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مقدمه

نقش و جایگاه روستاها در فرایندهای توسعه اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی در مقیاس محلی ،منطقهای ،ملی و
بینالمللی و پیامدهای توسعه نیافتگی مناطق روستایی چون فقر گسترده ،افزایش فاصله طبقاتی ،بیکاری ،مهاجرت و ...
موجب توجه به توسعه روستایی شده است(تقی لو و همکاران .)1 :1395 ،تحوالت کالبدی -فضایی روستاها در دهـه-
هـای اخیـر تحــت تــأثیر رونــد شــتابان شــهرگرایی در مقابــل روستاگریزی ،بهویژه در کشورهای جهـان سـوم
جوامـع روستایی را هم از لحـاظ کیفـی و هـم از نظـر کمـی بـا تحوالتی بنیادین روبرو ساخته است .اینگونه
شـهرگرایی شتابزده و رشد ناموزون جمعیت ،ازیکطرف موجب پدیدار شدن شهرهای بزرگشده و از طـرف دیگـر
بـا پیشروی شهرها بهسوی فضاهای روستایی و زمـینهـای زراعی و باغی ،موجـب شـکلگیـری روسـتا  -شـهرها،
روستاهای در حال گذار و سکونتگاههـای غیررسـمی در پیرامون خود میشوند (افراخته و همکاران102 :1394 ،به نقل
از کریک.)2004 ،
یکی از پیش نیازهای اساسی برای حصول توسعة پایدار در هر کشوری توسعة متعادل و هماهنگ مناطق و
سکونتگاههای روستایی آن است(قراگوزلو و همکاران .)954 :1399 ،اگر توسعه پایدار روستایی را به معنای مدیریت
نواحی روستایی در جهت تأمین نیازهای نسل کنونی و تضمین توانایی نسل آینده بهمنظور تأمین نیازهای خود بدانیم،
در این صورت برنامهریزی کالبدی بر بستر توسعه پایدار باید چند هدف عمده را جهت پایداری کالبدی سکونتگاههای
روستایی دنبال نماید :بسترسازی برای نگهداری از نواحی روستایی شامل منابع طبیعی،زمین زراعی،باغها،چشماندازها
و میراث طبیعی ،بافتهای باارزش،میراث فرهنگی و گردشگری روستایی؛ ساماندهی قابلیت دسترسی به خدمات
،حملونقل و ارتباطات روستایی ،بهسازی و ارتقای کیفیت مسکن و بهبود کیفیت زندگی؛ زمینهسازی افزایش ضریب
رویایی مخاطرات و بالیای طبیعی از طریق اجرای طرحهای کالبدی؛ ایجاد بستری مناسب برای ساماندهی روابط متقابل
شهر و روستا(افتخاری و همکاران.)232 :1390،
در همین راستا ،پیادهسازی وامکان تحقق توسعه پایدار کالبدی ،مستلزم شناخت عناصر و مؤلفههای پایداری بهمنظور
دستیابی به یکپارچگی میان بعد کالبدی و سایر ابعاد محیطی ،اجتماعی و اقتصادی میباشد" (.) Hisham,2011:5
بررسی و مرور متون مطالعاتی مختلف نشان میدهد که سکونتگاههای روستایی در ایران عالوه بر معضل تفرق و
پراکنش زیاد ،سستی عناصر و بافت کالبدی(مسکن) ،قرارگرفتن در معرض انواع مخاطرات محیطی(بهخصوص زلزله،
سیل ،زمینلغزش و )...؛ تحت تأثیر عوامل مختلفی بهخصوص سیاستها و برنامههای از باال به پایین و غیر مشارکتی
دولت همواره با چالشهای متعددی مواجه بودهاند .در همین راستا ،نیز برنامهها و طرحهای گوناگونی از طرف نهادهای
درگیر توسعه روستایی ازجمله طرحهای هادی روستایی ،بهسازی بافت باارزش روستایی ،ساماندهی فضایی سکونتگاه-
های روستایی ،روستاهای هدف گردشگری و اخیرا توسعه پایدار منظومههای روستایی توسط بنیاد مسکن انقالب
اسالمی با رویکرد "توسعه پایدار کالبدی -فضایی" و همچنین برخی برنامهها و طرحها توسط سایر نهادهای متولی امر
انجامگرفته است .در همین خصوص ارزیابیهایی نیز با شاخصهای مختلف توسط نهادهای متولی امر انجامشده است.
این پژوهش سعی بر آن دارد تا به بررسی سطح پایداری کالبدی -فضایی سکونتگاههای روستاهایی موردمطالعه و تبیین
ع لل و عوامل اثرگذار بپردازد .در رابطه با موضوع پژوهش ،مطالعات مختلفی در سطح جهان و کشور صورت گرفته
است که در ادامه مهمترین آنها اشاره میگردد.
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نتایج حاصله از مطالعات صورت گرفته توسط دولت ایرلند( ،)2006(IFAD ،)2005کمیسیون برنامهریزی
استرالیا( ،)2012بیانیه سیاست برنامهریزی( )2015و کالیبابا و همکاران( )2021نشان میدهد که پروژههای موفق
درزمینهٔ توسعه روستایی ،پروژههایی بودند که همواره مبتنی بر اصول توسعه پایدار و بر اساس اولویتهای جامعه
محلی انتخاب و اجرایی شدند و در این مسیر از مشارکت و همکاری نیروی کار محلی و منابع مالی و  ...در سطح
روستاها نیز بهرهگیری شده است .این امر باعث شده تا مردم محلی در جهت حفاظت از خروجی پروژههای توسعهای
و عمرانی توانمند شده و انگیزه باالتری داشته باشند.
بررسیهای عنابستانی و همکار( ،)1392افراخته و همکاران( ،)1394ربیعیفر و همکاران( ،)1394احمدی و
همکاران( )1397سعیدی و همکاران( ،)1398حیدری و حضرتی( )1399و قراگوزلو و همکاران( )1399نشان میدهند
که الگوی برنامههای ساختاری محلی باید فرآیند تهیه و برنامهریزی توسعه کاربری اراضی(آمایش) ،زیرساختها و
تسهیالت را در مقیاس محلی هماهنگ کنند و یک چارچوب برنامه قانونی را برای تسهیل توسعه آتی سکونتگاهها
در چارچوب مؤلفههای توسعه پایدار فراهم سازند.
درواقع،مطالعات صورت گرفته در سطح جهانی مؤید این ا ست که پروژههای موفق درزمینهٔ تو سعه رو ستایی،
پروژههایی بودند که همواره مبتنی بر اصــول توســعه پایدار(کالبدی-فضــایی) و بر اســاس اولویتهای جامعه محلی
انتخاب و اجرایی شـــدند .اما پژوهشهای داخلی در حوزه توســـعه کالبدی بیشـــتر بر ارزیابی عملکردی آثار اجرای
طرحهای هادی پرداختهاند .این پژوهش سعی بر آن دارد تا به بررسی سطح پایداری کالبدی -فضایی سکونتگاههای
روستاهایی موردمطالعه و تبیین علل و عوامل اثرگذار بپردازد.
محدوده موردمطالعه پژوهش حاضر ،بخش مرکزی شهرستان اردبیل میباشد که براساس آخرین آمار رسمی دفتر
تقسیمات کشوری وزارت کشور در سال  ،1400دارای یک شهر(اردبیل مرکز استان) 6 ،دهستان و  37روستا می باشد.
ظهور پدیده نخست شهری در استان اردبیل و گسترش لجامگسیختهی شهر اردبیل(بهخصوص بعد از استان شدن
آن در سال  )1372براساس خواستها و نیازهای جامعه شهری ،دگرگونی و تحوالت پردامنهای را در عرصههای
گوناگون زندگی برخی از روستاهای حوزهی نفوذ خود داشته است ،رشد شتابان جمعیت شهر اردبیل و بهتبع آن نیاز
به مسکن و ساختوسازهای بیشتر ،گسترش کالبدی شهر را از جوانب مختلف به دنبال داشته است  .حل این معضل در
برخی از موارد از طریق تغییر کاربری اراضی مزروعی اطراف شهر و یا روستاهای مجاور و به تعبیر دیگر بلعیدن اراضی
پیرامون و تبدیل آنها به کاربری مسکونی انجام پذیرفته است  .آنچه در اینجا شایانذکر است این است که شواهد
نشان میدهد که متأسفانه توسعهی کالبدی و بهتبع آن تغییر کاربری اراضی  ،چه در اطراف شهر و چه در سکونتگاههای
روستایی حوزهی نفوذ اغلب  ،بدون برنامه و نا اندیشیده صورت گرفته است  .از سوی دیگر مهاجرپذیری برخی از
روستاهای حوزهی نفوذ شهر و عدم وجود مرجع و نهاد مشخص در جهت کنترل ساختوسازها  ،سبب گردیده است
تا توسعهی کالبدی روستاها نامتوازن و بدون برنامهی مدون صورت پذیرد  .ناگفته پیداست که در این حالت اراضی
مزروعی روستا تغییر کاربری داده و تبدیل به کاربریهای دیگر و باألخص مسکونی خواهند گردید .همچنین در
راستای تحوالت رخداده تغییراتی نیز در اجزای بافت سکونتگاههای روستایی(خانهها ،مزارع ،شبکه معابر و )...بهویژه
در نوع و گونه مساکن ،فرم (منظم ،نامنظم) ،فضابندی درونی واحدهای مسکونی به تفکیک زیستی ،معیشتی و تدارکاتی
 ،نسبت سرانه خانوارهای ساکن به واحد مسکونی ،تغییر در وضعیت راههای ارتباطی درون سکونتگاهی ،فاصله و نحوه
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دسترسی به راههای اصلی و سکونتگاههای پیرامونی(اعم از شهر و یا روستا) به وقوع پیوسته است(امیری  .)85:1385،از
نمونه تحوالت کالبدی – فضایی رخداده در روستاهای پیرامونی شهر اردبیل میتوان به این موارد اشاره کرد  :با خزش
فیزیکی شهر روستاهای «ججین ،مالیوسف ،مال باشی» دردههی  70و روستاهای «گلمغان ،شیخ کلخوران ،نیار» دردهه
ی  80در شهر اردبیل ادغام شدند(مستخرج از نقشههای تقسیمات سیاسی استان اردبیل سالهای 1375و ، )1385از
تغییرات کاربری ارضی رخداده در روستاهای پیرامون شهر اردبیل نیز میتوان به احداث فرودگاه در اراضی روستای
«گیالن ده» در سال  ،75احداث شهرك صنعتی در اراضی روستاهای « نوجه ده و سلطانآباد » در سال ، 80احداث
استادیوم ورزشی در اراضی روستای «قره لر» در سال  ،85راهاندازی واحدهای تولیدی – صنعتی در اراضی پیرامونی
روستاهای « شام اسبی  ،کرکرق  ،قره لر » اشاره کرد  ،همچنین شاهد تغییراتی در نوع اشتغال ساکنان روستاهای
پیرامونی هستیم بهعنوانمثال اشتغال جمع کثیری از اهالی روستاهای«گرجان،صومعه ،باروق»به شغل تاکسیرانی؛ چنانچه
بیش از نیمی از تاکسیهای موجود درسطح شهر اردبیل متعلق به ساکنان روستاهای پیرامونی میباشد .شایانذکر است
از سال 88دولت در قالب طرح مسکن مهر اقدام به خانهسازی در ارضی روستاهای پیرامونی شهر اردبیل کرده است
مانند آنچه در اراضی روستاهای «بنفشه درق،شام اسبی ،نیار،پیله سهران»
در حال وقوع است ،که این امر بازار بورسبازی زمین و مسکن را در این روستاها بهشدت داغکرده است(معاونت
عمران روستایی اداره کل بنیاد مسکن استان اردبیل ،)1389،ذکر این نکته ضروری است که با احداث کمربندی جدید
شهر چندین روستا که در حریم شهر اردبیل واقع هستند در داخل این کمربندی قرار میگیرند که احتمال ادغام آنها
در آینده نزدیک در شهر اردبیل چندان دور از ذهن نیست(کارشناس واحد شهرسازی اداره کل مسکن و شهرسازی
استان اردبیل ،)1389،تمامی موارد ذکرشده ،تغییرات کارکردی پدید آمده ،تحوالت کالبدی – فضایی خاص خود را
نیز در این عرصههای زیستی بر جای گذاشتهاند که غالبا مسائل مختلف و گاهی پیچیدهای را موجب شده است.
در چارچوب دکترین جدید ،برای غلبه بر چالشهای پیشروی توسعه روستایی در آستانه هزارهی سوم« ،اندیشه
توسعه پایدار» تئوری مبنایی در برنامهریزی توسعه روستایی تلقی شده است؛ در چارچوب تئوری توسعه پایدار
اجتماعات روستایی و انسان روستایی با زمین زیر پایش بهگونهای توأمان و یکپارچه مطمع نظر قرار میگیرد؛ زیرا،
پایداری فضای روستایی ناظر بر ایجاد توازن میان انسان ،محیط و فعالیتهای اقتصادی اوست؛ به تعبیر دیگر توسعه
پایدار نقطه توازن و تعادل درجهت تحقق اهداف توسعه در هریک از ابعاد محیطی ،اجتماعی و اقتصادی است؛ امری
که در چارچوب پارادایمهای گذشته به تعارض میان هریک از ابعاد توسعه انجامیده است (گزارش توسعه روستایی،
.)5 :1381
امروزه با توجه بهضرورت و اهمیت دوام و بقای روستاها ،سنجش سطح پایداری کالبدی-فضایی سکونتگاههای
روستایی یکی از مهمترین مباحث در ادبیات نظری و تجربی جهان است .با تغییر پارادایم توسعه از رویکردهای سنتی
و کالسیک به پارادایم جدید توسعه پایدار و رویکردهایی چون مشارکت ،توانمندسازی ،ظرفیتسازی و  ،...ادبیات
برنامهریزی و مدیریت نیز تحولیافته و به برنامهریزی و مدیریت راهبردی جهتدهی شده است .بر این اساس برای
پیادهسازی پارادایم توسعه پایدار نیاز به مدلها و الگوهای جدید برنامهریزی است تا با یک نگاه همهجانبه و آیندهنگر
بتواند پاسخگوی نیازهای توسعهای در سطوح مختلف برنامهریزی باشد .برای رسیدن به این امر نیاز به سنجش و ارزیابی
میباشد که بتواند وضعیت پایداری را در نقاط روستایی با در نظر گرفتن همزمان عوامل اقتصادی ،اجتماعی و
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اکولوژیکی در دو محیط درون و بیرون جامعه روستایی تعیین کند .زیرا اگر پایداری را از منظر نسبی نگاه کنیم ،در
مکانها و زمانهای مختلف دارای درجات مختلفی از پایداری هستیم که دامنه آن از پایداری ضعیف تا پایداری قوی
میباشد(افتخاری و همکاران.)85 :1389 ،
ارزیابی ابزاری است که تصمیم گیران و سیاستگذاران را قادر میسازد تا اقدامات مناسب برای پایدارسازی هر
چه بیشتر جامعه را انجام دهند .هدف از ارزیابی پایداری آن است که از سهم بهینه طرح و فعالیتها در توسعه پایدار
اطمینان حاصل شود(افراخته و همکاران.)93 :1394 ،
تحقق برنامهریزی کالبدی و توسعه پایدار کالبدی ،مستلزم شناخت عناصر و مؤلفههای پایداری بهمنظور دستیابی به
یکپارچگی میان بعد کالبدی و سایر ابعاد محیطی ،اجتماعی و اقتصادی میباشد" ( . )Hisham,2011:5جدول ()1
برخی از مهمترین شاخصهای تبیینکننده توسعه پایدار کالبدی روستایی را نشان میدهد:
جدول .1شاخصهای تبیینکننده توسعه پایدار کالبدی روستایی
محیطی

اجتماعی

اقتصادی

تعداد روستاهای واقع در مناطق دشتی

درصد نرخ رشد جمعیت

سرانه اعتبارات عمرانی هزینه شده در عرصه

تعداد روستاهای واقع در مناطق کوهستانی

درصد جمعیت برخوردار از آب آشامیدنی

درصد مسکنهای بهسازی و مقاومسازی شده

سالم

روستایی

تعداد روستاهای واقع در مناطق پایکوهی

تعداد خانوار ساکن در واحد مسکونی

درصد مسکن غیراستاندارد

تعداد روستاهای واقع در مناطق بیابانی

درصد روستاهای دارای شورای اسالمی

تعداد و مساحت واگذاری زمینها برای ساخت

تعداد روستاهای واقع در مناطق جنگلی

درصد روستاهای دارای دهیار

نرخ تراکم جاده

درصد جمعیت ساکن در مناطق دشتی

متوسط جمعیت نقاط روستایی

درصد روستاهای دارای شبکه برق روستایی

درصد جمعیت ساکن در مناطق کوهستانی

درصد روستاهای بهرهمند از طرحهای هادی

تعداد خدمات پشتیبان تولید به هر  1000نفر

مصوب

جمعیت

درصد روستاهای دارای اجرای طرحهای هادی

تعداد مراکز خدمات ارتباطی به هر  1000نفر

روستایی

جمعیت

کالبدی به هر  1000نفر جمعیت

واحدهای مسکونی

درصد جمعیت ساکن در مناطق پایکوهی
درصد جمعیت ساکن در مناطق بیابانی

درصد روستاهای شناساییشده دارای میراث
فرهنگی و بافت باارزش

درصد جمعیت ساکن در مناطق جنگلی

درصد روستاهای دارای طرح احیای بافت
باارزش

نرخ فرسایش خاك
سهم زمینهای کشاورزی آبی
درصد زمینهای تحت پوشش جنگل
درصد زمینهای مرتعی
شمار تلفات انسانی زمینلرزه در  5سال گذشته

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

منبع( :پورطاهری و همکاران) 37 – 40 :1390،
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در این پژوهش توسعه پایدار کالبدی -فضایی بهعنوان دیدگاه حاکم بر پژوهش تعیینشده است .و بر این اساس
سطح پایداری کالبدی -فضایی سکونتگاههای روستایی موردمطالعه بررسی شد .شکل( )1مدل مفهومی پژوهش را
نشان میدهد.

شکل .1مدل مفهومی پژوهش

روششناسی

شهرستان اردبیل در سال  1400شامل :سه بخش مرکزی ،سرعین ،هیر میباشد؛ بخش مرکزی مشتمل بر دهستانهای
ارشق شرقی ،بالغلو ،سردابه،کلخوران ،آبگرم ،سبالن ،غربی ،شرقی ،فوالدلوی شمالی ،فوالدلوی جنوبی وهیر میباشد.
شکل( )2موقعیت جغرافیایی روستاهای نمونه در بخش مرکزی شهرستان اردبیل را نشان میدهد.

188

مجله توسعه فضاهای پیراشهری

دوره چهارم ،شماره اول ،بهار و تابستان  ،1401پیاپی 7

شکل  .2نقشه موقعیت جغرافیایی روستاهای نمونه (در بخش مرکزی شهرستان اردبیل)

روش پژوهش بهصورت توصیفی -تحلیلی است .بدین مفهوم که ابتدا وضعیت کنونی روستاهای محدوده
موردمطالعه ازنظر سطح پایداری کالبدی – فضایی شناسایی و توصیف میگردد؛ و سپس عوامل و نیروهای درونی و
بیرونی مؤثر درروند پایداری  /ناپایداری کالبدی  -فضایی روستاهای موردمطالعه تبیین و تحلیل میشود .دادههای
موردنیاز از طریق روشهای اسنادی(مطالعه کتب ،مقاالت ،گزارشها ،اسناد ،سالنامههای آماری ،طرحهای هادی
روستایی و  )...؛ و میدانی(مشاهده ،مصاحبه و تکمیل پرسشنامه) گردآوری میشوند.در صورتبندی فرضیه اول
پژوهش اشارهشده است که "بیشتر روستاهای محدوده موردمطالعه به لحاظ وضعیت پایداری کالبدی – فضایی در
سطح پایینی قرار دارند" ،در جهت سنجش فرضیه نخست و تعیین وضعیت پایداری کالبدی-فضایی روستاهای مزبور،
از آزمون tتکنمونهای کمک گرفتهشده است ،این آزمون برای بررسی تفاوتها به مقایسه میانگینها میپردازد .به
این صورت که نخست تفاوت میانگین وضعیت پایداری کالبدی-فضایی روستاهای موردمطالعه با استفاده از این آزمون
موردسنجش و مقایسه قرارگرفته و سپس نتایج کلی همه روستاها در یک جدول کلی موشکافی شده است.فرضیه دوم
بدین شرح است"سهم عوامل و نیروهای بیرونی(نسبت به درونی) در ناپایداری توسعه کالبدی – فضایی سکونتگاههای
روستایی موردمطالعه بیشتر است" .برای آزمون فرضیه دوم(با توجه به نوع فرضیه رابطهای) ،جهت سنجش رابطه بین
مؤلفهها از روش همبستگی پیرسون استفاده گردید؛ و همچنین برای پیشبینی سهم اثرگذاری هریک از مؤلفههای
پیشبین(عوامل و نیروهای درونی و بیرونی) در متغیر وابسته(سطح پایداری کالبدی – فضایی سکونتگاههای روستایی
موردمطالعه) ازتحلیل رگرسیون چندمتغیره (به روش همزمان) استفاده گردید .برای ترسیم و تهیه نقشهها نیز از نرمافزار
 Arc Gis 10.2بهره گرفتهشده است .جامعه آماری پژوهش شامل سکونتگاههای روستایی پیراشهری بخش مرکزی
شهرستان اردبیل در سال  1400میباشد .روستاهای نمونه نیز براساس شاخص شاخصهای(موقعیت جغرافیایی؛ داشتن
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جمعیت باالی  20خانوار؛ داشتن طرح هادی روستایی؛ داشتن نهاد مدیریتی شورا/دهیار؛ و داشتن خصیصههای
روستایی) تعیینشدهاند .جهت نمونهگیری با توجه به اهداف و فرضیه تحقیق از روش طبقهای (چندمرحلهای) استفاده
گردید .در این پژوهش ،تعداد نمونهها برابر با 360خانوار هست .در ادامه پرسشنامههای خانوار به نسبت تعداد جمعیت
و تعداد خانوار در بین روستاهای موردمطالعه پخش شد که در جدول ( )2نمایش دادهشده است.
جدول  .2پراکنش پرسشنامههای خانوار در روستاهای نمونه
ردیف

نام روستا

جمعیت

خانوار

تعداد پرسشنامه

درصد

1

آق قلعه

73

20

4

0/28

2

کل تپه

72

21

4

0/28

3

زردآلو

87

29

4

0/28

4

تازه کند رضاآباد

176

43

5

1/39

5

الماس

135

44

5

1/39

6

اردی

163

50

5

1/39

7

حسنعلی کندی

180

51

5

1/39

8

گلی

164

53

5

1/39

9

اروانق

185

55

5

1/39

10

خواجه بالغی

225

76

6

1/67

11

شهریور

229

94

6

1/67

12

جمادی

328

95

6

1/67

13

پیر آلقر

315

97

6

1/67

14

ینگجه

379

107

7

1/94

15

بنفشه درق

360

108

7

1/94

16

آقچه کندی

434

126

8

2/22

17

قلعه جوق

675

213

12

3/33

18

وکیلآباد

868

238

13

3/61

19

خشکه رود

891

238

14

3/89

20

سامیان

891

255

15

4/17

21

قرهتپه

833

256

19

5/28

22

حمل آباد

1069

265

20

5/56

23

گرجان

876

268

21

5/83

ادامه جدول 2
ردیف

نام روستا

جمعیت

خانوار

تعداد پرسشنامه

درصد

24

عموقین

1400

387

22

6/11

25

کرکرق

1346

409

23

6/39

26

حکیم قشالقی

1571

410

24

6/67

27

آقبالغ آقاجان خان

1305

412

25

6/96

28

انزاب علیا

1659

502

29

8/54

29

خیارك

3287

886

35

11/72

20176

5808

360

100

جمع

منبع :محاسبات نگارنده1400،
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پس از طراحی و تدوین نهایی پرسشنامهها(پرسشنامه روستا شامل شورای اسالمی /دهیار برای سنجش سطح پایداری
کالبدی-فضایی روستا؛ و پرسشنامه سرپرستان خانوار برای سنجش سطح پایداری کالبدی-فضایی روستا)؛ برای تعیین
روایی پرسشنامهها از آزمون بارتلت و  KMOاستفادهشده است ،این آزمونهای آماری ارتباط درونی سؤاالت
پرسشنامهها را با مفاهیم و متغیرهای بهکاررفته در پژوهش نشان میدهد .که بر این اساس ،معناداری و روایی پرسشنامه-
های طراحیشده مورد تائید قرار گرفت .پس از تعیین روایی ابزار سنجش ،برای پایایی پرسشنامهها نیز از آزمون آلفای
کرونباخ استفادهشده است .این ضریب دقت و اعتبار ابزار سنجش را مورد آزمون قرار میدهد .مقدار آلفای کرونباخ
برای تعیین پایایی هر یک از پرسشنامهها باالتر از  0/7محاسبه شد ،که رقم مناسب و قابل قبولی برای سنجش متغیرها
بهوسیلهی ابزار پژوهش (پرسشنامه) و نشانگر پایایی باال و همبستگی درونی زیاد سؤاالت پرسشنامهها میباشد.
بهمنظور اولویتبندی مؤلفههای پایداری کالبدی –فضایی روستایی ،رتبهبندی و وزندهی 30نفر از نخبگان مبنای
عمل قرار گرفت .در این راستا از ))روش رتبهبندی مستقیم (( 1استفادهشده است که در آن رتبه 1معرف بیشترین
اهمیت؛ نمره  2بیانگر اهمیت درجه دو و  ...است .در مرحله پایانی ،نتایج حاصله از نظرات نخبگان ،موردبررسی قرار
گرفت و گویههای مربوطه به هر شاخص طراحی گردید ،و سپس پرسشنامه نهایی برای پرسشگری در محدوده روستایی
موردمطالعه تنظیم شد .در این پرسشنامه ،گویهها براساس طیف لیکرت( -1خیلی کم؛  -2کم؛ -3متوسط؛ -4زیاد؛ و-5
خیلیزیاد) تنظیمشده و در قالب دو پرسشنامه -1:پرسشنامه روستا(شورای اسالمی /دهیار) برای سنجش سطح پایداری
کالبدی-فضایی روستا و  -2پرسشنامه سرپرستان خانوار(برای سنجش سطح پایداری کالبدی-فضایی روستا)طراحی
گردید .به عالوه ،تعدادی سؤال باز نیز برای تحلیل بهتر موضوع پژوهش در سطح خانوار و در سطح مدیران و مسئوالن
روستا طراحی گردیده است .جدول( )3رتبه نهایی مؤلفهها و شاخصهای مربوط به پایداری کالبدی-فضایی روستایی
را براساس نظرات نخبگان نشان میدهد.
جدول .3مؤلفهها و شاخصهای پایداری روستایی براساس نظرات نخبگان

. Stright ranking
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یافتههای پژوهش

در این پژوهش واحد تحلیل دوسطحی است ،یافتههای توصیفی نیز در دو بخش مجزا شامل یافتههای توصیفی
مربوط به اطالعات فردی روستائیان (سرپرستان خانوار) و نیز اطالعات روستا از نظر شورای روستا و ...ارائهشده است.
از مجموع  360نفر پاسخدهنده  97 ،درصد مرد و  3درصد زن بودهاند .از نظر وضعیت اقامتی خانوارهای نمونه در
روستاها به ترتیب  81.5درصد به مدت بیش از  10سال اسکان  13.4 ،درصد نیز کمتر از یکسال  4 ،درصد  5تا  10سال
 0.7 ،درصد  1تا  5سال اقامت داشتهاند و  0.3درصد هم پاسخی ندادهاند  .بنابراین بیشتر پاسخدهندگان از افرادی
بودهاند که روند تحوالت توسعهای روستا و اثرات فضایی آن را مشاهده نمودهاند.
تحلیل فرضیه نخست

در صورتبندی فرضیه اول اشارهشده است که "بیشتر روستاهای محدوده موردمطالعه به لحاظ وضعیت پایداری
کالبدی – فضایی در سطح پایینی قرار دارند"  ،در جهت سنجش فرضیه نخست و تعیین وضعیت پایداری کالبدی-
فضایی روستاهای مزبور ،از آزمون tتکنمونهای کمک گرفتهشده است ،این آزمون برای بررسی تفاوتها به مقایسه
میانگینها میپردازد .به این صورت که نخست تفاوت میانگین وضعیت پایداری کالبدی-فضایی؛ اجتماعی؛ و اقتصادی
روستاهای موردمطالعه با استفاده از این آزمون موردسنجش و مقایسه قرارگرفته و سپس نتایج کلی همه روستاها
موشکافی شده است(جدول.)4
1جدول .4نتایج آزمون  tبرای سنجش سطح پایداری سکونتگاههای روستایی نمونه
پایداری زیستمحیطی

سرزمین

محیط

محیط

اجتماعی

زندگی

اجتماعی

M

t

M

t

M

t

1/79

-

2/13

-

2/32

-

میانگین کلی

روستاها

منابع

بهداشت

آسیبپذیری

مشارکت

کیفیت

اعتماد

2/13

مسئولیتپذیری

M

t

M

t

M

t

M

t

2/65

-

2/22

-

2/76

-

2/61

-

میانگین کلی

میانگین کل

پایداری اجتماعی

2/60

منبع :براساس بررسیهای میدانی نگارندگان

 . 1باتوجه به باالبودن حجم اطالعات مربوط به  29روستای نمونه و محدودیت های ناشی از حجم تعداد صفحه نشریه ،صرفا میانگین کلی در این پژوهش
ارایه شده است.

193

ارزیابی سطح پایداری کالبدی -فضایی (...ناصریمنش و همکاران)

ادامه جدول4
پایداری اقتصادی
عدالت اقتصادی

روستا

میانگین کلی روستاها

کیفیت مکان

رفاه اقتصادی

میانگین کلی

M

t

m

T

m

t

1/68

-

2/13

-

1/37

-

1/87

همانگونه که جدول( )4نشان میدهد ،میانگین تمامی روستاهای نمونه در هر سه شاخص پایداری زیستمحیطی؛
اجتماعی؛ و اقتصادی کمتر از حدمتوسط( )3میباشد؛ ازاینروی تمامی روستاهای موردمطالعه ازنظر سطح
پایداری(کالبدی -فضایی و  )...وضعیت مطلوبی ندارد .بنابراین فرضیه نخست تائید میگردد .در بعد پایداری
زیستمحیطی :میانگین تمامی مؤلفهها(میزان و شدت بهرهبرداری از منابع سرزمین(مرتع ،آبوخاك) ،بهداشت محیط
و آسیبپذیری محیط کمتر از حدمفروض( )3می باشد ،و وضعیت نامطلوب را نشان میدهد .احداث واحد مسکونی
در اراضی زراعی داخل محدوده روستای الماس؛ تملک و دیوارکشی در اراضی زراعی داخل محدوده روستای الماس
توسط روستاییان ساکن تهران؛ احداث سد در اراضی زراعی خارج محدوده روستای الماس برای انتقال آب به دریاچه
شورابیل اردبیل؛ احداث کارخانه شن و ماسه در اراضی زراعی خارج محدوده روستای الماس؛ و احداث کارخانه
لبنیات در اراضی زراعی خارج محدوده روستای الماس مصادیقی از بهرهبرداری نامطلوب از زمین و ناپایداری در
روستاهای نمونه است.
در بعد پایداری اجتماعی :میانگین تمام مؤلفههای (مشارکت اجتماعی ،کیفیت زندگی ،اعتماد اجتماعی و مسئولیت-
پذیری کمتر از حد مفروض( )3بوده که نشانگر پایین بودن میزان مشارکت مردم در حوزه مدیریت توسعه روستا؛ سطح
پایین کیفیت زندگی روستاییان؛ پایین بودن میزان اعتماد اجتماعی به مسئولین امر و مدیران محلی؛ و کم بودن سطح
مسئولیتپذیری در روستاهای نمونه و بهطورکلی ناپایداری اجتماعی است که خود زمینهساز مهاجرتهای بیرویه از
روستاهای مزبور به کانونهای شهری بهویژه شهر اردبیل شده است .در بعد اقتصادی :میانگین مؤلفههای(میزان و شدت
عدالت اقتصادی ،رفاه اقتصادی و کیفیت مکان در روستاهای موردمطالعه) پایینتر از حد متوسط( )3بوده است .بروز
خشکسالیهای متعدد و کاهش درآمدها ناشی از فعالیتهای بخش کشاورزی در این رابطه شایانذکر است.
تحلیل فرضیه دوم

فرضیه دوم بدین شرح است"سهم عوامل و نیروهای بیرونی(نسبت به درونی) در ناپایداری توسعه کالبدی – فضایی
سکونتگاههای روستایی موردمطالعه بیشتر است"  .برای آزمون فرضیه دوم(با توجه به نوع فرضیه رابطهای) ،جهت
سنجش رابطه بین مؤلفهها از روش همبستگی پیرسون استفاده گردید؛ و همچنین برای پیشبینی سهم اثرگذاری هریک
از مؤلفههای پیش بین(عوامل و نیروهای درونی و بیرونی) در متغیر وابسته(پایداری کالبدی – فضایی سکونتگاههای
روستایی موردمطالعه) از تحلیل رگرسیون چندمتغیره (به روش همزمان) استفاده گردید.
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جدول .5نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای تحلیل فرضیه دوم پژوهش
پایداری/ناپایداری کالبدی-فضایی

صنایع

وام دریافتی

اقدامات دولتی

وسعت

خدمات

فاصله از اردبیل

همبستگی پیرسون

**.843

**.839

**.659

**.817

**.793

**-.719

سطح معنیداری(دوسویه)

.000

.000

.002

.000

.000

.000

منبع :بررسیهای نگارندگان

با توجه به جدول( )5مالحظه میشود که سطح معنیداری بین متغیرها کمتر از  0/01قرار دارد و همچنین مقدار
ضریب همبستگی متغیرها در سطح باالیی قرار دارد ،بنابراین میتوان نتیجه گرفت که بین سطح پایداری /ناپایداری
کالبدی –فضایی روستاها با عوامل و نیروهای درونی و بیرونی رابطه مثبت و معنیدار و بافاصله از شهر رابطه منفی و
معنیدار وجود دارد به این معنی که هر چه فاصله از شهر کمتر باشد دگرگونیهای کالبدی نیز باال خواهد بود .بر
اساس این فرضیه متغیرهای وابسته و مستقل عبارتاند از :الف .متغیر مستقل  :شامل متغیرهای درونی (فاصله روستاها از
شهر؛ وسعت روستاها؛ تعداد خدمات و امکانات خصوصی روستاها) و متغیرهای بیرونی (میزان دریافت وام توسط
روستاییان؛ تعداد پروژهها و برنامههای دولتی اجراشده در روستاها؛ تعداد صنایع و کارگاههای ساختهشده در اراضی
روستاها )میباشد،که مجموعهی این دو متغیر جهت پیشبینی میزان اثرگذاری در سطح پایداری کالبدی-فضایی
روستاها وارد مدل رگرسیون خواهند شد.ب .متغیر وابسته  :پایداری کالبدی – فضایی سکونتگاههای روستایی
موردمطالعه.
جدول .6خالصه مدل رگرسیون
متغیر وابسته

 Rضریب همبستگی

 R2میزان واریانس

خطای استاندارد

چندگانه

تبیین شده

برآورد

0/66

0/63

754/779

پایداری کالبدی – فضایی سکونتگاههای روستایی
موردمطالعه

F

سطح معنی-
داری
0/000

8 /1

منبع :بررسیهای نگارندگان

همانطور که در جدول( )6مشاهده میشود میزان واریانس تبیین شده برای پایداری کالبدی–فضایی سکونتگاههای
روستایی موردمطالعه توسط مؤلفههای پیش بین(عوامل و نیروهای درونی و بیرونی) ( )0.63است که با توجه به F
مشاهدهشده معنیداراست .یعنی حدود  63درصد از سطح پایداری/ناپایداری کالبدی-فضایی روستاهای موردمطالعه
تحت تأثیر مؤلفههای مزبور است و مابقی متعلق به سایر متغیرهایی است که در این مطالعه لحاظ نشده است.
جدول .7ضرایب رگرسیون پایداری کالبدی-فضایی براساس سهم مؤلفههای پیشبین (عوامل و نیروهای درونی و بیرونی)
متغیرهای پیشبین

ضریب استاندارد نشده رگرسیون

ضریب استانداردشده رگرسیون

B

خطای استاندارد

 بتا

مقدار t

سطح معنیداری

عوامل و نیروهای بیرونی

0/38

0/14

0/21

2/47

0/01

عوامل و نیروهای درونی

0/29

0/11

0/18

2/35

0/03

منبع :بررسیهای نگارندگان
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همانگونه در جدول( )7مشاهده میشود در نگاه کلی میزان بتا برای عوامل و نیروهای بیرونی برابر  0/38است که
با توجه به مقدار ( )t=2/47معنیدار میباشد .میران بتا برای عوامل و نیروهای درونی برابر  0/29است که با توجه به
مقدار( )t=2/35معنیدار است .بنابراین فرضیه دوم تائید میگردد .بدین معنی که ،سهم عوامل و نیروهای بیرونی(نسبت
به درونی) در ناپایداری توسعه کالبدی – فضایی سکونتگاههای روستایی موردمطالعه بیشتر است.یعنی عوامل بیرونی
(میزان دریافت وام توسط روستاییان؛ تعداد پروژهها و برنامههای دولتی اجراشده در روستاها؛ تعداد صنایع و کارگاههای
ساختهشده در اراضی روستاها)سهم بسیار بیشتری درروند تحوالت و دگرگونیها و ناپایداری کالبدی-فضایی
روستاهای نمونه داشتهاند.
نتیجهگیری

پژوهش حاضر در پی پاسخ به دو پرسش راهبردی ذیل صورت گرفت:
 وضعیت کنونی روستاهای محدوده موردمطالعه ازنظر سطح پایداری کالبدی  -فضایی چگونه است؟؛ و کدام عواملو نیروها(درونی و بیرونی) ،سهم بیشتری در ناپایداری کالبدی – فضایی روستاهای موردمطالعه دارد؟
در پاسخ به پرسشهای مزبور ،دو فرضیه ذیل مطرح گردید :بیشتر روستاهای محدوده موردمطالعه به لحاظ وضعیت
پایداری کالبدی – فضایی در سطح پایینی قرار دارند؛ سهم عوامل و نیروهای بیرونی(نسبت به درونی) در ناپایداری
توسعه کالبدی – فضایی سکونتگاههای روستایی موردمطالعه بیشتر است.
نتایج حاصله از مباحث تجربی پژوهش با نتایج مطالعات دولت ایرلند( ،)2006(IFAD ،)2005کمیسیون برنامهریزی
استرالیا( ،)2012بیانیه سیاست برنامهریزی( ،)2015کالیبابا و همکاران( ،)2021عنابستانی و همکار( ،)1392افراخته و
همکاران( ،)1394ربیعیفر و همکاران( ،)1394احمدی و همکاران( ،)1397سعیدی و همکاران( ،)1398حیدری و
حضرتی( )1399و قراگوزلو و همکاران( )1399همسو بوده و مطابقت دارد.
بدین مفهوم که بیشتر روستاهای محدوده موردمطالعه در استان اردبیل همچون سایر نواحی همسان در کشور به لحاظ
وضعیت پایداری کالبدی – فضایی در سطح پایینی قرار دارند .درواقع عوامل و نیروهای غال با بیرونی(برنامههای
عمرانی و یا ارائه تسهیالت دولت در حوزه سکونتگاههای روستایی و  )...و سپس درونی(شرایط محیطی ،اجتماعی-
فرهنگی و اقتصادی روستاها) زمینههای تخریب پوشش گیاهی ،تغییرات کاربری زمین و درنهایت ناپایداری کالبدی-
فضایی را فراهم ساخته است .نتایج این بررسی تطبیقی نشان میدهد که پروژههای موفق درزمینهٔ توسعه روستایی،
پروژههایی بودند که همواره مبتنی بر اصول توسعه پایدار(کالبدی-فضایی) و بر اساس اولویتهای جامعه محلی انتخاب
و اجرایی شدند و در این مسیر از مشارکت و همکاری نیروی کار محلی و منابع مالی و  ...در سطح روستاها نیز بهرهگیری
شده است .و الگوی برنامههای ساختاری محلی در حوزه سکونتگاههای روستایی باید فرآیند تهیه و برنامهریزی توسعه
کاربری اراضی(آمایش) ،زیرساختها و تسهیالت را در مقیاس محلی هماهنگ کنند و یک چارچوب برنامه قانونی را
برای تسهیل توسعه آتی سکونتگاهها در چارچوب مؤلفههای توسعه پایدار کالبدی -فضایی فراهم سازند.
بر اساس نتایج مباحث نظری و تجربی پژوهش پیشنهادهای ذیل ارائه میگردد:
-

آسیبشناسی جایگاه توسعه کالبدی-فضایی سکونتگاههای روستایی در برنامههای توسعه کشور ،با تأکید بر شهرستان
اردبیل؛
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ارزیابی فرآیندی و عملکردی میزان مشارکت مردم در تهیه و اجرای برنامههای توسعه کالبدی -فضایی سکونتگاههای
روستایی با تأکید بر شهرستان اردبیل.

-

تغییر رویکرد برنامه ریزی از بخشی ،باال به پایین ،تمرکزگرا و غیر مشارکتی به نگرش فضایی ،پایدار ،از پایین به باال،
غیرمتمرکز و مشارکت محور با تکیهبر ظرفیتها و قابلیتها و الگوهای توسعه کالبدی منطقهای و محلی؛

-

توجه بیشتر به شناسایی و حفظ ارزشها ،الگوها و مدلهای توسعه کالبدی منطقهای و محلی در محتوای اسناد کالن
ملی و منطقهای و محلی(برنامههای توسعه کشور ،برنامه آمایش استان ،طرح هادی روستایی و  )...برای نمونه سند
آمایش استان اردبیل و . ...

-

تهیه ،اجرا و ارزیابی برنامهها و طرحهای عمرانی و توسعه کالبدی در مناطق روستایی موردمطالعه(همچون :طرح هادی
روستایی ،طرح بهسازی بافت باارزش ،طرح روستای هدف گردشگری و )...و همچنین طرحهای نوآورانه و
اجتماعمحور بر اساس مشارکت فراگیر تمامی ذینفعان(بهویژه مردم محلی)؛

-

بهرهگیری از تجارب و دانش فنی بومی اهالی روستاهای موردمطالعه جهت پیشبرد مطلوبتر و کارآمدتر برنامههای
توسعه کالبدی؛

-

ارائه مشوقه و تسهیالت بهینه به روستاییان در جهت طراحی و ساخت مسکن براساس الگوهای سنتی بومی و معماری
بوم آورد و پایدار؛

-

اجرای صریح و ضابطهمند اصول و قواعد آمایش سرزمین در حوزه مکانیابی صنعتی ،تعیین کاربری زمین محلی و
تدوین قوانین و ضوابط جدید الزماالجرا و عملیاتی جهت جلوگیری از تغییرات شدید کاربری زمین بهویژه در
روستاهای نزدیک مراکز شهری در ناحیه سکونتگاهی اردبیل؛

-

تقسیمکار فضایی بین سکونتگاههای روستایی محدوده موردمطالعه در ناحیه اردبیل ،افزایش فرصتهای شغلی و ارائه
خدمات بهینه به روستاییان در جهت افزایش انگیزه برای ماندگاری جمعیت و جلوگیری از تخلیه سکونتگاهها؛ و

-

اجرای طرحهای حوزه آبخیزداری ،حفاظت مراتع ،خاك و محیطزیست در مناطق روستایی موردمطالعه.
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