عنوان به ،عامل کند. اینمی تبیین را واریانس

 هايفعالیت در شغل ایجاد تجاري، -خدماتی مشاغل ایجاد اداري، مشاغل ایجاد صنعتی، مشاغل

و از  باالست و مثبت همبستگی داراي ايزمینه هر در دجدی شغلی فرصت ایجاد و کشاورزي

 گذارينام «هاي اقتصادي( تغییر ساختار اشتغال )کارکرد و فعالیت» توانمی را عامل این رو، این

 این کند.می تبیین را واریانس درصد 498/2 تنهایی به 321/4 ویژه مقدار با سوم عامل کرد.

 تبدیل به تمایل مسکن، به کشاورزي زمین کاربري تغییر به تمایل چونمه متغیرهایی با عامل

 تبدیل به تمایل مغازه و به کشاورزي زمین تغییر کاربري به تمایل مسکن، به استفاده بدون زمین

 تغییر» توانمی را عامل این رو، دارد و از این باال و مثبت همبستگی مغازه به استفاده بدون زمین

 اقتصادي لحاظ به مدت کوتاه در است ممکن عامل این گرچه رد.ک گذارينام «اراضی کاربري

 عامل شود.می تلقی بلندمدت در منفی محیطی پیامد یک محیطی لحاظ به ولی ،باشد مثبت

 عامل این کند،می تبیین را جامعه واریانس درصد 482/2 تنهایی به 241/4 ویژه مقدار با چهارم

 آلودگی و آب مصرف افزایش ،ها باغ تخریب ی،زراع اراضی تخریب همچون متغیرهایی با

 «اراضی تخریب» توانمی را عامل این رو، ست و از اینباال و مثبت همبستگی داراي آب منابع

 تبیین را واریانس درصد 128/2 نهایی  به 112/4 ویژه مقدار با پنجم عامل کرد. گذارينام

 مثبت همبستگی شهر در اطراف اهايروست محصوالت فروشوخرید متغیر با عامل این کند. می

 عامل کرد. گذارينام «کشاورزي محصوالت بازار بهبود» توانمی را عامل این رو، دارد و از این
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 با عامل این .کندمی تبیین را جامعه واریانس درصد 633/1 تنهایی به 123/3 ویژه مقدار با ششم

 داراي استان مرکز به مردم آمدو فتر و شهرستان مرکز به مردم آمدو رفت همچون یرهاییغمت

 گذارينام «آمدو رفت در سهولت» توانمی را عامل این رو، ست و از اینبال و مثبت همبستگی

 این کند.می تبیین را واریانس درصد 312/1 تنهایی به 249/2 ویژه مقدار با هفتم عامل کرد.

 روستا تبدیل از بعد استان مرکز ای اطراف شهرهاي در گذاري سرمایه همچون متغیرهایی با عامل

 شهر به روستا تبدیل از قبل استان مرکز یا اطراف شهرهاي در گذاري سرمایه و شهر به

 گذارينام «گذاريسرمایه افزایش» توانمی را عامل این رو، دارد و از این باال و مثبت همبستگی

 کرد.

 به مربوط ساختاري و گیريدازهان الگوي برازش و پرسشنامه ايسازه اعتبار بررسی براي

 سازيمدل روش به هاداده ، تحلیلروستایی توسعه در شهر به روستا تبدیل اثرات تردقیق بررسی

 یک اساس بر راستا، این در .گرفت صورت LISREL افزار نرم از استفاده با ساختاري معادالت

 شامل عوامل عامل() نهفته متغیر سه قالب در )شاخص( آشکار متغیر هفت نظري، مدل

 تحلیل از اول مرحله در آمده دست به نتایج ، کهگرفته قرار نظر مد محیطی اعی واجتم اقتصادي،

 19/1642 برابر با مدل برازش براي (x2) اسکوئر کاي مقدار دهندة نشان 2 شکل در تأییدي عاملی

 1211/1 با برابر RMSEA آماره مقدار آن، بر عالوه است. p=0.00 مقدار و (149 آزادي درجه )با

 نظر مورد مدل در متوسط برازش از نیز هاآماره این ،است 18/1 کمتر از مقدار این بوده و از آنجا که

  .کایت داردح

 در آمده دست به عاملی بارهاي داري دهندة معنی نشان 9 جدول در آمده دست به نتایج

 عاملی، بارهاي این داريمعنی بر وهعال عاملی بار میانگین .است آشکار متغیرهاي تمام خصوص

2) چندگانه هايهمبستگی مجذور طریق از توانمی را هاشاخص پایایی و اعتماد
R) بررسی 

2 مقادیر کرد.
R 2 )هرچه دهدمی نشان مربوط نهفته متغیر اب را شاخص هر واریانس سهم

R 

به  مربوط شاخص پایاترین (.است واریانس باالي تبیین قدرت ، مقدار آن بیانگرباشد تر بزرگ

 شاخص ناپایاترین و (،31/1) شهر به روستا تبدیل از رضایتمندي و (،33/1) اشتغال ساختار تغییر
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 شده استخراج واریانس میانگین AVE ،همچنین و .است (11/1) آمدو رفت سهولت به مربوط

 هم به هشد مشاهده متغیرهاي ،( باشد2/1 از تر بزرگ ،یعنی) بیشتر AVE هرچه .است

 وجود (86/1) همگرایی بیشترین ،اقتصادي بعد ؛ دربرخوردارند همگرایی از و ترند نزدیک

 دارد.
 اولیه( مرتبه عاملی )تحلیل مدل از آمده دست به نتایج خالصه -9 جدول

 بیرونی شده مشاهده متغیر بعد
  عالمت

 اختصاری
2
R 

  عاملی بار

 استاندارد

  خطای

 استاندارد
AVE 

 اقتصادي

و  )کارکرد اقتصادي هايفعالیت غییرت

 e1 33/1 24/1 16/1 اقتصادي( هاي فعالیت

86/1 
 e2 18/1 28/1 19/1 کشاورزي محصوالت بازار بهبود

 e3 29/1 43/1 24/1 گذاري سرمایه افزایش

 محیطی
 en1 29/1 49/1 19/1 اراضی کاربري تغییر

81/1 
 en2 24/1 31/1 16/1 اراضی تخریب

 اعیاجتم
 s1 31/1 49/1 13/1 شهر به روستا تبدیل از مندي رضایت

64/1 
 s2 11/1 26/1 18/1 آمدو رفت سهولت

  پژوهش هاي یافته مأخذ:

 شده ارائه برازندگی شاخص چندین ،ساختاري معادالت مدل برازش ارزیابی براي

 هاي شاخص از ،اردانانآم از تعدادي پیشنهاد به استناد با مطالعة حاضر، ، درمنظور بدین است.

 شاخص (،NNFI) برازندگی ةنشد نرم شاخص (،GFI) برازندگی شاخص (،X2) اسکوئر کاي

 تخریب خطاي مجذور میانگین ریشه (،CFI) تطبیقی شاخص (،IFI) فزاینده برازندگی

(RMSEA) مانده باقی مجذور میانگین شاخص و (RMR) براي دقیق يمعیار شد. استفاده 

 ،IFI هايشاخص مقادیر و نباشد دار معنی X2 مقدار اگر اما ندارد؛ وجود ئراسکو کاي شاخص

NNFI، GFI و CFI شاخص مقدار ،9/1 از بیش RMSA شاخص مقدار و 12/1 از کمتر 

RMR 11 جدول به توجه با ،اساس این بر .بود خواهد مناسب مدل برازش باشد، 1/1 از کمتر، 
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 متغیرهاي ساختاري معادالت مدل نظري زیربناي و ملیعا ساختار با آماري لحاظ از هاداده

  برخوردارند. مناسب برازش از پژوهش نهفته
  شهر به روستا تبدیل اثرات گیریاندازه مدل برازندگی هایشاخص -10 جدول

 شده گزارش مقدار معیار شاخص

X2/df 3 24/2 کمتر و 

RMR 14/1 12/1 از کمتر 

GFI 9/1 91/1 بیشتر و 

AGFI 9/1 94/1 بیشتر و 

NFI 9/1 93/1 بیشتر و 

NNFI 9/1 94/1 بیشتر و 

IFI 9/1 99/1 بیشتر و 

CFI 9/1 96/1 بیشتر و 

RMSEA 12/1 18/1 از کمتر 

  پژوهش هاي یافته مأخذ:

 این بر است. آمده 2 شکل در استاندارد حالت در پزوهش ساختاري معادالت مدل

 به مربوط ،اقتصادي بعد در شهر به روستا تبدیل اثر ترینبیش که گرفت نتیجه توانمی ،اساس

 تبدیل از مندي رضایت به مربوط ،اجتماعی بعد در ،24/1 بارعاملی با (e3) اشتغال ساختار تغییر

 با (en1) اراضی کاربري تغییر به مربوط ،محیطی بعد در و 49/1 بارعاملی با (s1) شهر به روستا

 .است 31/1 عاملی بار با (en2) اراضی تخریب و 49/1 بارعاملی
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 شدهاستاندارد عاملی بارهای نمایش با پژوهش متغیرهای ساختاری معادالت مدل -2 شکل

 

 گیری نتیجه

 ،اخیر دهه چند در که هددمی نشان سکونتگاهی توسعه نظریات تکامل روند بررسی

 دیدگاه تغییر این که ،کرده تغییر «باال به پایین» دیدگاه به «پایین به باال» دیدگاه از توسعه به نگرش

 نظریات در کوچک شهرهاي یافتن تیاهم نیز و «باال به پایین»ة توسع دیدگاه اهمیت افزایش سبب

 انگلی» دیدگاه سه ،کوچک شهرهاي تقویت هرچند، در زمینة است. شده سکونتگاهی توسعه

ها  هاي بیشتر پژوهش یافته اما ،دارد جودو بینانه واقع و بینانه( )خوش« بودن پویا» ،)بدبینانه(« بودن

 کشورهاي بیشتر در کوچک شهرهاي توسعه و همچنین، کوچک شهرهاي پویاي نقش گویاي

 همچون نیز ایران در است. بوده شهر به بزرگ روستایی هايسکونتگاه تبدیل طریق از جهان

 کوچک شهرهاي هب برزگ روستایی هاي سکونتگاه ارتقاي راهبرد ،جهان کشورهاي از برخی
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 به روستاها تبدیل» که است این اساسی لهمسئ حال است. یافته شدت، 1391 دهه در و شده اعمال

شهر  روي ايمطالعه ،لهمسئ یندب بردن پی براي «.است؟ داشته پیامدهایی چه ایران در شهرها

 ،راستا این در .است گرفته صورت يورض خراسان استان شهرهاي -روستا از یکی آبادسلطان

 روستایی توسعه در شهر به روستا تبدیل اثرات با مرتبط ةشد انتخاب هايشاخص و نظري مباحث

 در ،گذشته دهه دو در ،کلی طور به .گرفت قرار مطالعه مورد عاملی تحلیل روش از استفاده با

 و روستایی و شهري مراتب سلسله نظام در تغییر هايزمینه از شهرها به روستاها تبدیل ،ایران کشور

 .است داشته همراه به نیز منفی و مثبت پیامدهاي و آثار گاه و بوده هاسکونتگاه میان پیوندهاي

 شهر به روستا تبدیل اجتماعی پیامد ترینعمده که دهدمی نشان پژوهش متغیرهاي توصیفی نتایج

 به مهاجرت ايبر افراد انگیزه کاهش) شهر به روستا تبدیل به نسبت جامعه نگرش سنجش تغییر

 میانگین باالترین متغیر این زیرا بوده، (شهري جامعه به تعلق احساس افزایش و دیگر شهرهاي

 داگالس اتتحقیقنتایج  مؤید حاضر پژوهش از قسمت این نتایج ،رو این از .است داشته را (24/4)

(Douglass, 1998) همکاران و فریدمن و (Friedmann et al., 1980)  را شهرها -تاروس کهاست 

 روستاییان مهاجرت کاهش و روستایی نواحی در زندگی سطح افزایش براي مناسب يراهبرد

 تحقیق ، تأییدي بر نتایجهمچنین و دندانمی توسعه در محلی مردم مشارکت و شهرها به

 شهرهاي به روستاییان مهاجرت کاهش کهاست، مبنی بر این (Taherkhani, 2008) طاهرخانی

 و پورجمعه تحقیق نتایج با اما ؛شودمی تلقی شهر به روستا تبدیل مثبت آثار جمله زا تربزرگ

 -روستا توسعه مبنی بر عدم تأثیرگذاري (Jomehpour and Rashnoodi, 2011) رشنودي

 پیامد دومین .است تفاوتم مهاجرت کاهش و جمعیت ثبیتت براي الزم شرایط ایجاد در شهرها

برابر با  آن میانگین که بوده، اجتماعی روابط تغییر شهر به روستا تبدیل فرآیند مهم اجتماعی

دهندة  ، که نشاناندداشته متوسط حد از کمتر میانگین نیز اجتماعی متغیرهاي سایر و ؛است 29/3

 از قسمت این نتایج است. رشه به روستا تبدیل فرآیند با متغیرها این عدم تغییر محسوس در

 (Sadeghian Ghameshloo, 2013) قمشلو صادقیان پژوهش هايیافته با نیز حاضر پژوهش

 پیامد ترینعمده پژوهش حاضر، متغیرهاي توصیفی نتایج بر اساس .دارد همخوانی و مطابقت
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 بیشترین دي(اقتصا هايفعالیت و )کارکرد اشتغال ساختار تغییر شهر به روستا تبدیل اقتصادي

 نشان شهر به روستا تبدیل اقتصادي اثرات به مربوط تحلیلی هاي یافته .است (22/4) میانگین

 شهر دنبال به که ايگونه به ،داشته نسبی افزایش تبدیل روستا به شهر از بعد اشتغال که دهد می

 وارد شده شهر اقتصادي چرخه به نیز خدماتی هايفعالیت سابق، هايشغل بر عالوه روستا، شدن

 هايیافته بااز پژوهش حاضر  بخش این نتایج .است داشته مثبت تأثیر آن اشتغال میزان بر و

 در دارد. تطابق (Motiee Langroudi et al., 2016) همکاران و لنگرودي مطیعی پژوهش

 آشکار متغیرهاي تمام خصوص در دهآم دست به عاملی بارهاي اول، مرتبه عاملی تحلیل

 ترینمهم نتیجه گرفت که توانمی حاضر، پژوهش هايیافته اساس بر .بوده است دار معنی

 دیگر، شهرهاي به مهاجرت براي افراد انگیزه کاهش شهر به روستا تبدیل اجتماعی پیامدهاي

 مسکن ساخت ويالگ به گرایش مصرف، الگوي تغییر شهري، جامعه به تعلق احساس افزایش

 اجتماعی روابط در تغییر ،همچنین و شهر به روستا تبدیل از منديرضایت ،کل در و شهري

 )افزایش اشتغال ساختار تغییر نیز فرآیند این اقتصادي پیامدهاي ترینمهم است. بوده مردم

  .است دهارزبابی ش گذاريسرمایه افزایش ،همچنین و شغلی( هايفرصت
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