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چکیده
توسعه پایدار به مفهوم مدیریت یکپارچه پایداری اکولوژیکی و توسعه اقتصادی  -اجتماعی به منظور دستیابی به بهبود شرایط انسانی میباشد .از
طرفی هدف این پژوهش ارتقاء توانمندیها در حوزه اجتماعی-فرهنگی و همچنین ارزیابی میزان تأثیر عوامل توسعه پایدار شهری بر آهنگ تغییرات
فرهنگی و اجتماعی در جهتدهی به ارتباطات روستائیان با نظام شهری با بهرهگیری از راهبردهای توسعهپایدارشهری میباشد .این پژوهش که در رسته
پژوهشهای کاربردی میباشد با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است .روش جمعآوری دادهها ،پیمایش میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه است.
جامعه آماری شامل ساکنان  58آبادی از شهر شیراز و تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  525خانوار از روستاهای منتخب به عنوان نمونه
تصادفی انتخاب شده است .برای دستهبندی شاخصها و امتیازدهی بر اساس پاسخهای دریافت شده از ساکنان منتخب از آزمون تحلیل عاملی و آزمون
 tزوجی استفاده شده است ،نتایج بدستآمده بدین شرح است که بر اساس روش تحلیل عاملی مجموعا  2/48درصد از واریانس را میپوشاند و همچنین
در آزمون کرویت بارتلت با سطح  2/222نشان دهنده کفایت نمونه گیری میباشد .ضریب آلفای کرونباخ برای شاخصهای تایید شده در تحلیل عاملی
شامل عوامل اجتماعی-فرهنگی  ،2/254عوامل اقتصادی  ،2/529عوامل زیست محیطی  2/288و عوامل آهنگ تغییرات عوامل فرهنگی 2/252
میباشد و با استفاده آزمون  Tزوجی هر یک زیر شاخصهای عوامل توسعه پایدار شهری به صورت جداگانه تأثیرگذار بر کاهش مهاجرتهای روستا-
شهری و کاهش آهنگ تغییرات فرهنگی میباشد.
واژگان کلیدی :توسعهپایدار شهری ،روابط روستا-شهری ،آهنگ تغییرات فرهنگ ،شیراز.
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مقدّمه:
روابط بین شهر و روستا میتواند فراتر از حوزه نفوذ ناحیهای بوده(  )Ghasempour & Zabrdast, 2019: 126بدین صورت که فرایند شهرنشینی
حاصل کنش های پیچیدة عناصر اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،فناوری ،جغرافیایی و فرهنگی جهانی و محلی است ( .)Pacione, 2011: 3طبیعتا روند
گسترش کنشهای فوق سبب رشد و توسعه نامتعادل و نامتوازن منطقهای میان جامعه شهری و روستایی( )Jomehpour, 2016: 39و همچنین گستردگی
زندگی شهری و شهر گرایی و تمرکز سرمایه در شهرها و در نتیجه موجب بی توجهی به مناطق روستایی شده است( .)Patrick, 2008: 458که سبب
شکلگیری جریان جمعیتی یا به عبارت دیگر مهاجرت از روستاها به سمت شهرها و بالعکس میشود( .)Shamsoddini et al, 2013: 130که گاهی ضعف
ساختارهای اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی سبب گردیده تا روستاییان برای به دست آوردن فرصتهای بهتر زندگی به مناطق شهری مهاجرت
کنند(  .)Azani & Bostani, 2013: 94اگرچه بین درصد مهاجرت های روستا -شهر( 22درصد) و شهر -روستا ( 14درصد) طی دهة  1549-29تفاوت رقمی
اندکی وجود دارد( .)Rostamalizadeh et al, 2013: 506اما همین مقدار میتواند فرهنگ و تولیدات فرهنگی جامعه را در خطرتهدید ناشی از روند رشد
فزایندهی مهاجرت قرار داده و از آنجا که فرهنگ پایه و اساس زندگی جوامع است ،میتوان گفت حدود نود درصد کنشها و واکنشهای رفتاری ،معموالً بدون
استدالل و بر اساس فرهنگ صورت میگیرند( .)Vaziri et all, 2018: 5اگر چه از فرهنگ به سبک گلی زندگی انسان یاد میشود ،این سبک کلی از تعامالت
انسانی شکل میگیرد؛ یعنی برخاسته از ارزشها و هنجارهاست که جوهره فرهنگ هستند( .)Naghavi et al, 2012: 108از طرفی پیوند فرهنگ و شهر ایده
تازهای نیست .لوییس مامفورد در کتاب فرهنگ شهرها نشان داد" ،شهر مکانی است که پیچیدگی فرهنگ در آن نمایان میشود( & Kardar, 2017: 6
 .)Salaripourدر این میان عوامل تغییرات فرهنگی که در شرایط متعارف فرهنگ هر جامعهای رخ میدهد شامل موارد ذیل میباشد:
 )1تغییرات سریع جمعیتی یک جامعه در اثر حوادث طبیعی و اجتماعی
 )2تغییر محیط جغرافیایی و مهاجرت دسته جمعی
 )5تغییر در قدرت سیاسی و مدیریت اجرایی یک جامعه(.)Nikbakht, 2010: 41
لذا با استفاده از راهکارهای توسعه پایدار شهری میتوان در راستای ارتقاء عوامل فرهنگی روستا-شهری اقدام نمود .بدین صورت که مفهوم توسعه پایدار از
دهه  1522م (  .)Vaziri et all, 2018: 4با هدف ارتقاء مستمرّجامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر ،در کلیهی جوامع دارای سه هدف اقتصادی ،سیاسی
و فرهنگی مطرح گردید( .)Azami et al, 2013: 3بر اساس گزارش برنتلند توسعة پایدار عبارت است از :توسعه ای که پاسخگوی نیازهای فعلی باشد .بدون
آن که توان نسل های آینده در تأمین نیازهای خود را تحت تأثیر قرار دهد( .)Cox & Ziv, 2005: 2با وجود دگرگونی های عمیق در بسیاری از نماگرهای
اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی کشور در چند دهة اخیر ،هنوز بسیاری از عوامل مؤثر برخاسته از شاخص های شفاف توسعة پایدار در بسیاری از مناطق
شهری و به ویژه در مناطق روستایی کشورمان وجود دارد که نشان از غفلت جدی راهکارهای اجرایی توسعة پایدار میباشد(.)Ghanimat et al, 2016: 900
بنابراین ،دیدگاهها و تئوری های نوینی مطرح گردید که اصول مشترك این تئوریها عبارتاند از :سرزمین گرایی در مقابل کارکردگرایی ،تکثرگرایی فرهنگی در
مقابل نوسازی استاندارد؛ پایداری اکولوژیکی در مقابل رشد اقتصادی؛ حمایت گرایی نوین در مقابل تجارت آزاد؛ منطقه گرایی امنیتی و توسعه ای در مقابل جهان
گرایی؛ تقدم نظام فرهنگی و اجتماعی در مقابل نظام های اقتصادی؛ نهادگرایی در مقابل ساختارگرایی( .)Ghasemi, 2016: 35و میتوان گفت اهداف اجتماعی
مفهوم پایداری شامل دستیابی به برابری و حفظ تنوع فرهنگی ،ارتقای نقش خانواده ،افزایش حس جمعی و شهروندی ،دستیابی به کیفیت و بهتر کردن کیفیت
زندگی است(  .)Mohammadi Joo & Ahmadi, 2013: 3بر این اساس در پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل تأثیرگذار توسعه پایدار بر قرهنگ روستا-
شهری شهر شیراز به صورت تصادفی ،سعی بر آن داریم با استفاده از معیارهای توسعه پایدار شهری به عنوان متغیر مستقل و نمودهای
فرهنگی تأثیرگذار در شهرها و معیارهای اثرگذار بر روابط بین شهر و روستا(مهاجرت) به عنوان متغیر وابسته در موردهای مورد مطالعه،
بتوان به ارتقاء سطوح مختلف پایداری پرداخت .در این راستا این مقاله به دنبال رد یا اثبات فرضیات ذیل میباشد:
 به نظر میرسد ابزارهای تأثیرگذار در تغییرات فرهنگی و توسعه پایدار شهری شامل شاخصهای اجتماعی-فرهنگی ،اقتصادی و
زیست محیطی میباشد.
 به نظر میرسد ابزارهای توسعه پایدار شهری در حیطههای (اجتماعی-فرهنگی ،اقتصادی و زیست محیطی) سبب و کاهش
مهاجرتهای روستا-شهری و همچنین کاهش تغییرات فرهنگی میگردد.
پیشینه و مبانی نظری تحقیق:
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بررسی پیشینة تحقیق نشان میدهد که در ارتباط با موضوع تحقیق پژوهش در راستای توسعه پایدار شهری ،نمودهای فرهنگی و
روابط روستا-شهری (مهاجرت) تا حدودی با موضوع تحقیق همسویی نسبی دارند در جدول زیر به تعدادی از پژوهش های انجام شده در
ارتباط با موضوع تحقیق میپردازد.
ردیف

محقق/محققین
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ملکی و همکاران
()1552
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موحدی و سامیان
()1554
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وزیری و همکاران
()1554

8

شرف الدین و
چراغی کوتیانی
()1555

9

2

4

2

Argent & et
)2218( al

جدول  -1پژوهش های انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق
شرح
عنوان پژوهش
نقش مهاجرت معکوس
این محققین دریافتند که در صورتی مدیران روستایی بتوانند سرمایه حاصل از مهاجرین را جذب نمایند به طور
در تحوالت اقتصادی –
حتم خواهند توانست کمک بیشتری به توسعه روستایی داشته باشند و البته مهاجران بر فرهنگ کلی جامعه
اجتماعی و فرهنگی
جدید تأثیرگذار هستند ،از این رو ،ماتدیریت بحث آسیبهای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و روانشناختی و نحوه
روستاهای ساحلی
تأثیرپذیری مهاجران از فرهنگ مقصد یا تأثیرگذاری آنها بر فرهنگ مقصد نیز بایستی مدیریت شود.
شهرستان رشت
این محققین دریافتند که عوامل مؤثر بر مهاجرتهای روستا -شهری مهاجران شهرستان سردشت را به ده
عامل تقسیم کرد ،که این عوامل در مجموع تبیین کننده بیش از  48درصد عوامل موثر بر مهاجرت میباشند
بررسی عوامل موثر بر
که عبارتند از :عامل اقتصادی و حمایتی  25درصد ،عامل عدم تعادل بین امکانات روستا و شهر  12درصد ،عامل
مهاجرت روستاییان در
ارتباطی و اطالعاتی  2درصد ،عامل فرهنگی  2درصد ،عامل جغرافیایی  9درصد ،عامل درآمدی  8درصد ،عامل
شهرستان سردشت
زیرساختی  8درصد ،عامل آب و هوایی و اقلیمی  5درصد ،عامل اجتماعی  5درصد ،و عامل فردی  2درصد.
این محققین دریافتند که با گسترش و رشد تکنولوژی و تبدیل شدن به دهکده جهانی نیاز به توسعه زیر
ساختها و بهرهبرداری صحیح از تمامی منابع و امکانات امری ضروری جلوه مینماید و نتیجه حاصل شد که
بررسی و ارزیابی
تمامی شاخصهای اجتماعی و فرهنگی وابسته به هم همچون زنجیرهای به هم متصل بوده و رشد هر کدام در
مؤلفههای های پایداری
گرو رشد شاخص مجاور است بنابراین با استفاده از آموزش و تکیه بر فرهنگی بومی منطقه(شهرستان کرج)
اجتماعی فرهنگی
میتوان مسیر دستیابی به این مهم را تسهیل نمود  .پایداری ،تعامل میان مجموعهای از ابعاد اکولوژیکی،
درجهت نیل به توسعه
اقتصادی و اجتماعی است و در این مقوله بر اساس نگرش سیستمی ایفای نقش موثر هر یک از ابعاد پایداری
پایدار مطالعه موردی:
میتواند در نهایت پایداری را به ارمغان آورد و هر کدام از این سه بعد پایداری با هم رابطه متقابل و موثری
شهرستان کرج
دارند.
این محققین دریافتند که عناصر فرهنگی چون سطح سواد و تحصیالت ،دین و مذهب ،تغییرات هویتی و
نگرشی ،ایدة ترجیح جنسی و ارزشمندی فرزندداری در باروری تأثیر دارند .از سوی دیگر مرگ و میر نیز به
کتاب نقش فرهنگ و
نوعی متأثر از ابعاد فرهنگی چون سطح تحصیالت ،میزان اطالعات ،سطح دینداری ،الگوی تربیت ،سبک
ساختارهای فرهنگی در
زندگی و خرده فرهنگ های قومیتی و نژادی والدین است .این پژوهش همچنین بر نقش دین و دگرگونی های
تحوالت جمعیتی
بینشی و ارزشی در فرایند مهاجرت تأکید میکند.
وی با به کارگیری یک مدل پیشبینی مهاجرت (مهاجرت به داخل و خارج از جوامع روستایی) در سراسر جنوب
تبیین مهاجرت داخلی و
شرقی و جنوب غربی استرالیا را موردبررسی قرار میدهد و نشان میدهد که جوامع با دسترسی باال به مراکز
توسعه روستایی راحت در
شهری خالص مهاجرتی باالیی دارند.
استرالیا

ZHOU
Chu-hui;LI
)2219( Lin

شهرنشینی جمعیت
روستایی و توسعه
اجتماعی روستایی

وی اصطالح شهرنشینی ،اشاره به جابه جایی تدریجی جمعیت از روستا به شهر و از فعالیت های کشاورزی به
غیرکشاورزی دارد .تحلیل شهرگرایی روستاییان در کشور چین ،میتواند در درك منطقی دالیل تاخیر توسعه
جامعه روستایی یاری رساند ،پرداختند.

Robinson
()2222

کتاب سیستمهای پایدار
روستایی که خالصهای از
جلسات کمیسیون
سیستمهای پایدار

وی در این کتاب با بررسی موضوعاتی مانند مشارکت و نظارت در توسعه پایدار در برنامه محیط زیست کانادا،
اقتصاد ،فرهنگ و گردشگری و نقش آن در توسعه پایدار بر اساس مدارك و شواهدی از غرب ایرلند ،کاربری
اراضی و حفاظت از طبیعت در سایتهای حفاظت شده انگلستان ،کشاورزی و دامداری پایدار در جوامع روستایی،
بررسی انگیزه و تأثیرات ترك کشاورزان از کشاورزی ارگانیک در انگلستان پرداخته است.
این محققین به بررسی مهمترین شاخصهای پایداری و مدل و روشهای سنجش پایداری پرداخته است .در
این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی -تطبیقی و با استفاده از اطالعات  152کشور ،رابطه هر کدام از
روشهای اندازه گیری که در قالب شاخصهای ترکیبی ارائه شدند با استفاده از ضرایب همبستگی بین هر کدام
از روشها با استفاده از نرم افزار  SPSSتعیین و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نقاط اشتراك و تفاوتهای
آنها مشخص شد.

Bohringer
& et al
()2224

کتاب تحلیل روشهای
سنجش پایداری

مهاجرت :مهاجرت در لغتنامه جمعیتشناسی سازمان ملل چنین تعریف شده است :مهاجرت شکلی از تحرك جغرافیایی یا تحرك مکانی
است که بین دو واحد جغرافیایی صورت میگیرد ،این تحرك جغرافیایی تغییر اقامتگاه از مبدأ یا محل حرکت به مقصد یا محل ورود
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میباشد( .)Ebrahimi, 2017: 2حرکت جمعیت را نمیتوان جزئی الینفک از توسعه اقتصادی ،تغییرات اجتماعی و وضعیت سیاسی جامعه
دانست .به عبارت دیگر ،هر حرکتی حتی در کوچکترین مقیاس خود ،ناشی از شرایط اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی حاکم برآن جامعه
است( .)Rajabi Aliaei, 2012: 21برای هر حرکت که منجر به مهاجرت میشود میتوان عوامل مختلفی را ذکر نمود که در بین آنها دو
عامل اساسی «دفع کننده» و «جذب کننده» اهمیت بیشتری دارند .مایکل تودار و تصمیم به مهاجرت از روستا به شهر را تابع دو متغیر
اصلی «جذب و دفع» میداند .1 :تفاوت فاحش درآمد شهر و روستا (دافعه).2 ،احتمال دستیابی به نوعی اشتغال در شهر (جاذبه)( & Rezaei
( )Sanjabi, 2017: 109جدول  .)2بنابراین ،شناخت نظریههای مطرح شده در روابط شهر و روستا میتواند در هدایت این روابط نقش
بنیادی داشته باشد( .)Portaheri et al, 2014: 26که در جدول  5به بررسی نظریات اقتصادی ،خدماتی و رفاهی ،اجتماعی و فرهنگی و
عوامل کالبدی و اکولوژیکی پرداخته شده است.
جدول -2عوامل موثر بر مهاجرت از روستا به شهر و معیار زیر معیار
زیرمعیار
بیکاری ،درآمد پایین و عدم امنیت شغلی ،عوامل طبیعی مانند زلزله ،تغییرات اقلیمی ،عوامل موثر در کاهش بهره وریبخش کشاورزی (کمبود آب،
عدم ارائه تسهیالت ،سنتی بودن کشت کشاورزی و  ،)...عدم توجه به روستاها ،زندگی سنتی روستایی و محدودیتهای آن ،کمبود امکانات زیربنایی
و تاسیساتی (شبکه گاز ،تلفن ،مدارس ،خانه بهداشت ،مراکز فرهنگی ،امکانات پستی و)...
فرصتهای شغلی مناسب ،کسب درآمد بیشتر ،ادامه تحصیل در مقاطع باالتر ،حضور اقوام و آشنایان در شهر ،امکانات زیربنایی مناسب (حمل و
نقل ،مراکز فرهنگی و تفریحی ،مراکز بهداشتی و درمانی) ،آزادی عمل بیشتر در نوع زندگی در مقایسه با زندگی روستایی

معیار
عوامل دافعه روستایی
عوامل جاذبه شهری

شاخص

نظریه/نظریه پرداز
رد فیلد
تودارو

گاراسکی
اقتصادی

دیدگاه وابستگی
مدل توسعه لوئیس -
فی  -رانیس

نظریات
خدماتی و
رفاهی

گاندرز  -رودزیتز
کارل کاوتسکی

نظریات
اجتماعی و
فرهنگی

لو

نظریة کارکردگرایانة
عوامل
کالبدی و
اکولوژیکی

محققین مختلف با
استفاده از منابع
متعدد

جدول -4علل مهاجرت و نظریات مربوط به آن
شرح
وی در این زمینه عقیده دارد ،عوامل جاذب اقتصادی شهر از عمدهترین علل مهاجرت به شهرها میباشد(.)Asheri, 2004: 119
فرض أصلی الگوی تودارو این است که هر مهاجر بالقوه ،بر مبنای هدف پیشینهسازی در آمده انتظاری ،تصمیم میگیرد که به شهر برود
یا نه .در این تصمیمگیری دو عامل اقتصادی اصولی نقش دارند :اولی به تفاوت واقعی موجود بین دستمزد در شهر و روستا مربوط است و
دومین عنصر اصلی الگوی مزبور ،و مهمترین قسمت آن که در سایر الگوهای مهاجرت از روستا به شهر نیست ،میزان احتمال موفقیت
هر مهاجر در به دست آوردن شغل در شهر است(.)Akbarpour et al, 2014: 895
وی بر این عقیده است که فرایند تصمیمگیری درخصوص مهاجرت از چشم انداز نظری پیچیده است .نظریة اقتصاد نئوکالسیک ،نقل
مکان مردم را نتیجة اختالف وزن گزینه های اقتصادی بین مکانها می داند(.)Rostamalizadeh et al, 2013: 510
در این دیدگاه مهاجرت را نتیجه انتقال ساختی روستاها از نظام سنتی۔ زمینداری به نظام صنعتی و ادغام آنها در نظام سرمایه داری
وابسته میداند(.)Motiei Langroudi et al, 2013: 85
اولین و مشهورترین مدل توسعهای است که حداقل به طور ضمنی به فرایند انتقال نیروی کار روستا به شهر توجه میکند .در این مدل،
اقتصاد از دوبخش تشکیل میگردد :الف)بخش سنتی ،ب)بخش صنعتی شهری نوین با بهره وری باال که نیروی کار( Ebrahimi,
.)2017: 5
نتایج مطالعات این محققین نشانگر این مطلب است که روستاییان اینبخش از آمریکا به خاطر مسائل خدماتی و رفاهی مهاجرت کردهاند
و عامل انگیزه اقتصادی به همراه عوامل مربوطه نمیتواند به عنوان علت اصلی مهاجرت مطرح باشد و در این خصوص نقش ایفا
کند(.)Asheri, 2004: 120
وی بیان مینماید که تنها عناصر قوی و نیرومند از نظر فیزیکی نیستند که روستاها را ترك میکنند ،بلکه این افراد به عنوان جزو
زرنگترین و باهوشترین افراد(بعد اجتماعی و فرهنگی ) محسوب میشوند(.)Firooznia, 2017: 61
وی معتقد است که رفتار مهاجر تابعی از انتظارات ،گرایشهای فکری یا هنجارهای ذهنی میباشند .تحصیالت جوانان روستایی از جمله
عوامل اجتماعی و فرهنگی است که جوانان را آماده میسازد تا به راحتی مهاجرت کنند ،تمایالت و آرزوهای شهری را در آنها
میپروراند و زبان شهر را به آنها میآموزد و بدین ترتیب کاهش فاصله فرهنگی بین شهر و روستا بر نرخ مهاجرت میافزاید( Asheri,
.)2004: 120
در این نظریه مهاجرت فرض بر این است که همة نیازهای اجتماعی در چارچوب نظام های اجتماعی آموخته و تأمین
میشوند( .)Sharafuddin & Cheraghi Koutiani, 2014: 59
بر اساس مطالعات انجام شده ،جمعیت در روستاهایی که به خدمات بهداشتی و امکانات رفاهی و زیربنایی (جاده ،وسایل ایاب و ذهاب،
ارتباطات ،آب و برق) دسترسی دارند ،ماندگاری بیشتری دارد؛ لذا برخورداری از آب و زمین کافی میتواند به عنوان یکی از عوامل موثر
بر ماندگاری جمعیت در نواحی روستایی محسوب شود(.)Firooznia, 2017: 62
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توسعه پایدار شهری :امروزه از شهر به عنوان موتور محرك توسعه کشورها یاد میشود به طوری که شهر مرکز تبدیل تکنولوژیک
است و هر روز تکنولوژی خلق و ابداع در مراکز شهری به کار گرفته میشود عالوه بر این شهر امروزی حافظ فرهنگ اجتماعی ،سیاسی و
اقتصادی جامعه است و حتی فرهنگ ساز نیز به شمار میآید( .)Sadeghpour, 2017: 9بر این مبنا آخرین رهیافت در فرایند توسعه ،توسعه
تناوبی یا همان توسعه پایدار میباشد( .)Masoudi et al: 2019: 246توسعه پایدار شهری به مفهوم مدیریت یکپارچه پایداری اکولوژیکی و
توسعه اقتصادی  -اجتماعی به منظور دستیابی به بهبود شرایط انسانی بر پهنه هستی میباشد که پس از پنج دهه چالشهای نظری و عملی
در زمینه توسعه پا به عرصه اندیشه و عمل در جوامع انسانی گذاشته است(  .) 6 :6102Ebrahimi & Yari Hesar,اغلب اندیشمندان
معتقدند که تصمیمگیریهای توسعة پایدار بایستی در برگیرندة همة سطوح فعالیتی و مکانی باشد( .)sermak, 2007: 12لذا برنامهریزی
برای دستیابی به توسعة پایدار و منظم برنامهریزی ناحیه ای را با تأکید بر روابط متقابل شهر و روستا پیشنهاد میدهند( Masoudi et al,
.)2019: 247

فرهنگ :واژه  cultureاولین بار درآلمان به کار برده شده؛ اما نه به معنای امروزی ،بلکه به معنای کشت و کار و بهسازی مطرح
گردید( .)Ahmadi, 2015: 32در واقع فرهنگ به عنوان ویژگی منحصر به فرد هر جامعه انسانی ،ریشه در تاریخ داشته و از زمان پیدایش
شهر نیز همواره جزیی جدایی ناپذیر از مناسبات شهر محسوب میشود(  .)Salaripour & Kardar, 2017: 7بدین صورت که فرهنگ با
زندگی شهری بالیده و راه تکاملی پیموده است .شهر واقعی ،فارغ از زمان و مکان ،بدون فرهنگ بی معناست .فرهنگ شهری پدیدهای کهن
سال است که هر روز نو میشود( .)Seidbeigi et al, 2018: 291و از سوی دیگر فرهنگ با آرزوها ،خواستهها و باورهای انسانها در هم
آمیخته و نوعی ویژگی منحصر به فرد را برای هر اجتماع انسانی شکل میدهد ،بعد ازلی دارد( .)Lotfi, 2011: 48به ویژه در دهه های اخیر
متفکرین و اندیشمندان علوم اجتماعی درکشورهای مختلف با طرح و ارائه ی نظریات گوناگون ،پیرامون ساختارهای فرهنگی و اجتماعی،
تأثیر فرهنگ و مقوالت فرهنگی بر شئونات مختلف زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد را به تصویر کشیده اند(.)Mardani et al, 2014: 20
بررسیهای انسانشناسی و جامعهشناسی حاکی از آن است که عوامل مختلفی چون اختراعات ،اکتشافات ،نوآوریها ،افزایش جمعیت،
تحوالت اکولوژیکی ،جنگها ،تماس فرهنگها ،همگی در تغییرات فرهنگی دخالت داشته( )Portaheri et al, 2011: 117و این تغییرات
فرهنگ جامعه به صورت مستقیم و غیر مستقیم شامل موارد ذیل میباشد:
عوامل بیرونی تغییرات فرهنگی :اگر چه این عامل در اکثر موارد باطنیاند ولی در مقاطعی نیز به صورت کلی سبب
)1
تغییرات فرهنگها و ارزشهای ذاتی جامعه و عوامل فرهنگی متأثر از نگرش حکومت اسالمی میگردد.
عوامل درونزا تغییرات فرهنگی :این عوامل بسیار متنوعاند و شامل عواملی همچون گسترش تکنولوژی و وسایل ارتباط
)2
جمعی ،عوامل فردی و روانشناختی ،ارتقاء آموزش و فشارهای ساختاری(شکلگیری جنبشها و انقالبات) میباشد(
 )2011: 43-46بر این مبنا در مراحل اولیه از مهاجرت ،هم شکلی با فضای جدید با شناختی سطحی رخ میدهد .در مراحل بعدی و با عمق
یافتن شناخت مهاجر از مقصد و افزایش تجربه ،با سپری شدن زمان ،همسانی با الگوها و شیوه زندگی مقصد و تصمیمگیری محقق
میشود(  .)Azarbad, 2017: 3و در این راستا میتوان عوامل و ویژگی های محیطی موثر در پیدایش تغییرات اجتماعی – فرهنگی رابه
قرار ذیل معرفی نمود:
Soltani Lorkani,

جدول -3عوامل و ویژگی های محیطی موثر در پیدایش تغییرات اجتماعی  -فرهنگی
شرح
معیار
شهر و مسائل شهرها همواره جزء پیچیدهترین مسائل انسانی به شمار میرود چراکه شهر به عنوان متراکمترین و شدیدترین
نقاط استفاده بشر از زمین خود یک پدیده بسیار پیچیده است ،که سبب تغییرات اجتماعی – فرهنگی میشود و توسعه پایدار
ذات شهر
آن را به خطر میاندازد.
شهرها به دلیل هجوم مهاجرین و مردمانی با ریشه های فرهنگی متفاوت از انسجام فرهنگی الزم برخوردار نیستند و موجب
عدم تجانس فرهنگی
بروز ناهماهنگی و تعارض فرهنگی میشوند و در واقع بزرگترین دشواری مهاجرین روستایی به شهرها تعارض فرهنگی و عدم
مهاجران
امکان سازگاری آنها با محیط جدید ،همچنین ناراحتی های روحی ناشی از تحقیر شدن توسط شهرنشینان میباشد.
مأخذ)Azami et al, 2013: 5-9( :
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توسعه پایدار شهری

عوامل اجتماعی

عوامل اقتصادی

عوامل زیست محیطی

ترویج آموزش و آگاه سازی ،ایجاد تغییر
در رفتارها و ارزش ها ،مهارت ها و معرفت
های سنتی ،اشاعه دانش

اشتغال ،مدل های تولید و هزینه ،ساختار
اقتصادی و توسعه ،تغییر الگوی مصرف،
منابع مالی و مکانیسم آن

کیفیت و کمیت آب ،جلوگیری از تخریب
محیط زیست ،نظم بخشی به زراعت و
دامداری در محیط روستا

نقش فرهنگ نواحی روستا-شهری در ایجاد تغییرات فرهنگی-اجتماعی با رویکرد توسعه پایدار شهری
تغییرات فرهنگ ها و ارزش های ذاتی جامعه و عوامل فرهنگی
متأثر از نگرش حکومت اسالمی

گسترش تکنولوژی و وسایل ارتباط جمعی  ،عوامل فردی و روانشناختی،
ارتقاء آموزش و فشارهای ساختاری(شکلگیری جنبش ها و انقالبات)

عوامل بیرونی

عوامل درون زا
تغییرات فرهنگی
نمودار -1مدل مفهومی پژوهش

مواد و روش تحقیق:
روش تحقیق توصیفی -تحلیل است .جامعه آماری تحقیق  192سکونتگاه روستایی (بیش از  122نفر) شهرستان شیراز میباشد .جهت
تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده؛ براین اساس حجم آبادیهای نمونه با تقریب در برآورد پارامتر جامعه  2119استفاده گردید،
تعداد  58آبادی تعیین گردید .سپس تعداد روستاهای نمونه در هر طبقه به کمک قاعده تسهیم به نسبت تعیین و روستاهای نمونه تحقیق به
روش تصادفی انتخاب شد .همچنین در سال  1559تعداد  21822خانوار (با جمعیت  48252نفر) در آبادیهای نمونه ( 58آبادی) ساکن
بودهاند .جهت تعیین حجم خانوارهای نمونه از فرمول کوکران با ضریب اطمینان در سطح  59درصد و تقریب در برآورد پارامتر جامعه 21291
استفاده گردید؛ بر این اساس حجم خانوارهای نمونه طبق فرمول کوکران  525خانوار تعیین گردید(جدول .)9
نام
دهستان
بیدزرد
داریان
دراك

سیاخ
دارنگون

قره باغ

نام آبادی
بیدزرد سفلی
تفهیان
دودج
تربرجعفری
کلستان
قالت
دره
اسالم آباد
قلعه چوبی
شهرك غدیر
کدنج
برمشور علیا
گچی

جدول  -5تعداد خانوار ،جمعیت و تعداد انواع امکانات موجود در روستاهای نمونه
تعداد
تعداد
تعداد
نام آبادی
نام دهستان
جمعیت
خانوار
امکانات
خانوار
255
دشت ارژن
دشت ارژن
122
2598
245
112
حاجی آباد
129
2142
1415
222
حسین آباد
125
1185
548
قره چمن
589
دهنو قلندری
152
1459
995
822
خیرآباد
182
1245
882
22
ریچی
122
5595
1194
125
چشمه بردی
159
528
122
152
شکفت
کوهمره سرخی
189
829
192
222
بگدانه
185
212
252
225
رمغان
199
1221
882
111
حسین آباد
112
2112
224
229
قربان لک
بندامیر
182
1292
529
294
شول
152
2989
485

جمعیت
2582
552
452
1129
1925
242
522
882
425
428
529
429
2852

تعداد
امکانات
118
192
182
151
189
152
191
189
152
152
189
182
154
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بندامیر
مهریان
رحمت آباد

کفترك

154
522
214
1222

1142
252
5822

124
9225
1219
کرونی
122
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121
152
121
-

برای ارزیابی عوامل تغییرات فرهنگی و توسعه پایدار شهری 12 ،شاخص(ترویج آموزش و آگاهسازی ایجاد تغییر در رفتارها و
ارزشها ،مهارتها و معرفتهای سنتی ،اشاعه دانش /اشتغال ،مدلهای تولید و هزینه ،ساختار اقتصادی و توسعه ،تغییر الگوی مصرف،
منابع مالی و مکانیسم آن /کیفیت و کمیت آب ،جلوگیری از تخریب محیط زیست ،نظم بخشی به زراعت و دامداری در محیط روستا/
گسترش تکنولوژی و وسایل ارتباط جمعی ،عوامل فردی و روانشناختی ،ارتقاء آموزش و فشارهای ساختاری(شکل گیری جنبشها و
انقالبات) ،تغییرات فرهنگها و ارزشهای ذاتی جامعه و عوامل فرهنگی متأثر از نگرش حکومت اسالمی ) انتخاب و در  8گروه تغییرات
عوامل فرهنگی ،بعد اجتماعی-فرهنگی ،بعد اقتصادی و بعد زیست محیطی طبقهبندی شدند.
تحلیل عاملی :تحلیل عاملی از مقوله تحلیل های چند متغیره است که بین مجموعه ای از متغیرهای به ظاهر مرتبط رابطة خاصی تحت
یک مدل فرضی برقرار می کند .همچنین تحلیل عاملی زمینه را برای استفاده از مدل تحلیل خوشه ای فراهم می سازد و مشخص می کند
که در گروه بندی مناطق روستایی مورد نظر کدام مناطق روستایی اولویت اول برخورداری و کدام مناطق روستایی استان در سطح نازلتری
از سطح برخورداری قرار دارند .بدین گونه با شناخت توانمندیها و ضعف های مناطق روستایی و با برنامهریزی هرچه بیشتر و بهتر ،سطح
توسعه مناطق روستایی شهرستان های استان را افزایش و مهاجرت های مناطق روستایی را به مناطق شهری کاهش خواهیم .تحلیل عاملی
شامل  9مرحله زیر است:
 )2محاسبه ماتریس همبستگی؛
 )1تشکیل ماتریس دادهها؛
 )8دوران عاملها؛
 )5استخراج عاملها؛
 )9نامگذاری عامل ها( Gary & Kinner, 2005:
)140
کاربرد تحلیل عاملی در ارزیابی فضایی -مکانی مناطق روستا-شهری شهر شیراز :در دستیابی به اهداف پژوهش ،در این
قسمت شاخص های مورد مطالعه مناطق روستا -شهری مورد مطالعه با تکنیک تحلیل عاملی ارزیابی میشود.
تشکیل ماتریس دادهها :متغیرهای یادشده شامل :متغیرهای اجتماعی-فرهنگی ،اقتصادی و زیست محیطی در ستونهای ماتریس و
مناطق روستا-شهری شهر شیراز در سطرها قرار داده میشوند.
عامل سازی :چون شاخصها و متغیرهایی که دارای ارتباط درونی می باشند ،ترجیح می دهند که با یکدیگر حول یک محور یا عامل
تجمیع شوند ،بنابراین ،عاملها از طریق تجمیع و میزان ارتباط مثبت و منفی ساخته می شوند .همچنین عامل هایی که دارای مقدار ویژه
کمتر از یک هستند ،چون باعث تعیین واریانس نمیشوند ،از تحلیل خارج میشوند.
محاسبه ماتریس همبستگی :محاسبه بین انجام و کارایی هر آزمون و آزمون دیگر در همان گروه را میتوان در یک آرایه مستطیلی
(ماتریس) به نام همبستگی یا ماتریس Rمرتب نمود .ماتریس نقطة شروعی است برای انواع روال های آماری که یکی از آنها تجزیه و
تحلیل عاملی می باشد و تشخیص ابعاد تأثیرگذار بر روی عملکردهای مختلف را هموار میکند.
استخراج عوامل :در این قسمت همبستگی بین شاخصها (متغیرها) و عاملها بررسی و با استفاده از ماتریس همبستگی ،عامل های
اصلی استخراج می شود .لذا ماتریس همبستگی محاسبه و نسبت به استخراج عوامل اقدام می گردد .برای ایجاد رابطة منطقی و مناسب بین
شاخصها (متغیرها) و عوامل ،شاخص هایی که مورد استفاده قرار می گیرند با ضریب همبستگی باالی  %9میباشد .نتیجه حاصل در این
پژوهش  12شاخص مربوط به  8عامل بوده است که مجموعا  2/48درصد از واریانس را میپوشاند و نشانگر رضایتبخش بودن تحلیل
عاملی و متغیرهای مورد مطالعه است .قبل از انجام تحلیل عاملی برای بررسی کفایت نمونه گیری از آزمون  KMOو برای اطمینان از
اینکه ماتریس همبستگی که پایه تحلیل عاملی قرار میگیرد ،در جامعه برابر صفر نیست از آزمون کرویت بارتلت استفاده شد .نتایج این دو
آزمون در جدول  2ارائه شده است.
جدول  :6نتایج آزمون  KMOو کرویت بارتلت
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آزمون KMO
مقیاس کفایت نمونه
آزمون کرویت بارتلت

2/495
مجذور خی دو
درجه آزادی
سطح معنی داری

222/28
252
2/222

در آزمون  KMOمقدار آن همواره بین  2و  1در توسان است و هر چه قدر ید یک نزدیکتر باشد نشان دهنده کفایت نمونه گیری
است و حداقل مقدار قابل قبول  2/22است در صورتی که  KMOکمتر از  0/50باشد دادهها برای تحلیل عاملی مناسب خواهد بود و اگر
مقدار آن بین  2/92تا  2/25باشد دادهها متوسط بوده و اگر مقدار این شاخص ،بزرگتر از  2/42باشد همبستگیهای موجود در بین دادهها
برای تحلیل عاملی مناسب خواهد بود .همچنین در آزمون کرویت بارتلت حداقل سطح قابل قبول  2/29میباشد همچنان که نتایج جدول 2
نشان میدهد نمونه گیری از کفایت الزم برخوردار است و دادهها از توانایی عاملی شدن خوبی برخوردار هستند .بنابراین میتوان سایر
شاخصهای تحلیل عاملی را انجام داد.
چرخش یا دوران ماتریس :تفسیر متغیرهای بارعاملی بدون چرخش آسان نیست و بنابراین عاملها چرخانده می شوند تا قابلیت تفسیر
آنها افزایش یابد .در دوران ماتریس ،عاملها (فاکتورها) متناوباً حول نقطه ای ثابت چرخانده می شوند تا شاخصها (متغیرها) را در برگیرند
که این روش« ماتریس عامل دوران یافته » خوانده می شود .در این پژوهش هشت عامل مقادیر ویژه باالتر از یک داشتند و روی هم 2/45
درصد از واریانس کل پرسشنامه را تبیین میکنند ،اما سهم عوامل اول و دوم نسبت به بقیه عاملها چشمگیرتر است و  52/28درصد
واریانس را تبیین میکنند بنابراین در مرحله بعد برای استخراج معاملهایی که با معنا بوده و به احتمال زیاد زیربنای آزمون را تشکیل
میدهد عمل پردازش فقط برای استخراج هست عامل ادامه داده شد .برای تعیین اینکه هر متغیر (شاخص فرعی) بر روی کدام
عنصر(عامل) نشسته است فقط شاخصهایی انتخاب شد که حداقل بار عاملی آن بر روی آن عنصر 2/92باشد و بار عاملی باالیی بر روی
عاملهای دیگر نداشته باشد .از 12شاخصی که در مرحله اول شناسایی شدند ،در تحلیل عاملی تنها  12شاخص بار عاملی بر روی چهار
عامل داشتند که در جدول  4نشان داده شده است.
جدول  -7نتایج تحلیل عاملی اکتشافی
ردیف
1
2
5
8
9
2
4
2
5
12
11
12

شاخص ها

عاملها
1
2/955
2/222
2/451

ترویج آموزش و آگاه سازی
ایجاد تغییر در رفتارها و ارزش ها
مهارتها و معرفتهای سنتی
مدلهای تولید و هزینه
ساختار اقتصادی و توسعه
تغییر الگوی مصرف
کیفیت و کمیت آب
نظم بخشی به زراعت و دامداری در محیط روستا
عوامل فرهنگی متأثر از نگرش حکومت اسالمی
گسترش تکنولوژی و وسایل ارتباط جمعی
عوامل فردی و روانشناختی
ارتقاء آموزش
2/192
مجموع
منبع :یافته های تحقیق.1555 ،

2

5

8

2/211
2/485
2/452
2/421
2/924

2/252

1/522

2/229
2/259
2/421
2/985
2/94

نامگذاری عاملها :با توجه به محتوا و ماهیت شاخص های مورد مطالعه در هر عامل ،آن عوامل نامگذاری میشوند در این پژوهش نیز
این عوامل نامگذاری شدهاند.
جدول  -1ضریب آلفای کرونباخ برای شاخصهای تایید شده در تحلیل عاملی
ضریب آلفای کرونباخ
عوامل
2/254
بعد اجتماعی-فرهنگی
2/529
بعد اقتصادی
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2/288

بعد زیست محیطی
آهنگ تغییرات عوامل
2/252
فرهنگی
منبع :یافته های تحقیق.1555 ،

با توجه به نتایج بدست آمده در جدول  5در بین  8عامل مطرح شده به ترتیب عامل آهنگ تغییرات عوامل فرهنگی بیشترین و
عامل زیست محیطی کمترین تفاوت بین میانگین عملکرد از میانگین اهمیت رابه خود اختصاص دادند و همچنین در بین شاخصهای عامل
اقتصادی ،شاخص ساختار اقتصادی و توسعه بیشترین و مدلهای تولید و هزینه کمترین تفاوت بین میانگین عملکرد از میانگین اهمیت را به
خود اختصاص داده است .و در بین شاخصهای عامل اجتماعی-فرهنگی ایجاد تغییر در رفتارها و ارزشها بیشترین و مهارتها و
معرفتهای سنتی کمترین تفاوت بین میانگین عملکرد از میانگین اهمیت را به خود اختصاص داده است.
عوامل
عامل اجتماعی-
فرهنگی

عامل اقتصادی

عامل زیست
محیطی
عامل آهنگ
تغییرات عوامل
فرهنگی

جدول -1میانگین اهمیت و عملکرد و شکافت شاخصهای توسعه پایدار شهری
P-I
چارك
شاخص
ردیف
Q1
- 1/2
ترویج آموزش و آگاه سازی
1
Q1
- 2/8
ایجاد تغییر در رفتارها و ارزش ها
2
Q1
- 1/2
مهارتها و معرفتهای سنتی
5
Q1
- 1/22
وضعیت عامل اجتماعی-فرهنگی
Q1
-2
مدلهای تولید و هزینه
8
Q1
- 1/1
ساختار اقتصادی و توسعه
9
Q1
- 1/9
تغییر الگوی مصرف
2
Q1
- 1/9
وضعیت عامل اقتصادی
Q1
- 1/2
کیفیت و کمیت آب
4
Q1
- 1/5
نظم بخشی به زراعت و دامداری در محیط روستا
2
Q1
- 2/85
وضعیت عامل زیست محیطی
Q1
- 1/2
عوامل فرهنگی متأثر از نگرش حکومت اسالمی
5
Q1
- 2/9
گسترش تکنولوژی و وسایل ارتباط جمعی
12
Q1
-2
عوامل فردی و روانشناختی
11
Q1
- 1/2
ارتقاء آموزش
12
Q1
- 1/22
وضعیت آهنگ تغییرات عوامل فرهنگی
منبع :یافته های تحقیق.1555 ،

م.عملکرد
2/4
5/2
2/9
2/2
2/2
2/5
2/8
2/9
2/5
2/9
2/2
2/2
5/2
2/9
2/9
2/2

م.اهمیت
5/5
5/2
8/1
5/22
8/2
8
5/5
8/1
8/1
8/2
8/5
5/2
5/4
8/9
8/2
5/49

با توجه به موقعیت قرارگیری هر یک از عوامل در چاركهای ماتریس اهمیت و عملکرد بیانگر این است که کلیه عوامل در چارك یک
قرار دارند .در نهایت با استفاده از آزمون  Tزوجی تفاوت معنی داری مشاهده شده بین عوامل توسعه پایدار شهری و کاهش مهاجرتهای
روستا-شهری و کاهش آهنگ تغییرات فرهنگی جامعه آزمون شده و نتایج آن به شرح جدول  12ارائه شده است.
عوامل
عامل اجتماعی-
فرهنگی

ردیف
1
2
5

عامل اقتصادی

8
9
2

عامل زیست محیطی

4
2

عامل آهنگ تغییرات
عوامل فرهنگی

5
12

جدول  -11نتایج آزمون فرضیه با استفاده از آزمون  Tزوجی
T
متغیر
12/229
ترویج آموزش و آگاه سازی
85/258
ایجاد تغییر در رفتارها و ارزش ها
12/891
مهارتها و معرفتهای سنتی
21/198
عامل اجتماعی-فرهنگی
22/925
مدلهای تولید و هزینه
28/222
ساختار اقتصادی و توسعه
21/424
تغییر الگوی مصرف
81/452
عامل اقتصادی
29/122
کیفیت و کمیت آب
29/212
نظم بخشی به زراعت و دامداری در محیط روستا
82/298
عامل زیست محیطی
92/812
عوامل فرهنگی متأثر از نگرش حکومت اسالمی
12/915
گسترش تکنولوژی و وسایل ارتباط جمعی

معنی داری ()sig
2/222
2/222
2/225
2/222
2/221
2/222
2/222
2/222
2/228
2/225
2/222
2/224
2/222

نتیجه آزمون
H1: µ1≠µ2
H1: µ1≠µ2
H1: µ1≠µ2
H1: µ1≠µ2
H1: µ1≠µ2
H1: µ1≠µ2
H1: µ1≠µ2
H1: µ1≠µ2
H1: µ1≠µ2
H1: µ1≠µ2
H1: µ1≠µ2
H1: µ1≠µ2
H1: µ1≠µ2
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عوامل فردی و روانشناختی
11
ارتقاء آموزش
12
عامل آهنگ تغییرات عوامل فرهنگی
منبع :یافته های تحقیق.1555 ،

94/219
52/219
98/198

2/221
2/222
2/222

H1: µ1≠µ2
H1: µ1≠µ2
H1: µ1≠µ2

در این گام با استفاده از آزمون  Tزوجی معنی داری تفاوت مشاهده شده بین عوامل توسعه پایدار شهری و کاهش مهاجرتهای
روستا-شهری و کاهش آهنگ تغییرات فرهنگی جامعه آزمون میشود .برای اجرای این آزمون در ابتدا چگونگی پیروی متغیرها از توزیع
نرمال با استفاده از آزمون کولموگروفاسمیرنوف بررسی شد .نتایج آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف نشان میدهد که سطح معنی داری آزمون
باالتر از  2/29میباشد بنابراین فرض نرمال بودن دادهها مورد تأیید قرار میگیرد .با توجه به نتایج آزمون  Tزوجی معنی داری تفاوت بین
عوامل توسعه پایدار شهری و بهبود عوامل فرهنگی و کاهش مهاجرتهای روستا-شهری همه شاخصها تائید شد و همه شاخصها دارای
تفاوت معنی داری بین عوامل توسعه پایدار شهری و کاهش مهاجرتهای روستا-شهری و کاهش آهنگ تغییرات فرهنگی جامعه میباشند.
به عبارت دیگر میتوان چنین بیان نمود که هر یک زیر شاخصهای عوامل توسعه پایدار شهری به صورت جداگانه تأثیرگذار بر و کاهش
مهاجرتهای روستا-شهری و کاهش آهنگ تغییرات فرهنگی جامعه میباشد که این خود به معنی ارتباط مستقیم و معنی دار این عوامل با
یکدیگر میباشد.
نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها:
فرهنگ بعنوان یک عنصر با ارزش در فرایند توسعه مورد توجه میباشد و در تعامل شهر و روستا دچار تغییرات شدیدی میشود.
بر اساس فرایند جهانی شدن فرهنگ ،امروزه کوششهای فراوانی صورت میگیرد تا فضای شهری و روستایی بطرف یکپارچگی حرکت
کنند .لذا بررسی روایط فرهنگی روستا و توسعه پایدار شهری در روابط روستا-شهری جریانهای مهاجرتی مشخص میکند که این روایط
دارای همبستگی متقابل بوده است .چرا که وجود هر معیار به تنهایی نمیتواند شرط الزم وکافی برای تحقق رابطه باشد ونیاز به استفاده از
ارتباطی معنادار است که موجب بهبود بازآفرینی فرهنگی روستا از طریق توسعه پایدار شهری میشود .در نهایت در این مقاله با بررسی
فرضیههای بیان شده نتایج ذیل حاصل گردیده است که عبارتند از:
قبل از انجام تحلیل عاملی برای بررسی کفایت نمونه گیری از آزمون  KMOو برای اطمینان از اینکه ماتریس همبستگی که
پایه تحلیل عاملی قرار میگیرد ،در جامعه برابر صفر نیست از آزمون کرویت بارتلت استفاده شد .و نتایج نشان داد  12شاخص مربوط به 8
عامل بوده است که مجموعا  2/48درصد از واریانس را میپوشاند و همچنین در آزمون کرویت بارتلت حداقل سطح قابل قبول 2/29
میباشد که نتایج آزمون برابر  2/222میباشد که نشان دهنده کفایت نمونه گیری میباشد فلذا همبستگیهای موجود در بین دادهها برای
تحلیل عاملی مناسب میباشد .ضریب آلفای کرونباخ برای شاخصهای تایید شده در تحلیل عاملی شامل عوامل اجتماعی-فرهنگی ،2/254
عوامل اقتصادی  ،2/529عوامل زیست محیطی  2/288و عوامل آهنگ تغییرات عوامل فرهنگی  2/252میباشد و در مرحله بعد به ترتیب
عامل آهنگ تغییرات عوامل فرهنگی بیشترین و عامل زیست محیطی کمترین تفاوت بین میانگین عملکرد از میانگین اهمیت رابه خود
اختصاص دادند و همچنین در بین شاخصهای عامل اقتصادی ،شاخص ساختار اقتصادی و توسعه بیشترین و مدلهای تولید و هزینه
کمترین تفاوت بین میانگین عملکرد از میانگین اهمیت را به خود اختصاص داده است .و در بین شاخصهای عامل اجتماعی-فرهنگی ایجاد
تغییر در رفتارها و ارزشها بیشترین و مهارتها و معرفتهای سنتی کمترین تفاوت بین میانگین عملکرد از میانگین اهمیت را به خود
اختصاص داده است .در نهایت با استفاده از آزمون  Tزوجی معنی داری تفاوت مشاهده شده بین عوامل توسعه پایدار شهری و کاهش
مهاجرتهای روستا-شهری و کاهش آهنگ تغییرات فرهنگی آزمون شده توسط آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف نشان میدهد که سطح
معنی داری آزمون باالتر از  2/29میباشد بنابراین فرض نرمال بودن دادهها مورد تأیید قرار میگیرد .با توجه به نتایج آزمون  Tزوجی معنی
داری تفاوت بین عوامل توسعه پایدار شهری و کاهش مهاجرتهای روستا-شهری و کاهش آهنگ تغییرات فرهنگی جامعه همه شاخصها
تائید شد و همه شاخصها دارای تفاوت معنی داری بین عوامل توسعه پایدار شهری و کاهش مهاجرتهای روستا-شهری و کاهش آهنگ
تغییرات فرهنگی میباشند .به عبارت دیگر میتوان چنین بیان نمود که هر یک زیر شاخصهای عوامل توسعه پایدار شهری به صورت
جداگانه تأثیرگذار بر کاهش مهاجرتهای روستا-شهری و کاهش آهنگ تغییرات فرهنگی جامعه میباشد که این خود به معنی ارتباط
مستقیم و معنی دار این عوامل با یکدیگر میباش د .بر این اساس برخی از پیشنهادات ارائه شده در راستای بررسی نقش فرهنگ نواحی
روستا-شهری در ایجاد تغییرات فرهنگی-اجتماعی با رویکرد توسعه پایدار شهری را میتوان به قرار زیر برشمرد:
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معیار
اجتماعی -
فرهنگی

بررسی
نقش
فرهنگ
نواحی
روستا-
شهری در
ایجاد
تغییرات
فرهنگی-
اجتماعی با
رویکرد
توسعه
پایدار
شهری

روستاها
روستاهای اسالم آباد ،مه
فیروزان ،حاجی آباد ،چشمه
بردی و شکفت

اقتصادی

روستاهای کلستان ،شهرك
غدیر ،برمشور علیا و خیرآباد،
سلطان آباد ،قالت

زیست
محیطی

روستاهای بیدزرد سفلی،
دودج ،تربرجعفری ،کدنج،
گچی ،کرونی ،حسن آباد،
رمغان ،حسین آباد ،قربان لک
و شول
تفهیان ،دره ،شاپورجان،
کفترك ،دشت ارژن ،دهنو
قلندری ،ریچی ،بگدانه،
بندامیر ،مهریان ،رحمت آباد

آهنگ
تغییرات
فرهنگی
جامعه

-
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راهکار و پیشنهادات
بهبود الگوی ساخت و ساز در راستای ارتقاء کیفیت زندگی
ایجاد و تقویت راههای ارتباطی روستایی-شهری
تهیه الگوهای آموزشی و پذیرش الگوهای نوآورانه در مناطق روستا-شهری
تقویت و ترغیب فرهنگی شهروندان در راستای افزایش اعتماد جوامع شهری-
روستایی
افزایش سرمایه گذاریهای فیزیکی ،انسانی متناسب با الگوی فرهنگ زندگی
روستایی-شهری
حمایت دولت در ساختار اقتصادی و توسعه مناطق روستا-شهری
انتخاب مدلهای تولید و هزینه مناسب از قبیل ،افزایش گردشگری
بهبود کیفیت و کمیت آب با توجه به پتانسیلهای زیست محیطی (زمینهای
کشاورزی و باغشهرهای موجود) این مناطق
اصالح الگوی کشت متناسب با مزیتهایی نسبی مناطق
اجرای برنامههای اصالح زمین و مناسب و منطبق بر تواناییهای آب و خاك

 ایجاد تحول از طریق آموزش و ترویج و ایجاد تحول در آموزش فنی و حرفه ای اجرای برنامههای فرهنگی از قبیل مستندهای بوم گردی برای پاسداشت و بازتولیدفرهنگی هویت بومی -محلی مناطق روستا-شهری
 آگاهی بخشی از طریق رسانههای جمعی(تلوزیون ،روزنامه و  )...در مورد تغییر دادنعقاید و رفتارهای مصرف زدگی و تقلید گونه به سمت خالقیت و پرورش استعدادها
 آموزش مشارکت همه جانبه به شهروندان روستا-شهریمأخذ :نگارندگان.1555 ،
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