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چکیده
بهبود کیفیت زندگی یکی از مهمترین اهداف و سیاستهای عمومی در کشورهای مختلف است .در سالهای اخیر ارتقاء روستا به شهر
به عنوان یکی از راهبردهای اصلی به منظور بهبود کیفیت زندگی در سکونتگاههای روستایی ایران مورد توجه قرار گرفته و از این رهگذر
بسیاری از نقاط روستایی تبدیل به شهر شدهاند ،در واقع مهم ترین مالک تفکیک روستا از شهر (جمعیت) ،مد نظر قرار نگرفته و چه بسیار
شهرهایی که جمعیت آنها کمتر از پنج هزار نفر است .هدف پژوهش حاضر ،ارزیابی تأثیرات تبدیل روستا به شهر روی کیفیت زندگی
ساکنان شهر بلبان آباد است ،ماهیت آن کاربردی بوده و سؤال مطرح شده این است که تبدیل روستا به شهر چه تأثیری بر کیفیت زندگی
در ابعاد مختلف اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی داشته است؟ روش تحقیق توصیفی -تحلیلی است و روش گردآوری اطالعات به دو طریق
اسنادی و میدانی (پیمایشی) از جمله (پرسشنامه ،مصاحبه و مشاهده) بوده است ،سؤاالت مطرح شده در پرسشنامه بر اساس شاخصهای
مختلف ابعاد سه گانه کیفیت زندگی است که به روش طیف  5گزینهای لیکرت تنطیم گردیده است .جهت بررسی موضوع در فرآیند
عملیات میدانی دو نوع پرسشنامه (خانوار و مسؤلین) تهیه گردیده است لذا به منظور تحلیل دادهها از نرمافزار  Spssو روشهای آمار
توصیفی (میانگین و میانه) و آزمونهای آمار استنباطی ( Tتست تک نمونهای و ضریب همبستگی اسپیرمن) استفاده شده است ،جامعه
آماری تحقیق شامل تعداد  943سرپرست خانوار شهر بلبان آباد است که بر اساس فرمول کوکران تعداد  241نفر به عنوان نمونه تحقیق
انتخاب گردیده است .یافتههای حاصل از بررسی ابعاد سه گانه اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی -محیطی کیفیت زندگی ،حد مطلوب ( )3را
نشان میدهد ،مقدار  sigبه دست آمده ( ،)0.00در آزمون  ،Tبا ضریب آلفای  ،%5نشان میدهد که ارتقاء روستای بلبانآباد به شهر ،در
بهبود کیفیت زندگی در ابعاد سه گانه تا حدودی موفق بوده است ،همچنین نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن ،با ضریب اطمینان (،)1%
مبین وجود رابطه معنادار و مستقیم بین ابعاد مختلف کیفیت زندگی بوده و بیشترین میزان همبستگی نیز ( )0.549مربوط به ابعاد
اقتصادی و کالبدی است.
واژههای کلیدی :تبدیل روستا به شهر ،کیفیت زندگی ،شهر کوچک ،بلبان آباد.

 . 1نویسنده مسئول09120985945 ،Afshin.Bahmani@ut.ac.ir :

192

فرایند تبدیل سکونتگاههای روستایی به شهر و اثرات آن بر .....

بیان مسأله:
از گذشتههای دور مراکز سکونتگاهی بزرگتر (روستای مرکزی ،مراکز شهرستان ،مراکز استان و غیره) نسبت به سکونتگاه-
های کوچکتر از خود ،از لحاظ عرضه خدمات ،قدرت تولید ،توان اداری و  ...عملکرد قویتری داشتهاند .در کشورهای در حال
توسعه از جمله ایران برای بهبود کیفیت زندگی مردم از لحاظ دسترسی به خدمات ،تأسیسات و امکانات به ایجاد شهرهای
کوچک از طریق تبدیل روستا به شهر و ارائه امکانات و تسهیالت رفاهی در جهت بهبود کیفی زندگی مردم مبادرت نمودهاند،
عالوه بر این ،یکی از راهبردهای مهمی که در نیم قرن اخیر برای مقابله با عدم تعادل منطقهای ناشی از رشد فزاینده شهرهای
بزرگ مورد توجه قرار گرفته است ،تقویت شهرهای کوچک و میانی در نظام شبکه شهری است ( Mahdibeigi et al,
 )2010: 158همسو با این سیاست ،طی چند دههی گذشته تعداد زیادی از روستاها در کشور به نقاط شهری تبدیل شدهاند.
در طی سالهای 1335-45تعداد  78روستا به شهر ارتقاء یافتهاند ،تغییر در قانون تقسیمات کشوری در سالهای اخیر ،الگوی
نظام سکونتگاهی در ایران را به شدت تغییر داده است ( ،)Rezvani et al, 2009افزایش تعداد شهرها از طریق ارتقاء
روستاها در طی سالهای  1345-55و 1355-65و  1365-75به ترتیب  123 ،96و 116شهر بوده است و این تعداد در فاصله
سالهای  1375-85با رشدی چشمگیر به  406مورد رسیده است (رضوانی و همکاران( ،)2 :1388 ،جدول شماره  .)1این
شهرهای تازه تأسیس ،اغلب کوچک بوده و معموالً کمتر از  5000نفر جمعیت دارند ،شهرهای کوچک ،انگیزهها و محرکهای
توسعه را به سرعت میپذیرند و شهرنشینی سریع ،در واقع با رشد اقتصادی سریع و تغییر در سبک زندگی همراه است ( Bloh,
 .)2008: 8پایین بودن سطح زندگی در نواحی روستایی و مهاجرت روستاییان به سمت شهرهای بزرگ ،مسائل و مشکالت
متعدد اجتماعی ،اقتصادی و محیطی را در نواحی روستایی و شهری به دنبال داشته است.
سیاستها و راهبردهای مختلفی برای کاستن از آثار منفی این مشکالت و پاسخ به نیازهای زندگی در سکونتگاههای
شهری و روستایی درکشورهای در حال توسعه – از جمله ایران -در پیش گرفته شده است .تبدیل روستاها به شهر و ایجاد و
توسعهی شهرهای کوچک بعنوان یکی از سیاستهای عمده در امر برنامهریزی کشورهای درحال توسعه مد نظر بوده است .در
کشور ما نیز توسعهی شهرهای کوچک از طریق سیاست ارتقاء روستاهای بزرگ و مستعد به شهرشدن ،یکی از مهمترین
اقداماتی بوده که با هدف بهبود کیفیت و استانداردهای زندگی در نواحی روستایی ،کاهش مهاجرت به شهرهای بزرگ و جذب
مهاجران در شهرهای کوچک انجام گرفته است .هر چند که کیفیت زندگی محدود به مسائل اجتماعی و اقتصادی نیست و
متغیرهایی مانند بهداشت ،ثبات سیاسی و امنیت ،زندگی خانوادگی ،زندگی اجتماعی ،امنیت اجتماعی و غیره را شامل میشود
( ،)Byock et al, 1998: 231اما شاخص اقتصادی در بهبود کیفیت زندگی از موارد مهم است و به عبارتی کیفیت زندگی
فرد ،خود هدف فعالیت های اقتصادی است ( ،)Fellner, 2004: 85که ارتقاء روستا به شهر یکی از راهکارهای رسیدن به
این کیفیت مطلوب است .شهرهای کوچک با ایجاد فرصتهای شغلی غیر زراعی و ارائه خدمات مورد نیاز ساکنان ،در کاهش
مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگتر نقش مؤثری ایفا میکنند و زمینهی توزیع متعادل جمعیت ،امکانات و سرمایه را فراهم
میآورند (رکنالدین افتخاری و همکاران ،)15 :1381،نکته قابل توجه این است که تبدیل نقاط و مراکز جمعیتی (که از جهت
ساختار کالبدی ،وضعیت اقتصادی و مناسبات فرهنگی و اجتماعی ،روستا به شمار میروند) به شهر ،پیامدهای مثبت و منفی به
همراه داشته است .از پیامدهای مثبت آن میتوان به تثبیت جمعیت روستایی ،افزایش فرصتهای شغلی به ویژه در بخش
خدمات اداری و تجاری ،افزایش و بهبود کارکردهای خدماتی ،افزایش درآمد و رونق اقتصادی ،تنوع شغلی و افزایش فرصتهای
اشتغال ،رونق و تقویت صنعت و فعالیتهای صنعتی ،افزایش سطح سواد اشاره کرد (ایزدی خرامه.)5 :1380،
در پژوهش حاضر با توجه به اینکه ارتقاء روستای بلبان آباد به شهر ،نتیجه ی اجرای مصوبه دولت در سال  1388می
باشد ،سعی شده است با استفاده از روشهای مختلف کمی و کیفی تأثیر شهر شدن این روستا را بر کیفیت زندگی ساکنین از
جهات مختلف بررسی کرده و با توجه به امکانات و توانهای موجود ،پیشنهاداتی برای پیشرفت همه جانبه این شهر جدید ارائه
گردد .اهداف پژوهش حاضر ،بررسی یکی از مهمترین سیاستگذاری های مهم دولتی (ارتقاء روستا به شهر) در نظام سلسله-
مراتب سکونتگاهی کشور و ارزیابی پیامدهای چند جانبه آن است .تحقیق در پی پاسخگویی به سؤال و فرضیه زیر میباشد:
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تبدیل روستا به شهر چه تأثیری بر کیفیت زندگی در ابعاد مختلف اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی داشته است؟
اجرایی شدن سیاست تبدیل روستا به شهر ،در بهبود ابعاد مختلف کیفیت زندگی ،تأثیر مطلوبی داشته است.
جدول  -2تعداد روستاهای ارتقاء یافته به شهر در ایران
دوره

35-45

45-55

55-65

65-75

75-85

85-90

تعداد روستاهای ارتقاء یافته به شهر

73

101

123

116

400

319

نرخ متوسط ساالنه تبدیل روستا به شهر

7/3

10/1

12/3

11/6

40

63/8

منبع :زنگنه و همکاران20 :1392 ،

پیشینه تحقیق:
تاکنون در زمینهی ارتقاء روستا به شهر و تأثیر آن در کیفیت زندگی مطالعات زیادی صورت گرفته است ،در جدول زیر به
چند نمونه از تحقیقات مرتبط اشاره میشود.
جدول  -2پیشینه تحقیق
اهداف و نتایج

عنوان

سال

نویسنده

محمود سیف
الهی و
همکاران

1387

اثرات تبدیل روستا به شهر بر
بخش کشاورزی مناطق
روستایی ،مورد :شهر اژیه

نتایج بیانگر این است که ارتقا روستا به شهر باعث محدود شدن رشد کشاورزی
شده است و تأثیر آن را در ماندگاری جمعیت در محل سکونت فعلی و کاهش
درصد مهاجرت به شهر های دیگر ذکر کرده است.

محمد رضا
رضوانی و
همکاران

1388

ارتقاء روستا به شهر و نقش
آن در بهبود زندگی ساکنان
محلی

در این تحقیق به ارزیابی تأثیر تبدیل روستا به شهر در کیفیت زندگی ساکنان
پرداخته شده است .نتایج مبین آن است که ارتقاء روستا به شهر باعث بهبود چشم
گیر کیفیت زندگی در محدوده مطالعه شده است.

عبدالرضا
رحمانی فضلی

1388

تحوالت ساختاری -کارکردی
پس از تبدیل نقاط روستایی
به شهر

نتیجه تبدیل روستا به شهر ،افزایش برخورداری ها ،کاهش مهاجر فرستی و کاهش
فعالیت های زراعت و دامداری و افزایش هزینه های زندگی بوده است.

سعید زنگنه
شهرکی

1391

فرایند تبدیل نقاط روستایی
به شهر در مقیاس ملی و
پیدایش پدیده خام شهر ها

نتایج مبین آن است که ایجاد شهرهای جدید در چند سال اخیر در کشور رشد
چشم گیری داشته که بیشتر جهت دستیافتن به تعادل منطقه ای ،این سیاست
اعمال گردیده است.

یعقوب زنگنه و
همکاران

1392

تبدیل روستا به شهر و نقش
آن در توسعه منطقه ای و
تحوالت نظام شهری

نتایج بیانگر آن است که شهرهای تازه تأسیس توانسته اند در نگه داشت جمعیت و
تعدیل نظام سکونتگاهی منطقه ،مثبت عمل کنند.

ایزدی خرامه

1380

تبدیل روستا به شهر و نقش
آن در توسعه روستایی مورد
مطالعه :استان فارس

نتایج نشان داده که تبدیل روستا به شهر در کاهش مهاجرت های ساکنین نقش
بسیار کمی داشته است و تبدیل روستا به شهر در افزایش فرصت های شغلی به
ویژه در بخش خدمات تجاری و اداری موثر بوده است.

شریفی و توانا

1389

روند تبدیل روستا به شهر و
نقش آن در توسعه روستاهای
پیرامونی

یافته های تحقیق مبین آن است که تحوالت ایجاد شده در بسیاری از زمینه ها
نتیجه عوامل بیرونی و حمایت های دولتی است و عملکرد شهر شلمزار در برقراری
رابطه قوی اجتماعی و اقتصادی با روستاهای دهستان کیار غربی و فراهم کردن
زمینه های توسعه روستاهای این دهستان از طریق ارائه امکانات و خدمات مورد
نیاز به روستاییان موفق ارزیابی گردیده است.

مرادی

1390

روند تبدیل روستا به شهر با
تاکید بر تحول مکانی-فضایی،
مورد :ضیاء آباد قزوین

نتایج نشان داده است که این مکان در اکثر جنبه های ساختاری -عملکردی ،در
حالت گذار از یک جامعه روستایی به یک جامعه شهری قرار دارد و تغییرات
ساختاری -فضایی در برخی ابعاد متاثر از نیروها و عوامل تاثیر گذار ،با شتاب
بیشتری همراه است.

منبع :مطالعات کتابخانه ای نگارندگان.1393 ،
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مبانی نظری:
روستا یک واحد جغرافیایی است که در آن پدیدههای اجتماعی و طبیعی به طور چشمگیر در هم آمیختهاند (مهدوی،
 ،)4 :1382که نوع خاصی از فعالیتهای اقتصادی -عمدتا فعالیت کشاورزی در آن غلبه دارد (سعیدی ،عباس )1388،:2 ،و
میزان امکانات ،خدمات رفاهی ،ارتباطی و غیره در سطح پایینی قرار دارد .شهر مجموعهای از ترکیب عوامل طبیعی ،اجتماعی و
محیطهای ساخته شده توسط انسان است که در آن جمعیت ساکن متمرکز شده است ،این جمعیت به صورت مختلف تخصص
یافته ،کیفیت زندگی و برخورداری ها وضعیت متناسبی را نسبت به روستا دارد ،ولی از نظر تولید انرژی و غذا معموالً وابستگی
شدیدی به مجموعههای مشابه با طبیعت یا مجموعه های روستایی دارد (شیعه.)4:1389 ،
شهرهای تازه تأسیس که نتیجه ارتقاء روستا به شهر میباشند ،اغلب از جمعیت محدودی برخوردارند که در برخی موارد به
کمتر از  2500نفر نیز میرسد .علل مختلفی زمینه ساز تبدیل روستا به شهر هستند که مهمترین آنها ،درخواستهای مکرر
ساکنین و مدیران روستایی ،افزایش جمعیت و توسعه فیزیکی روستا ،برنامهریزیهای کالبدی نظیر سیاست تجمیع و ادغام
روستاهای پراکنده و کوچک (رضوانی ،)58 :1390 ،تغییر در نظام سلسله مراتب تقسیمات کشوری و موارد دیگر است ،عوامل و
الزامات این تغییرات ،پایین بودن سطح امکانات و تأسیسات روستا و تالش برای بهره مندی از خدمات و تسهیالت رفاهی،
بهبود ابعاد مختلف کیفیت زندگی از جمله کیفیت آموزش و سطح سواد ،حفظ بافت با ارزش روستایی ،بهره مندی از مکانهای
تفریحی و سیاحتی ،باال رفتن سطح سرانههای مختلف شهری ،رونق بخشهای مختلف اقتصادی از جمله صنایع کوچک و
تکمیلی ،متنوع سازی اقتصاد روستایی ،بکارگیری اصول فنی در ساخت و ساز و نوسازی و مقاوم سازی مساکن روستایی،
تثبیت جمعیت و افزایش مهاجرپذیری سکونتگاه میباشد ،به طور کلی ،هدف از اعمال سیاست تبدیل روستا به شهر بهبود همه
جانبه کیفیت زندگی در محیط روستا است .اغلب شهرهای تازه تاسیس ،به عنوان شهرهای کوچک قلمداد میشوند.
راهبرد توسعهی شهرهای کوچک از دههی  1970به منظور ایجاد نظام سکونتگاهی متناسب و یکپارچه و الگوی عادالنه تر
اقتصادی و اجتماعی در سیاستگذاریها و برنامهریزی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه ،مد نظر قرار گرفته است
) .(Lin gcs, 1993:33توسعه شهرهای کوچک که حاصل تبدیل روستا به شهر هستند؛ برای افزایش تولیدات کشاورزی،
مبادله کاالها و مشارکت اقتصادی بین شهر و حومه ) (Poppe, 1991:355و نیز برای تجارت کشاورزی ،خدمات پشتیبانی
کشاورزی (نهادههای تولید ،خدمات تعمیراتی و اطالعات مربوط به روشهای تولید) ،بازارهای مصرف محصوالت و تولیدات
کشاورزی فرآوری شده و صنایع کشاورزی جدید ) (Douglass, 1998:1-33سودمند است .ارتقاء روستا به شهر در کشور
ایران ،در دورههای مختلف امری متداول بوده ،اما این راهبرد بعد از سرشماری سال  ،1385روندی شتابزده را طی نموده است.
کیفیت زندگی ،مفهومی پیچیده و چند بعدی است که تحت تأثیر مؤلفههایی چون زمان و مکان ،ارزشهای فردی و اجتماعی
قرار دارد (فراهانی و همکاران ،)70 :1391 ،به طور کلی میتوان کیفیت زندگی را به عنوان برهم کنش میان میزان برآورده
شدن نیازهای انسانی و رضایت افراد و گروهها از تأمین نیازهای خود در یک ناحیه خاص تعریف کرد (رضوانی و همکاران،
.)41 :1387
رویکردهای مطرح در تبدیل روستا به شهر:
الف) تبدیل روستا به شهر طبیعی (خود رویی) :رشد جامعه روستایی ابتدا جنبهی جمعیتی دارد ،اما به زودی حدود جغرافیایی
پیدا میکند ،تا جایی که قلمرو روستا وسیع تر و رشد آن تا سرحد یک شهرک ،مسلم تر جلوه می نماید( .شکل شماره .)1

شکل  -1روند تبدیل روستا به شهر از طریق رشد طبیعی -منبع :نگارندگان.1393 ،
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ب) تبدیل روستا به شهر (ضابطه ای) :روستاهای بزرگ اندام و پرجمعیت که بدلیل داشتن آستانهی جمعیتی ،ادغام شدن،
مرکزیت بخش بودن و نفوذ زیاد در پیرامون به نقاط شهری تبدیل شدهاند (مستوفی الممالک .)139 :1380،شکل شماره ،2
شیوه ضابطهای یا قانونی را نشان میدهد ،روستای بلیان آباد نیز از این طریق به شهر تبدیل شده است.

شکل  -2روند تبدیل روستا به شهر از طریق ادغام -منبع :نگارندگان.1393 ،

رویکردهای مرتبط با کیفیت زندگی:
الف) رویکرد اسکاندیناوی کیفیت زندگی :این رویکرد ،رویکردی است که در اکثر کشورهای اروپایی به وبژه کشورهای
اسکاندیناوی طرفدار دارد و جان درینوسکی و ریچارد تیتموس آن را ابداع کردهاند .در این رویکرد بر شرایط عینی کیفیت
زندگی و معرفهای مرتبط به آن تأکید شده است و کیفیت زندگی افراد در گرو ارضای نیازهای اولیه زندگی است (غیاثوند،
 .)24 :1388در تحقیق حاضر بر بعد عینی کیفیت زندگی و مؤلفههای مربوط به آن ،استفاده گردیده است.
ب) رویکرد آمریکایی :در بیشتر تحقیقاتی که در کشور آمریکا روی کیفیت زندگی انجام شده است ،محققان بیشتر به تجارب
ذهنی افراد از زندگی شان توجه کرده و بر معرفهای ذهنی تأکید کردهاند (همان منبع ،ص .)25
روش تحقیق:
پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش تجزیه و تحلیل آن ،توصیفی -تحلیلی است .روش گردآوری اطالعات در این
پژوهش به دو صورت کتابخانه ای و میدانی است .تمرکز اصلی پژوهش در بخش مطالعه میدانی بر پرسشنامه است ،که سواالت
با استفاده از طیف لیکرت در  5گزینه(خیلی کم تا خیلی زیاد) تنظیم شده است .جهت ارزیابی میزان روایی پرسشنامه از نظر
نخبگان و صاحب نظران در این زمینه استفاده گردیده و همچنین برای سنجش پایایی پرسشنامه ،از روش آلفای کرونباخ
استفاده گردید که ضریب به دست آمده برای هر کدام درجدول( )3نشان داده شده است .در مطالعه حاضر به منظور ارزیابی
تبدیل روستا به شهر و نقش آن در ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان با استفاده از شاخص های عینی و ذهنی ،سطوح رضایت در
قلمروهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است ،تجزیه و تحلیل اطالعات نیز با استفاده از آزمون Tتک نمونه ای و همبستگی
اسپیرمن انجام شده است.
جدول  -3سنجش پایایی پرسشنامه ها از طریق آزمون آلفای کرونباخ
نوع پرسشنامه

پرسشنامه خانوار

پرسشنامه مسئولین

ضریب آلفای کرونباخ

0/751

0/842

منبع :یافته های پژوهش.1393 ،

محدوده مورد مطالعه:
بلبان آباد یکی از شهرهای کوچک استان کردستان است که در محدوده شهرستان دهگالن واقع شده است ،این شهر در
سال  1388در نتیجه سیاست تبدیل روستا به شهر ،توسط دولت دهم ایجاد شده است .شهر بلبان آباد با مساحتی حدود
462کیلومتر مربع ،در  18کیلومتری شهرستان دهگالن قرار گرفته است ،جمعیت این شهر بر اساس آخرین سرشماری3207 ،
نفر بوده که  1589نفر مرد و  1618نفر زن بوده است .موقعیت جغرافیایی شهر بلبان آباد بر طول  47درجه و  25دقیقه و
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عرض  35درجه و  12دقیقه منطبق شده است ،ارتفاع آن از سطح دریا حدود 2050متر است ،شغل  65درصد ساکنین
کشاورزی 20 ،درصد دامپروری و  15درصد تولیدات صنعتی و صنایع دستی بوده است( .شکل .)3

شکل  -32محدوده مورد مطالعه پژوهش -منبع :یافته های پژوهش

برپایه جدول شماره  4جمعیت این شهر در سال  3674 ،1385نفر بوده است که نسبت به سال  1390جمعیت بیشتری
داشته است ،به عبارتی دیگر نرخ رشد جمعیت شهر بلبان آباد در سال  -2.7 ،1390بوده است که دلیل عمده کاهش جمعیت،
مهاجرت اکثر افراد به شهرستان دهگالن بوده است .دو دهستان سیس و ئیالق جنوبی تحت تابعه این شهر بوده که در کل
شامل  42روستا میشود ،این شهر از شمال به بخش مرکزی و دهگالن ،از شرق به شهرستان قروه و از غرب به سنندج و از
جنوب به شهرستان کامیاران منتهی میشود.
جدول -4جمعیت و نرخ رشد بلبان آباد
سال

1355

1365

1370

1375

1385

1390

جمعیت

2068

3033

3286

3647

3674

3207

نرخ رشد

3.9

1.61

2.2

0.07

-2.7

منبع :مرکز آمار ایران ،سرشماری عمومی نفوس و مسکن .1390-1355

یافتههای توصیفی پژوهش:
در ترکیب سنی اعضای نمونه غلبه با گروه سنی  40-25سال است که  %35از پاسخگویان را شامل میشود ،که بعد از آن
گروه سنی  55-40سال میباشد که حدود  %30از افراد پاسخ دهنده را شامل میشود و میانگین سنی افراد پاسخگو نیز 44
سال است .در ارتباط با ترکیب جنسی اعضای نمونه  %62را مردان و  %38درصد افراد پاسخگو را زنان تشکیل میدهند ،که
تعداد کم زنان پاسخگو را نشان میدهد و دلیل آن را می توان در بی اطالعی ،عدم تمایل یا پایین بودن اعتماد به نفس دانست.
میزان درآمد ماهیانه؛ با توجه به جدول شماره  ،5بیشترین فراوانی درآمد ماهانه 699000-400000هزار تومان می باشد که
 %34پاسخ دهندگان را شامل می شود ،این میزان با توجه به آمار های ارائه شده توسط مرکز آمار ایران ،که خانوار های با
درآمد ماهیانه زیر  760هزار تومان را جزء گروههای کم درآمد جامعه میداند ،بیانگر نامناسب بودن وضعیت اقتصادی بلند
مدت ساکنین است.
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جدول -5میزان درآمد ماهیانه پاسخگویان
در آمد ماهانه

تعداد

درصد

فاقد درآمد

23

%11

250000

34

%15

399000-250000

46

%21

699000-400000

75

%34

700000و باالتر

42

%19

منبع :یافته های پژوهش.1393 ،

نمودار -1وضعیت فعالیت و نوع اشتغال -منبع :یافته های پژوهش.1393 ،

یافته های تحلیلی پژوهش:
ارزیابی ابعاد عینی کیفیت زندگی :کیفیت زندگی و میزان رضایتمندی ساکنین ،بیانگر سطح توسعه یافتگی و پیشرفت شهر
است ،در پژوهش حاضر ،با در نظر گرفتن مهمترین ابعاد کیفیت زندگی (اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی -زیست محیطی)،
مؤلفهها و گویههایی به صورت پرسشنامه ،در قالب طیف  5گزینهای لیکرت (خیلی کم تا خیلی زیاد) مطرح گردید ،که تعیین
کننده میزان تأثیر ارتقاء روستا به شهر در بهبود زندگی ساکنین است( .جدول شماره .)6
جدول  -6نتایج سنجش شاخص ها و مؤلفه های کیفیت زندگی
شاخص

اقتصادی

اجتماعی

کالبدی -محیطی

مؤلفه

بیشترین
فراوانی

میانگین

میانه

واریانس

انحراف معیار

تولید

تاحدودی

3.33

3

5.8666

2.42212

اشتغال

تاحدودی

3.33

3.5

7.8666

2.8047

درآمد

تاحدودی

3.33

3.5

1.8666

1.3662

تسهیالت اقتصادی

تاحدودی

3.33

2.5

8.2666

2.8751

آموزشی

تاحدودی

3.33

3.5

3.0666

1.75119

بهداشتی-درمانی

کم

3.33

2

9.0666

3.011

نهادسازی و مشارکت

تاحدودی

3.33

1.5

15.0666

3.88158

رضایتمندی اجتماعی

زیاد

3.33

3

19.8666

4.4572

مسکونی

تاحدودی

3.33

3

11.0666

3.3266

تسهیالت و زیرساخت
ها

تاحدودی

3.33

3

5.8666

2.4221

کیفیت فضای سبز

کم

3.33

2.5

10.2666

3.2041

منبع :یافته های پژوهش.1393 ،
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مطابق یافتههای به دست آمده ،به طور میانگین ،سطح رضایتمندی ساکنین قابل توجه است ،به طوریکه در بعد اقتصادی،
در رابطه با مؤلفههای تولید ،اشتغال و درآمد ،وضعیت در سطح نسبتاً مطلوبی قرار دارد ،در بعد اجتماعی ،بیشترین
رضایتمندی ،مربوط به کم و کیف آموزش و نهادهای آموزشی است ،این رضایتمندی به این دلیل است که شهر بلبان آباد ،از
زیرساختها و مراکز آموزشی بیشتری نسبت به روستاهای تابعه برخوردار است ،اما از لحاظ بهداشتی -درمانی سطح
رضایتمندی ساکنین پایین است ،در مجموع و به طور میانگین ،ارتقاء روستای بلبان آباد به شهر ،در جنبههای مختلف بعد
اجتماعی تأثیر مثبت و مطلوبی داشته باشد ،از بعد کالبدی و زیست محیطی ،آنگونه یافتهها نشان میدهد ،حاکی از رشد
کالبدی و فیزیکی شهر ،چه در درون و چه در حاشیه آن است ،گسترش سریع ساخت مسکن و بهبود شبکه ارتباطی درون
شهری و همچنین تأسیس ساختمان شهرداری و فعالیت های عمرانی آن ،تأییدی بر این یافتهها است ،اما عدم رضایتمندی از
کم و کیف فضای سبز و مکان های تفریحی در اظهار نظرهای ساکنین مشهود است.
ارزیابی ابعاد ذهنی کیفیت زندگی:
در این قسمت برای ارزیابی کیفیت زندگی ،ادراک و ارزیابی شهروندان از ابعاد سه گانه کیفیت زندگی سنجیده شده است،
به عبارت دیگر ،نوع نگرش و میزان رضایتمندی ساکنین از کیفیت زندگی ،بعد از ارتقاء روستا ی بلبانآباد به شهر ،در قالب
طیف  5گزینه لیکرت ارزیابی شده که نتایج به دست آمده در جدول شماره  7نشان داده شده است.
جدول -7نتایج ابعاد ذهنی کیفیت زندگی از دیدگاه ساکنین
ابعاد

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

بیشترین

میانگین کل

رضایتمندی اقتصادی

9%

11%

31%

36%

13%

زیاد()4

رضایتمندی اجتماعی

5%

16%

25%

42%

9%

زیاد()4

رضایتمندی کالبدی

5%

15%

56%

14%

10%

متوسط()3

رضایتمندی
مطلوب
()3.66

منبع :یافته های پژوهش.1393 ،

یافتههای حاصل از ارزیابی ابعاد ذهنی کیفیت زندگی مبین آن است که بعد ارتقاء روستای بلبان آباد به شهر ،سطح
رضایتمندی ساکنین از ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی -زیست محیطی در حد مطلوبی قرار داشته و کیفیت زندگی
روند رو به بهبودی را طی نموده است.
یافتههای استنباطی:
در این قسمت با توجه به یافتههای توصیفی و ارزیابی تبدیل روستای بلبان آباد به شهر به تحلیل آمار استنباطی شاخص-
های ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و محیطی -کالبدی با استفاده از آزمون  Tتک نمونهای و همبستگی اسپیرمن پرداخته میشود،
تا با استفاده از نتایج حاصل از این تجزیه و تحلیل بتوان به سؤال تحقیق که تبدیل روستا به شهر چه تأثیری در کیفیت زندگی
ساکنین داشته است؟ پاسخ داد( .جدول شماره .)8
جدول -8میانگین و انحراف استاندارد نتایج ابعاد مختلف
Std. Error
Std.
ابعاد
Mean
N
Mean
Deviation
0.1558
0.23108
اجتماعی 4.1841 220
کالبدی

220

4.4545

0.24908

0.1679

اقتصادی

220

4.1841

0.23108

0.1558

ذهنی

220

4.0823

0.18318

0.1235
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به منظور دستیابی به هدف تحقیق ،از آزمونهای  Tتک نمونهای و همبستگی اسپیرمن استفاده شده است .بر اساس داده
های جدول شماره  ،9یافتههای آزمون  Tنشان میدهد ،میانگین آماری  Tابعاد مورد بررسی کیفیت زندگی ،باالتر از حد
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مطلوب میباشد و با در نظر گرفتن ضریب اطمینان ( )95%و همچنین سطح آلفای ( ،)5%مقدار  sigمحاسبه شده در همه ابعاد
برابر ( )0.000میباشد ،اگر چه نرخ رشد جمعیتی شهر بلبان آباد در آخرین دوره سرشماری منفی است ،اما این روند نتیجه
تبدیل روستای بلبانآباد به شهر نیست ،زیرا بلبان آباد از سال  1388به شهر تبدیل شده است و رشد منفی جمعیتی از سال
 1385آغاز گردیده است .یافتهها مبین آن است که در بعد اجتماعی ،وضعیت آموزش ،امنیت اجتماعی و میزان مشارکت ها
افزایش یافته است؛ اما از لحاظ بهداشتی -درمانی ،بهبودی حاصل نشده و سرانههای مرتبط نیز تغییری نکرده است .همچنین
تحلیل تطبیقی ابعاد سه گانه کیفیت زندگی بلبان آباد ،گویای آن است که مؤلفههای بعد اقتصادی وضعیت بهتری را نشان
میدهند؛ به طوریکه نظر ساکنین در این مورد به صورت نسبتاً مطلوب بوده است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که تبدیل
بلبان آباد به شهر ،برخورداریها را افزایش داده ،رضایتمندی ساکنین را ارتقاء بخشیده و پدیده مهاجر پذیری را به صورت
تدریجی اما کند آغاز نموده است.
جدول  -9نتایج آزمونT
ابعاد

T

Df

Sig. (2)tailed

اجتماعی

11.816

219

0.000

Mean
Differenc
e
0.18409

95% Confidence Interval
of the Difference
Upper
Lower
0.2148
0.1534

کالبدی

27.068

219

0.000

0.45455

0.4214

0.4876

اقتصادی

11.816

219

0.000

0.18409

0.1534

0.2148
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همانطور که جدول شماره  10نشان میدهد ،شاخصهای مختلف ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی کیفیت زندگی ،ضریب
همبستگی باالیی با همدیگر داشتهاند ،این رابطه به صورت معنادار ،مستقیم و مثبت است ،با در نظر گرفتن ضریب آلفای
( ،)0.01هر سه بعد کیفیت زندگی با هم دارای ارتباط معنادار و مستقیمی هستند ،به طوریکه با بهبود یافتن هر کدام از ابعاد،
سایر ابعاد نیز بهبود یافتهاند .بیشترین میزان همبستگی ( )0.549با  )0.000( sigبین ابعاد اقتصادی و کالبدی است ،مقدار
همبستگی بین ابعاد اقتصادی و اجتماعی ( )0.544است و کمترین مقدار نیز ( )0.498مربوط به همبستگی بین ابعاد اجتماعی
و کالبدی است ،البته باید افزود که اختالف ضرایب بین ابعاد ،عدد قابل توجهی را نشان نمیدهد ،لذا ابعاد سه گانه از ضریب
همبستگی مطلوبی برخوردارند و در نتیجه میتوان گفت که ارتقاء روستای بلبان آباد به شهر ،باعث بهبود ابعاد سه گانه کیفیت
زندگی شده است.
جدول -10نتایج آزمون همبتگی اسپیرمن در مورد ابعاد مختلف کیفیت زندگی
نوع آزمون

ابعاد

Spearman'srho

اقتصادی
اجتماعی

Correlation & Sig.

اقتصادی

اجتماعی

کالبدی

Correlation Coefficient

1.000

**0.544

**0.549

)Sig. (2-tailed

0

0.000

0.000

Correlation Coefficient

**0.544

1.000

**0.498

)Sig. (2-tailed

0.000

0

0.000

Correlation Coefficient

**0.549

**0.498

1.000

0.000

0.000

کالبدی
)Sig. (2-tailed
**160 level (2-tailed). A. Listwise N = 0.01Correlation is significant at the .

0

منبع :یافته های پژوهش.1393 ،

نتیجهگیری:
در این پژوهش به تحلیل فرآیند تبدیل روستا به شهر و تأثیر آن روی کیفیت زندگی ساکنان شهر بلبان آباد پرداخته شده
است .سنجش و ارزیایی کیفیت زندگی در ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی و محیطی -کالبدی قبل و بعد از تبدیل شدن به
شهر از دیدگاه ساکنین و مدیران حاضر در این سکونتگاه ،مبین وضعیت مطلوب و رو به بهبود کیفیت زندگی در این شهر

200

فرایند تبدیل سکونتگاههای روستایی به شهر و اثرات آن بر .....

است .از بعد اقتصادی ،ارتقاء سطح درآمدی خانوارها و همچنین تحول در نحوه اشتغال و افزایش میزان رضایتمندی از شغل
بیانگر عملکرد رضایت بخش ارتقاء بلبان آباد به شهر بوده است ،همچنین یافتههای حاصل از گویههای مربوط به بعد اجتماعی،
حاکی از افزایش میزان سرانههای فضای آموزشی ،بهبود کیفیت خدمات بهداشتی -درمانی ،ارتقاء کیفی آموزش در سطوح
مختلف جهت کشاورزان و زنان ساکن در این سکونتگاه ،همچنین تقویت و گسترش زمینههای فرهنگی و آیینهای مختلف
مذهبی از مهمترین نتایج این تحول و تغییر بوده است .از آنجا که جهت سنجش ابعاد کالبدی -محیطی ،سه شاخص کلی
مسکن ،تأسیسات و خدمات زیربنایی و کیفیت زیست محیطی در نظر گرفته شد ،نتایج حاصل شده در هر کدام از این شاخص-
ها ،بیانگر تغییر و بهبود بوده به طوریکه شاخص های مسکونی چه از بعد کمی و چه از ابعاد کیفی ارتقاء یافته و بر کیفیت در
زمینه مصالح بکار رفته افزوده شده است .در زمینه تأسیسات و زیرساخت های خدماتی ،طی چند سال اخیر؛ گسترش عرض
معابر ،ارتقاء کیفیت شریان های داخل شهر ،گسترش پوشش خدماتی شبکه اینترنت ،افزایش سرانههای ورزشی و مهمتر از
همه انجام عملیات گازرسانی از ارزشمندترین فعالیتهای صورت گرفته میباشد ،به طوریکه در سنجش این وضعیت ،ساکنین
ابراز رضایت باالیی داشته اند .در بعد زیست محیطی نیز ،ساکنین با توجه به افزایش سطح سرانه فضای سبز و بهبود وضعیت
جمعآوری و دفع زباله شهری ،این روند را مطلوب ارزیابی کردهاند.
باتوجه به نتایج تحقیق حاضر ،میتوان گفت که با ارتقاء روستای بلبان آباد به شهر ،این سکونتگاه ،وضعیت مطلوبی را از
جهات مختلف کیفیت زندگی به خود دیده است ،که در این تحول و پیشرفت ،برنامهریزیهای مسئولین و مشارکت ساکنین در
مراحل مختلف طرحهای اجرا شده نقشی تعیین کننده داشته است ،ارزیابی نمونههای مشابه ارتقاء روستا به شهر طی چند
سال اخیر ،نتایج مختلفی را نشان میدهد ،اما وضعیت غالب ،نشان از بهبود کیفیت سکونتگاه دارد ،به عبارت دیگر مطالعاتی از
جمله ارتقاء روستا به شهر در دو شهر فیروزآباد و صاحب (رضوانی و همکاران ،)1388 ،شهر اژیه در پایاب زاینده رود (سیف
الهی و همکاران ،)1387 ،بررسی رضایتمندی ساکنان از تبدیل روستا به شهر (برقی و همکاران )1390 ،و نمونههایی از این
قبیل ،از روند رو به بهبود کیفیت سکونتگاه در همه ابعاد و افزایش میزان رضایتمندی ساکنین از ارتقاء روستا به شهر حکایت
دارد ،البته این بحث را نباید نادیده گرفت که میزان رضایتمندی و افزایش کیفیت سکونتگاه در همه موارد ،یکسان نبوده و
نوساناتی نسبت به یکدیگر داشتهاند .اما در مجموع وضعیت مطلوبی را بازگو مینمایند ،بنابراین با توجه به مطالعات انجام گرفته
توسط سایر محققین و یافته های به دست آمده از تحقیق حاضر ،میتوان نتیجه گرفت که ارتقاء روستا به شهر و در پی آن،
ایجاد نهادهای مختلف مدیریتی و تهیه و اجرای طرحهای مختلف توسعه و عمران ،باعث بهبود کیفیت زندگی در این
سکونتگاهها شدهاند .بدین منظور پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
 گسترش شبکههای ارتباطی بهینه (حمل و نقل) جهت شکل گیری ارتباط چند سویه بین شهر بلبان آباد با شهرها و
روستاهای اطراف.
 توجه جدی مدیران سطوح مختلف کشوری به مسئله تبدیل روستا به شهر و نتایج و تبعات حاصل از آن.
 بسترسازی جهت رشد فعالیت های متنوع اقتصادی با تأکید ویژه بر بخش کشاورزی و صنایع کارگاهی.

 ارائه اعتبارات و تسهیالت بیشتر به شهردای و سازمان های مربوطه جهت عملیاتی کردن اهداف و برنامه های عمرانی
در سطح شهر.
 شناسایی و احداث یک مجموعه با عنوان شهرک صنعتی در محدوده شهر بلبان آباد جهت رونق اشتغال و درآمد
ساکنین منطقه.
 لزوم توجه شهرداری به حداقلهای استاندارد کیفیت مطلوب زندگی از جمله اشتغال ،فضای سبز ،مقاوم سازی
مساکن و شبکه معابر و حمل و نقل شهری.
 اتخاذ سیاستهای توسعه کشاورزی مناسب ،بهبود خدمات کشاورزی ،تعاونیها و بازار محصوالت تولیدی.

 شکلگیری یک نظام مدیریتی یکپارچه و منسجم در عرصه فعالیت های مختلف عمرانی و کالبدی شهر بلبان آباد.
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