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 چکيده 
های انسانی تحت تأثير عوام  و نيروهای فضاساز، همواره با تأثيرپذيری از فرآيندهای درونی و بيرونی مختلف در گاهسكونت     

های جغرافيهايی، كهه خهود متشهك  از     عنوان جزئی از نظامهای روستايی، بهگاهدر اين ميان سكونت. اندحال تغيير و تحول بوده
درونی و بيرونی در مقياس محلی )فضايی، نحوه تعام  يا ارتباب  –ديگرند، متأثر از موقعيت و جايگاه مكانیاجزای مرتبط به يك 

خوش تغييراتی بوده كه ساختار و كاركرد نواحی روستايی را در مناطق مختلف خود، در گذر زمان همواره دست( ای و ملیو منطقه
ههای نهادههای   چنهين، ويژگهی  درونی و بيرونی به نوع و دامنه روابهط و ههم  تأثيربخشی نيروهای . وبيش متحول ساخته استكم

 –اكولوژيك و چه بنيادهای اجتماعی –اين نيروها بنيادهای اجتماع روستايی، چه بنيادهای محيطی. اجتماعی روستا بستگی دارد
ههای  گاهكاركردی سكونت -ساختاریهدف از اين پژوهش بررسی عوام  مؤثر بر تحوالت . دهداقتصادی را تحت تأثير قرار می

تحليلی بوده و از مجموع  –روش تحقيق اين پژوهش توصيآی. روستايی روستاهای بخش كرديان از توابع شهرستان جهرم است
منظهور بررسهی تحهوالت    بهه . آوری اطالعات استآاده شهده اسهت  ای برای جمعمطالعات ميدانی وسيع، روش اسنادی و كتابخانه

 –فرهنگهی، اقتصهادی   –اكولهوژيكی، اجتمهاعی   –محيطهی )هايی در ابعاد مختلف كردی در اين روستاها شاخصكار –ساختاری
نآهر بهرآورد    307كه با فرمول كوكران حجهم نمونهه   خانوار  0550جامعه آماری . انتخاب شده است( معيشتی و كالبدی، فيزيكی

ای از متخصصين تأييد شده، و برای تعيهين  روايی آن ازطرف عده روستاها كه خانوار ، ساكنانابزار پژوهش نيز پرسشنامهگرديد، 
پس از تهيه و تكمي  پرسشنامه، . استآاده شده است( 77/1)ميزان پايايی مقياس اصلی پرسشنامه از ضريه آلآای كرونباخ ميزان 

هها در تحهوالت   ميان اين شهاخص و همبستگی اسپيرمن و تآاوت  tوتحلي  اطالعات و آزمون فرضيه با استآاده از آزمون تجزيه
ههای  اكولوژيكی اين روستاها شاهد افزايش چاه –دهد كه در بعد محيطیها نشان میيافته. روستاها مورد ارزيابی قرار گرفته شد

دهی چشمه و قنوات، تغيير در كاربری اراضی و از بعد اجتماعی با افزايش مهاجرفرستی و مهاجرپذيری، اقهدام  عميق، كاهش آب
صنعتی در بخش و خارج از  -های خدماتیدستی، امكان اشتغال در فعاليتهای دولت، از بعد اقتصادی ركود صنايعگذاری ياستس

 -وساز مساكن روستايی در اثر گسترش مناسبات روسهتا فيزيكی تحول در شبكه معابر و تحول در ساخت –بخش، از بعد كالبدی
 .دنبال داشته استهای روستايی را بهگاههای كاركردی سكونتتاری تحوالتی در عرصهاند كه اين تحوالت ساخشهری مواجه بوده
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 مقدمه 

های انسانی تحت تأثير عوام  و نيروهای فضاساز، همواره با تأثيرپذيری از فرآيندهای درونی و بيرونی گاهسكونت
های جغرافيايی، كهه  عنوان جزئی از نظامهای روستايی، بهگاهدر اين ميان سكونت. اندمختلف درحال تغييروتحول بوده

درونی و )فضايی، نحوه تعام  يا ارتباب  –ديگرند، متأثر از موقعيت و جايگاه مكانیخود متشك  از اجزای مرتبط به يك
، 0ميش  و همكاران)خوش تحوالتی بوده ود، در گذر زمان همواره دستخ( ای و ملیبيرونی در مقياس محلی و منطقه

تأثيربخشی نيروههای  . وبيش متحول ساخته است كه ساختار و كاركرد نواحی روستايی را در مناطق مختلف كم (0117
نيروهها   ايهن . ههای نهادههای اجتمهاعی روسهتا بسهتگی دارد     چنين، ويژگیدرونی و بيرونی به نوع و دامنه روابط و هم

اقتصادی را تحت تهأثير قهرار    –اكولوژيك و چه بنيادهای اجتماعی –بنيادهای اجتماع روستايی، چه بنيادهای محيطی
هها و  ها و پيوندهای اجتماع روستايی، بها محهيط  ها، بستگینيروهای بيرونی بيشتر به دامنه روابط و پيچيدگی. دهدمی

ای ايسهتا  صورت پديدهچنين حيات روستا هرگز بههم(. 0351سعيدی، )فضاهای ديگر روستايی يا شهری بستگی دارد 
جاكه ك  مجموعه، پيوسته درحال تغييروتحول است، اگر بعضهی از  آيد و از آنشكلی در میكند و هر روز بهعم  نمی
-فرهنگی رانهده مهی  های روستايی نتوانند مناسه با تغييرات مورد نياز دگرگون شوند به حاشيه اقتصادی و گاهسكونت

و  يیروستا ةسر گذاشته است و توسعرا پشت يادیز هایيهنش و فراز يراندر ا يیروستا توسعة(. 0375احمدی، )شوند 
-برنامهه . متهأثر بهوده اسهت    يرونیب وی همواره از عوام  متعدد درون يیروستاهای گاهسكونتجوامع ساكن در  یزندگ

خهارج از روسهتا،    هایيهتوسعه در سطوح مختلف، ورود سرما هایبرنامه یاجراو  ينو تدو یدولت يماتها و تصمريزی
كشهور، گسهترش    یارتباطات و ورود آن به روستاها و اطالعات یفناور ةتوسع يك،و الكترون يزيكیتوسعه ارتباطات ف
اثرگهذار بهر    یعوام  خهارج  ترينوغيره ازجمله مهم يیروستا يدو تول یدر كشاورز يزاسيونو مكان یروزافزون تكنولوژ
 ينهد در فرآ. رونهد یشهمار مه  به يیروستاهای گاهسكونتدر  یكاركرد -یتحوالت ساختار يجادا يی وروند توسعه روستا

ثر ؤم يیروستاهای گاهسكونتدر توسعه  يزن یهمواره عوام  درون ی ياد شده،عوام  خارج یبه فراخور اثرگذار توسعه،
 یاجتمهاع  ييراتتغ)ازجمله  یفرهنگ-اجتماعیبه عوام   توانیم يانمكه از آن يفط يندر چند يزعوام  ن ينا. اندبوده

ورود  ييان،روسهتا  يالتدانهش و تحصه   یسواد، مهارت، آموزش و ارتقها  يشافزا يتی،تحوالت جمع ويير تغ ی،و فرهنگ
از عوامه   . وغيره اشاره كهرد  یو امكانات مخابرات ينترنتاز شبكه ا گيریو مطبوعات، گسترش بهره یجمع هایرسانه
 ييهر كشهت، تغ يهر  سطح ز يشخاک، افزا و از منابع آب یبرداردر نحوه و شك  بهره ييراتتغ)توان به یم يزن یاقتصاد
و مصهرف   يهع توز يهد، مناسهبات تول  يرو تحول در سا یتجار یبه كشاورز يشتیخودمع یكشت، گذار از كشاورزی الگو

از روستاها و كاهش درآمهد   یدر برخ ييان،روستا یدرآمد و به تبع آن سطح زندگ يزانم يشافزا ی،اورزمحصوالت كش
 یوربرداران و كهاهش بههره  بهره يادازد ين،زم يمدر اثر تقس یشدن اراضقطعهو قطعه يتجمع يشدر اثر افزا ييانروستا

-يرونهی در اثر عوام  ب ينچنهم. داشته است یا در پمهاجرت از روستا به شهر ر يتكرد كه درنها يانرا ب یدر كشاورز

 يهاد ها از آن یكالبد-يزيكیعنوان عوام  ف كرد كه تحت توان اشارهیاز عوام  م يگرد یادستهروستاها به رد یودرون
 ييرساخت مسكن و تغ هایيوهدر ش ييرسبه تغ يیروستا یزندگ يدجد یهايازو ن یو اجتماع یاقتصاد ييراتتغ. شودیم

 يیدر توسهعه روسهتا   یعوامه  اثرگهذار درونه    يگهر ديهز از و غيهره ن ( مسهاكن  یشبكه معابر و معمار)يی در بافت روستا

                                                                                                                                                         
1- Michelle et al  
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 یبررسه  و قابه  بحهث   يزيكهی ف -یدر حهوزه كالبهد   یعوام  درونه  ينا يریگدر شك  يرونیالبته عوام  ب. باشند یم
 يالتاز روستاها، ورود تسهيرون از ب ييانروستا یورود درآمدها يزتوسعه و عمران و ن هایها و طرحباشند كه برنامه یم

صيدالی، ( باشندیروستاها م یاو توسعه يزيكیف -یو تحوالت كالبد ييركننده تغيدعوام  تشد يگراز د يزو ن باراتو اعت
 يی،سهتا رو ههای گاه سكونتدر جهت كاهش مشكالت و مسائ  موجود در  يزن یعصر حاضر در سطح جهان در .(0353
-ازجمله مههم . شده است كار گرفتهمختلف به یدر كشورها ياسیس هایها و نظام دولت یازسو یمتآاوت يكردهایرو

هماهند در دهه  ةبعد، توسعبه 0511 هایهدر ده پارچهجانبه يا يكهمه هتوسع یاستراتژ ی،زمان يهترتها بهآن ترين
 يه  دلبهه  سهو يكاز  يی،روستا يدارتوسعه پا یرواج استراتژ. اشاره كرد ير،اخ ةدر دو ده يیروستا يدارو توسعه پا 0571
و  یمكان ی،تحوالت زمان ي دلبه يگر سود و از( هماهند ةجانبه و توسعهمه ةتوسع)يشين پ یهایاستراتژ يقعدم توف

در  يعهی منهابع طب  از يانتو صه  يسهت زيطاز محه  ازجمله حآاظهت  يیروستا ةدر توسع يدو الزامات جد هايجاد ضرورتا
جها كهه ايهن    از آن .باشهد یمه  ينهده آ های نس  يازهاین ينها و ضرورت توجه به تأماز آن برداریبهره يداریپا یراستا

ريهزی شهده آثهار و    صورت خودجوش و فاقد حركت برنامهه های روستايی بهگاهكاركردی سكونت -تحوالت ساختاری 
رسد با شتاب گرفتن عوامه   به نظر می. و روستايی برجای خواهد گذاشتهای شهری پيامدهای نامطلوبی را بر عرصه

درونی و بيرونی تأثيرگذار بر محيط و فضاهای روستايی، از نخستين الزامات توسعه پايدار و شهناخت عوامه  مهؤثر بهر     
 یضهمن بررسه   يان شد، هدف از اين پهژوهش چه بتوجه به آن با. كاركردی نواحی روستايی است -تحوالت ساختاری

كهه   گهردد  يهين تب يهق طهور دق به كرديان بخش روستاهای در های روستايیگاهسكونت یكاركرد -ساختاریتحوالت 
 يهن در ا يیتوسهعه روسهتا   یاساس آن نهواقص و تنگناهها   ، تا بتوان برتحوالت اين روستاها متناسه با كاركردها بوده

بهبود و اصالح تحوالت  يقطر از يقتنگناها و مضا ينت رفع ادرجه يشنهادهايیبر آن پگردند و عالوه يیبخش شناسا
 يهن را در ا يیروسهتا  هاز توسهع  تهری مطلوب يطشرا ی،و اجرائ یعمل يشنهادهایپ يقموجود ازطر یكاركرد -ساختاری

كهاركردی   –با توجه به مطاله ذكر شده سؤال اصلی اين پژوهش، عوام  مؤثر بر تحوالت ساختاری .ديجاد كرا يهناح
ههای  گاهكاركردی در سكونت -های روستايی بخش كرديان كدامند، و تا چه ميزان  اين تحوالت ساختاریگاهكونتس

 روستايی مؤثر بوده است؟

شتاب گرفتن عوام  درونی و بيرونی و پيوندهای حاص  از آن بر فضاهای روستايی در چند دهه اخير با تحهوالت  
از . كاركرد نواحی روستايی را در مناطق مختلف كم و بيش متحول سهاخته اسهت  رو بوده كه ساختار و ای روبهگسترده

. سهازند جاكه روستاها دارای توان بالقوه برای تحول نيستند، در روابط متنوع با شههر امكهان تغييهرات را ظهاهر مهی     آن
مسهلما  چنهين   (. 0377، تهاج )آورد  بنابراين، وابستگی متقاب  شهر و روستا تحوالتی در نواحی روستايی بهه وجهود مهی   

های مربوب بهه  در اين راستا نظريات و ديدگاه. انجامدتحوالتی به تغيير فرم و احيانا  به تغييرات كاركردی روستايی می
ههای روسهتايی مهورد بررسهی ازجملهه توسهعه پايهدار روسهتايی، مكتهه          گهاه كاركردی سهكونت  -تحوالت ساختاری

 :ل كاركردی و پويش ساختار كاركردی در اين پژوهش به شرح ذي  استگرايی، نظريه راه روستايی مد امكان

سهازی و ترغيهه   جانبهه حيهات روسهتايی را از طريهق زمينهه     توسعة پايدار روستايی فرآيندی است كه ارتقای همه
-بطه، مهمدر همين را. دهدمورد تأكيد قرار می( به مآهوم عام آن)ها و تنگناهای محيطی های همساز با قابليتفعاليت

ههای فعلهی و   های زندگی بهرای نسه    زيست كردن عرصهترين هدف توسعه پايدار روستايی عبارت خواهد بود از قاب 
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اگر چنين برداشتی را بپهذيريم،  (. 0350سعيدی، )محيطی  -آينده با تأكيد خاص بر بهبود و توسعه مداوم روابط انسانی
های كمی درآمد، توليد و يا برخهورداری از واحهدهای خهدماتی    ا در افزايشتوان توسعه روستايی رآنگاه نه بايد و نه می

را آغاز و « اقدامات توسعه»توانيم در مقطعی آوريم، نمیشمار میو اگر توسعه را فرآيندی پويا و مداوم به. خالصه نمود
تأمين آب بهداشتی، ايجاد واحهدهای  رسانی، اقداماتی مانند برد. در مقطع زمانی ديگر، آن را خاتمه يافته اعالم نماييم

رسان فرآيند توسعه باشهند و  ساز و ياریتوانند در بهترين شك  خود زمينهآموزشی، بهسازی مسكن و مانند آن تنها می
تواند بهه  های ساختاری در چهار جنبه عام میسازیهای گوناگونی را شام  است، زمينهتوسعه روستايی جنبه. نه بيشتر

ای، محلی، های گوناگون نقطهگاه روستايی در مقياسدر اين فرآيند، نظام سكونت. ح اين فرآيند بيانجامدكاركرد صحي
تنها از نظر تبادل كنش بين خود و ساير كند كه نهباز عم  می( هایسيستم)های عنوان نظامجا بهای و ملی همهناحيه
محيط »های كننده دارد، امكانات و قابليت چه اهميتی تعيينميان آنندر اي. ها نيز پيوسته در روندی پويا قرار داردنظام
سهعيدی،  )يابهد  ها و تخصيص اعتبارات و مانند آن تجلهی مهی  ريزیها، برنامهگذاریصورت سياستاست كه به« نظام
تنهوع  نهابودی حيهات و   . های حمهايتی محيطهی در جلهوگيری از آلهودگی، تخريهه     در اين نوع توسعه سيستم(. 0357

دههد و همبسهتگی   كند و نيازهای جامعه و محدوديت های محيطی را مدنظر قرار می اكوسيستم بطور مؤثری عم  می
اين رويكرد، بهبود شرايط زيست و معيشت روستاييان، توسهعه  (. 0553، 0مورداچ)برد ميان محيط و جامعه را از ياد نمی

ههای نهوين در   گيهری از فنهاوری  زمانی زندگی روستايی، گسترش بهرهفيزيكی متناسه با نيازها و مقتضيات  -كالبدی
، (ای و ملهی منطقهه )ای ای و فراناحيهه اقتصادی و فرهنگی در سطوح محلی، ناحيهه  -روستا، تقويت ارتباطات اجتماعی

-گاهسكونتهای پايداری كالم كاهش نمودهای ناپايداری و افزايش زمينهصيانت از منابع طبيعی و اكولوژيك ودر يك

تواند در منطقهه مهورد   گرايی اين ديدگاه ازجمله مواردی است كه میدر مكته امكان. های روستايی، فراهم خواهد شد
توانهد بسهياری از موانهع را    ای كه انسان با استآاده از فكر و انديشه و قدرت می مطالعه مورد استآاده قرار گيرد به گونه

سازی انجهام گيهرد دسهت بهه تغييهر و      رطبيعی جلوگيری كرده به بهانه اين كه ايمنبرداشته يا از حوادث طبيعی و غي
وجود آمده در محيط است ترين عام  تغيير و تحوالت بهدر نتيجه خود انسان مهم. زندتحوالت محيط اطراف خود می

 (. 0350صيدايی و قاسميان، )

های روستايی موجه بهبود شرايط اقتصادی ، اجرای طرحدر ديدگاه ديگر نظريه راه روستايی از ديدگاه اقتصاددانان
شود، چراكه موجه تبدي  كشهاورزی معيشهتی بهه تجهاری     و اجتماعی در نقاب روستايی و درنهايت ك  يك ناحيه می

در (. 0350پهاپلی يهزدی و ابراهيمهی،    )ديگر افزايش ارتباطات، خود تغييهرات اجتمهاعی بهه دنبهال دارد     شده و ازسوی
های زراعی كه در مسير دلي  دسترسی به راه ارتباطی باعث تخريه زمينورد مطالعه در بعضی از روستاها بهمحدوده م

كه شبكه ارتباطی امكان فهراهم آوردن خهدمات زيربنهايی و روبنهايی در     راه ارتباطی وجود دارد، شده است و ديگر اين
ههای   مهدل . حهوالت فضهايی در منطقهه خهواهيم بهود     كند كه درنهايت شاهد ديگهر ت محيط روستا را بيشتر فراهم می

-مهدل . اندهم وابستهكاركردی بر اين اساس كلی استوار است كه شهر و روستا نه تنها با يكديگر ارتباب دارند بلكه به

بر نظريه مكان مركزی كه مطهابق آن شههر در   های مبتنیگيرد عبارت است از مدلهايی كه در اين چارچوب قرار می
با توجه به نزديكهی روسهتاها   (. 0351سعيدی، )شود روستا، مكان مركزی و روستا حوزه نآوذ يا حومه خوانده میمقاب  

                                                                                                                                                         
1- Murdoch  
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به مركز شهرستان حوزه تأثيرگذاری آن در درجه اول بوده، چرا كه بيشتر روستاييان برای تأمين مايحتاج خود به شههر  
چنين نس  و هم. كنددلي  روابط متقاب  نمود پيدا میروستايی بهدنبال آن سير تغييرات در جوامع و به. كنندمراجعه می

اند، كشاورزی را رها كرده و آن را شغ  پرزحمت جديد روستاها با توجه به گذشتگان كه شغ  اجداد خود را پيشه كرده
زنهدگی بعضهی از   بنابراين روستاها محه   ، اندو كم درآمدی دانسته و به مشاغ  خدماتی و صنعتی در شهر روی آورده

-كار هستند كه اين تعامالت و رفت وآمدها موجه تغييرات در كهاركرد سهكونت  كاركنانی است كه در شهر مشغول به

االص  مطرح كاركردی درجغرافيا توسط هانس بوبك جغرافيدان اتريشی -رويكرد ساختاری. شوند های روستايی میگاه
ههای  بهه بررسهی عرصهه    به عقيده او جغرافيا عمدتا . د نيزاصالت بخشيدعملكر به نقش يا ،ساختار برشد، بوبك عالوه

و كاركردی قاب  تبيين  -تنها از لحای مكانی، بلكه از لحای ساختاریهايی كه نهپردازد، عرصهكاركردی می -ساختاری
يی سهو ههای گونهاگون يها ههم    ارچوب يك عرصه سهاختاری از طريهق همهاهنگی پديهده    هدر اين چ. تشخيص هستند

 درآن مشخص و ثرؤم ثير مكانی نيروهای ويژه موجود وأچنين يك عرصه كاركردی به واسطه تهای پراكنده، هم هدف
طلبهد، بهه عبهارت ديگهر، ههر       داشت كه هر ساختاری، كاركردهای خاص خهود را مهی   البته بايد توجه. شودتعريف می

 -پهويش سهاختاری  "فهرض اساسهی نظريهة    (. 0377 ی،سهعيد )سازد  ساختاری كاركرد متناسه با خود را امكانپذير می
های جغرافيهايی، نهوعی   جا پديدهاين ها، دركاركرد تمام پديده بر اين واقعيت استوار است كه ميان ساختار و "كاركردی

 پهذير های آن نظام را نماينهدگی و تحقهق  آن قابليت است كه مجموعه حاص  از غيرقاب  انكار برقرار پيوند تنگاتند و
دهندة ساختار آن مهرتبط   هايی است كه به نيروهای مرتبط با اجزای تشكي نظام دارای قابليت سان، هربدين. كندیم

برقهراری   محيطی به فعاليت و به سخن ديگر، هر نظام در. پردازدبه كاركردهای خود نمی است، اما هي  نظامی درخأل
هها بهه   عرصه محيط نظام است كهه تعامه  نظهام    درواقع، در. دپرداز غيرهمسان می های همسان ونظام رابطه با ساير
 ارتباب بها  در محيط نظام و از نيروهايی است كه در ثرأتنها متنظام نه بنابراين، فعاليت و ارتباطات هر. رسد سرانجام می
 از دو دسهته عوامه  و   ثرأفضايی مته  -های مكانیجا، نظاماين در ها وسان، نظامبدين. شود ها، برآن وارد میساير نظام

در جريان زمان ممكن اسهت در  . (0351سعيدی، ) رونیينيروهای ب نيروهای درونی و عوام  و عوام  و: نيروها هستند
ههای پراكنهده و   گهاه ای به سهكونت های هستهگاهبرخی سكونت. گاه تغيير شك  ايجاد شودالگو و ترتيه يك سكونت

همراه تغييرات در ترتيه به. اندای در طی زمان تغيير شك  دادههای هستهگاهنتهای پراكنده به سكوگاهبرخی سكونت
تغييهر در نهوع فعاليهت و جمعيهت،     (. 0377تهاج،  )كند  ها در طی زمان تغيير میگاههای سكونتچنين، نقشو الگو هم

ن عوامه  درونهی و بيرونهی در    البته در ايهن بهي  . همراه خواهد داشتهای روستايی را بهتغييرات در كاركردهای محيط
ههای اخيهر، فعاليهت    بهر ايهن مبنها، در دههه    . كننهد گيری كاركردهای جديد نقش ايآا میتغييرات كاركردی و يا شك 

سبه عوام  درونی بلكه بيشتر به واسهطه نيروههای درونهی در معهرض     تنها بهكشاورزی در برخی نواحی روستايی، نه
كاركردههای جديهد    -جاكهه ايهن تحهوالت سهاختاری    از آن(. 0350و عزيزپهور،   سهعيدی )دگرگونی شتابان بوده است 

ريزی شده آثار و پيامدهای نامطلوبی برجای خواهد صورت خودجوش و فاقد حركت  برنامههای روستايی بهگاهسكونت
روسهتايی، از نخسهتين   رسد با شتاب گرفتن عوام  درونی و بيرونی تأثيرگذار بر محيط و فضهاهای  نظر میبه. گذاشت

شهك  يهك بهر     .باشدكاركردی نواحی روستايی می -الزامات توسعه پايدار و شناخت عوام  مؤثر بر تحوالت ساختاری
 (. 0شك  )كند كاركردی در نواحی روستايی را تبيين می -های نظری، عوام  مؤثر بر تحوالت ساختاری مبنای يافته
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 مدل مآهومی تحقيق . شکل 

 

های روستايی تحقيقهات زيهادی ههم در ايهران و ههم در      گاهكاركردی در سكونت -ه با تحوالت ساختاریدر رابط
در تحقيهق خهود تحهت    ( 0357)ثابهت  در ايران شآيعی. شوندخارج از كشور انجام شده كه مواردی به اختصار بيان می

ی، كشهاورز  یاراض یكاربر ييراتد بر تغشهر تهران با تأكيكالن يرامونپ یروستاها يیفضا -یتحوالت كالبد"عنوان 
-بهرون  يندیفرآ يی،روستا هایدر عرصه يیفضا -یتحوالت كالبد، به اين نتيجه رسيد كه "كريمناحيه رباب ،(0305)

حقانی . بوده است يراخ یهادر دهه ،(ینخست شهر)ی گاهسكونت يانهتمركزگرا یو راهبردها هاياستثر از سأزاد و مت
مطالعهه  )كهاركردی روسهتاهای پيرامهون شههری      –تحهوالت سهاختاری  "ای تحت عنوان تحقيق مقالهنتايج ( 0350)

سويه بوده و آباد و روستاهای پيرامون شهری، عمدتا  يكبيانگر اين است كه روابط شهر خرم "(آبادمنطقه خرم: موردی
چنهين موجهه ايجهاد    ههم . آورددسهت مهی  ترين بهره را از اين روابط بهآباد ضمن تسلط و برتری نسبی بيششهر خرم

( 0350)شاپورآبادی و همكهاران  احمدینتايج تحقيق . فضايی در روستاهای پيرامونی خود شده است -تغييرات كالبدی
شناسايی و تحلي  عوام  مؤثر بر تغييرات كاركردی نواحی روستايی استان قم دال بهر ايهن اسهت كهه عهواملی ماننهد       
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درصد از  77/31دوم، گسترش شهرنشينی و دسترسی به شهر و روستا در مجموع حدود  هایگسترش گردشگری خانه
های اخير در استان باال گذارهای جديد در روستاها در سالچنين سرمايهو هم. واريانس ك  متغيرها را تبيين كرده است

نتايج پژوهشی، تحوالت كالبدی  (0350)آمار . بوده است بر مبنای نظرات كارشناسان جايگاه بااليی كسه نكرده است
درصهد   11درصدی اراضی كشهاورزی و افهزايش    31دهد كه كاهش روستايی استان گيالن نشان میهای گاهسكونت

روسهتايی و  ههای  گاهسكونتپذيری در برابر حوادث طبيعی، تغيير در كاركرد نقاب شهری در طی سی سال اخير، آسيه
ای در مطالعهه ( 0353)پور ظاهری و رحيمی. های كالبدی استان استترين چالشضعف در وابستگی كاركردی از عمده

روسهتاهای  : مهورد )روستايی حوزه نآوذ كالن شهرها های گاهسكونتبه بررسی عوام  تأثيرگذار بر تغييرات كاركردی 
معيتی، صنعتی و خهدماتی  ترين قطه جاند و نشان دادند كه نزديكی روستاها به بزرگپرداخته( شرقیاستان اذربايجان

دلي  ارزانی زمين و مسهكن، انجهام كهار و فعاليهت تغييهر در نهوع فعاليهت        مهاجرت افراد به روستاهای مورد مطالعه به
اقتصادی و مح  اشتغال سرپرستان خانوارهای مورد مطالعه باعث تغيير كهاركرد روسهتاها از كشهاورزی بهه خهدماتی،      

واكهاوی  "نتايج حاكی از پژوهشی تحت عنوان ( 0351)شاطری و همكاران . ستخوابگاهی شده ا –صنعتی و سكونتی

-شهاخص دهد كه نشان می "(شهرستان قاينات –ناحيه شاسكوه)تحوالت كالبدی و كاركردی مساكن روستايی ايران 

تداركاتی در  اند اما الگوی حاكم زيستی معيشتی وهای كالبدی مساكن روستايی نسبت به گذشته تغيير معناداری نيافته
مطالعاتی . خود اختصاص داده استهر دو دوره زمانی قب  و بعد از زلزله بيشترين درصد از فضای مسكن روستايی را به

به بررسی ارتبهاب  ( 0555) 0دهمس و مكوب: هم در خارج از كشور در رابطه با اين موضوع پرداخته شده است از جمله
نتايج نشان ( استراليا، آمريكا و كاندا)يافته ر نواحی روستايی كشورهای توسعهمتقاب  شهرگريزی و تغييرات كاركردی د

اند اما الگهوی حهاكم زيسهتی    های كالبدی مساكن روستايی نسبت به گذشته تغيير معناداری نيافتهدهد كه شاخصمی
ن روسهتايی را بهه خهود    معيشتی و تداركاتی در هر دو دوره زمانی قب  و بعد از زلزله بيشترين درصهد از فضهای مسهك   

كاركردی در نواحی روستايی لهسهتان نشهان    -نتايج بررسی تحوالت ساختاری( 0113) 0بانسكی. اختصاص داده است
هايی از دهد كه در يك دوره ده ساله تقويت عملكرد كشاورزی در مركز و شرد لهستان در حالی كه غرب و بخشمی

گئهورج و  . باشهد ههای اقتصهاد جديهد مهی     ای فعاليهت جهه توسهعه  جنوب شهاهد كاركردههای غيركشهاورزی كهه درنتي    
كهه نتهايج    "تحوالت كاركردی در مناطق روستايی شمال شرد لهسهتان "در پژوهشی تحت عنوان ( 0101)3همكاران
 0555-0100ههای بهين سهال  . طور مداوم در حهال تغييهر بهوده اسهت    دهد كه توسعه اجتماعی و اقتصادی بهنشان می

جاكه نواحی روستايی شمال شرد لهستان با كشاورزی مشخص شده بود اما از آن. انداركردی را داشتهبيشترين تنوع ك
 . داری و فرآيندهای صنعتی دارندحاضر اين نواحی ويژگی چندمنظوره ازجمله كشاورزی، گردشگری، جنگ درحال

 هامواد و روش

شهود، روش پهژوهش   یگرفته مه  كارپژوهش به ينكه در ا یپژوهش، روش ينبحث در ا به موضوع مورد يتبا عنا
و شهناخت   يیعلهم فضها   يهدگاه از د گيهری بهره با و هاروش ينبر اساس ا. باشدیبه صورت توأم م يلیو تحل يآیتوص

                                                                                                                                                         
1- Dahms and Mccomb 

2- Bañski 

3- Goraj et al 
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 یموضوع و بررس ینظر یمبان یپس از بررس يی،روستا یزندگ تداومو  يیروستا هایگاهدر سكونت ینابرابر هایيشهر
 يتو وضع یكاركرد -ساختاری تحوالت ی،آمار ي و تحل یاكتشاف ةمطالع يكدر دسترس، نخست در  اسناد و مدارک
 یبررسه  ی،كالبد -يزيكیو ف یاجتماع ی،اقتصاد اكولوژيكی، –محيطی مطالعه در ابعاد محدوده مورد یتوسعه روستاها

خانوارههای روسهتايی سهاكن     پهژوهش،  يدانیم هایيكانجام پژوهش حاضر و در استآاده از تكن یدر راستا .شوندیم
 یعنهوان جامعهه آمهار   كه به (0350بخشداری كرديان، )كرديان در بخش  واقع یروستادر هشت ( خانوار 0550تعداد )

، خيلی 0:خيلی كم)ای ليكرت ، طراحی پرسشنامه بنا به ضرورت و هدف پژوهش در طيف پنج گزينهانتخاب شده است
های آن توسط محقق سهاخته و اسهاتيد   زار اصلی پژوهش پرسشنامه بوده كه روايی گويهاب. صورت گرفته است( 0زياد 

پرسشهنامه   31منظور پايايی ابزار مورد تحقيق يهك مطالعهه مقهدماتی بها     به. در رابطه با اين موضوع ساخته شده است
آزمهون حهاكی از   مده از پيشدست آنتايج به. انجام شد سپس بر مبنای نتايج تغييرات الزم در پرسشنامه صورت گرفت

درصهد   77/0باشد كهه براسهاس آلآهای كرونبهاخ پايهايی پرسشهنامه       قبول ابزار مورد مطالعه میاعتماد و پايايی قاب 
سرپرسهت خهانوار، شهوراها، دهيهاران و     )نآهر   307تعهداد   حجم نمونه با استآاده از فرمول كوكران. محاسبه شده است
رد پرسشگری قرار گرفت و سپس برای هر روستا نسبت حجم نمونهه را بها توجهه بهه     از روستاييان مو( معتمدين مح 

و  spssافهزار   پهس از پهر شهدن پرسشهنامه هها بها اسهتآاده از نهرم        . دست آورديمتعداد خانوار روستاها به ك  خانوار به
چنين در تجزيه و تحلي  هم. كدگذاری پرسشنامه اطالعات آماری استخراج گرديد و مورد تجزيه و تحلي  قرار گرفتند

ها ارائهه  ها و درصد فراوانیدر شيوه آمار توصيآی فراوانی. آماری از دو روش آمار توصيآی و تحليلی استآاده شده است
است جهت تعيين ايهن كهه    tهای آزمون ی ازای كه نوعنمونهتك tآزمون ) Tگرديده و در شيوه آمار تحليلی از آزمون 
صورت تصادفی از جامعه انتخاب شده است، مقداری برابر با ميانگين مآروض آيا ميانگين مشاهده شده در نمونه كه به

ای ضريه همبستگی اسپيرمن، كه به ضريه همبستگی رتبهه )و همبستگی اسپيرمن ( رودكار میجامعه دارد يا خير، به
است كهه ميهزان همبسهتگی بهين دو     ( ها نمرات يا داده)همبستگی بر اساس رتبه اسپيرمن معروف است، يك ضريه 

 .استآاده شده است( كند گيری میمتغير در سطح ترتيبی را اندازه

 ها و متغيرهاشاخص

های مختلف در سطوح متآاوت مستلزم دسترسی های جغرافيايی در زمينهتر از وضعيت مكانشناخت بهتر و دقيق 
ها اسهتآاده  سری شاخصبرای ني  به اين مهم از يك. های مورد نظر استكام  و پردازش شده از مكانبه اطالعات 

های جغرافيايی را براساس معيارهای انتخهاب شهده   توانند سطحی از رشد و توسعه مكانها میشود كه اين شاخصمی
ها بهر  تمامی گويه. ارزيابی شد( هاگويه)ا هوسيله گروهی از معرفها بهمجموع شاخص(. 0350كالنتری، )نشان دهند 

هها برمبنهای آلآهای    تنظيم شدند و پايايی آن( زيادكم تا خيلیخيلی)ای طيف ليكرت درجهدهی پنجمبنای مقياس نمره
 . ارائه شده است 0كرونباخ در جدول 

ايهن  . را دربرگرفتهه اسهت  درصد از مساحت استان فارس  5كيلومتر مربع  0105شهرستان جهرم با وسعتی بال  بر 
 01درجهه و   05دقيقهه تها    01درجهه و   05دقيقه طول شهرقی و   50درجه  03دقيقه تا  10درجه و  00شهرستان بين 

های فسا و شيراز از شرد به فسها و  دقيقه عرض شمالی، در نيمه جنوبی استان فارس واقع شده، از شمال به شهرستان
بر اساس آخهرين  . باشدقيروكارزين از مغرب به شهرستان فيروزآباد محدود میدشت از جنوب به شهرستان الر و زرين
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آباد، خاوران و باب انار و چههار بخهش   های جهرم، قطهنقطه شهری به نام 1تقسيمات كشوری اين شهرستان دارای 
بخش مركزی، بخش خآر، بخش سيمكان و بخش كرديان كهه محهدوده مهورد مطالعهه ايهن تحقيهق اسهت شهام          )
روسهتای دارای سهكنه شهام      5جمعيهت   0351با توجه به سرشماری سهال  . باشدمی( آباد و علويههای قطههستاند

خانوار  0550نآر و  1537آباد، دنيان، چنارسوخته، چدرويه و هرموج ، گلدامچه، يوسف(باباعرب)، علويه (دهزير)موسويه 
بنيهاد مسهكن   )ستاهای مورد مطالعه پرداخته شده اسهت  های روگاهكاركردی سكونت -است، كه به تحوالت ساختاری

 . (0350شهرستان جهرم، 

 بررسی وضعيت پايايی متغيرهای تحقيق بر اساس آلآای كرونباخ .  جدول 

آلفای 

 كرونباخ 
 ابعاد  هاشاخص

70/1 

افزايش مصارف آب خانگی )برداری از منابع ارضی و منابع آب تحول در بهره
 (وغيرهو كشاورزی، چاه 

تغيير در تعداد آالينده محيط، تغيير در )تغييرات در بهداشت محيط روستا 
ميزان توليد زباله و دفعات تخليه زباله و پسماند در اراضی پيرامون 

 (روستا در طول ماه

 افزايش ميزان پسماندهای خانگی به تبع تغييرات در الگوی مصرف

معيشتی و  -ی جديد اقتصادی تغييرات كاربری اراضی در زمينه ايجاد فضاها
 غيره

تحول در سطح زندگی و به تبع آن استآاده از مواد غذايی، دارويی، بهداشتی، 
 وساي  زندگی جديد

 عوام  درونی

 کولوژیا -محیطی

ايجاد و گسترش فضای سبز در محيط )های دولتیگيریها و تصميمسياست
، سي )يعی اقدمات برای حآظ روستا در برابر خطرات طب، روستا

 و طرح آبخيزداری (وغيره سالیخشك

 ايجاد و تأسيس نهادهای حمايتی و خدماتی كشاورزی

 رواج مواد غذايی، بهداشتی و وساي  جديد در روستاها

 ورود و رواج الگوهای جديد مصرف در روستاها

 عوام  بيرونی

75/1 

 تغييرات در لوازم خانگی و امكانات موجود در مساكن روستايی

 تغيير آداب و رسوم اجتماعی در روستا

 گيری از وسائ  ارتباب جمعی، مطبوعات، اينترنت و غيره،گسترش بهره

آموختگان و نيز تعداد التحصيالن و دانشافزايش سطح سواد و تعداد فارغ
 دانشجويان

 افزايش مهاجرت به شهر

 ترويج فرهند شهرگرايی در روستا

 فرهنگی  –اجتماعی عوام  درونی
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فرهنگی -های اجتماعیتعداد پروژه)های دولتیگيریها و تصميمسياست
 (يافته در روستا از جمله آموزشی، بهداشتی و غيرهانجام

 ورود امكانات و خدمات نوين ارتباطی

 گسترش ضريه نآوذ مطبوعات و اينترنت

كتابخانه، بسيج، خانه عالم و )گسترش مراكز فرهنگی و نهادهای محلی 
 (غيره

 ام  بيرونیعو

15/1 

 افزايش تنوع محصوالت كشاورزی در روستا

 (كمبود درآمد)كاهش مشاغ  كشاورزی 

 (تبديلی و دستی وغيره)استقرار صنايع كوچك 

 های اقتصادی سنتی مانند صنايع دستیركود فعاليت

 های زراعیتغييركاربری زمين

 تنوع و تغيير در مشاغ  روستايی

بهای مسكن و زمين درون و بيرون از بافت، اجاره)ها تغيير در نظام قيمت
 (مغازه

 عوام  درونی

 معیشتی -اقتصادی

 ( وام، بيمه و غيره)های دولتی گذاریاقدامات و سياست

 ورود دانش و تكنولوژی جديد در بخش كشاورزی

های های جديد در فعاليتبرداری از منابع و شيوههای نوين بهرهرواج روش
 كشاورزی

 صنعتی در بخش و خارج از بخش-های خدماتیامكان اشتغال در فعاليت

 عوام  بيرونی

70/1 

 (تغيير در تعداد و اشكال معابر)تحول در شبكه معابر روستا 

 قرارگيری روستاها در مسير محورهای ارتباطی

معماری داخلی، معماری منظر، )وساز  مساكن روستايی تحول در ساخت
 (غيرهفضابندی داخلی و 

 آالت جديد كشاورزیگيری از وساي  نقليه جديد و ماشينتحول در بهره

فيزيكی روستا در اثر افزايش نياز روستاييان به  تغيير در الگوی رشد و توسعه
 مسكن

تغيير در الگوی رشد و توسعه فيزيكی روستا در اثر افزايش نياز روستاييان به 
 معابر جديد شبكه

 عوام  درونی

 فیزیکی  –کالبدی
اجرای طرح هادی، )های عمرانی دولتی ها و برنامهگذاریاقدامات، سياست

 (بهسازی و بهبود وضعيت كالبدی

معابر جديد متناسه با  آالت جديد و نياز به توسعه شبكهورود خودرو و ماشين
 آن

 وساز مساكن روستايیورود دانش و تكنولوژی جديد در معماری و ساخت

وساز مساكن روستايی در اثر گسترش روستا از شهر در ساختالگوپذيری 
 شهری-مناسبات روستا

الگوپذيری روستا از شهر در ساخت اماكن عمومی و دولتی در اثر گسترش 
 شهری-مناسبات روستا

 عوام  بيرونی

 0350،0353صيدالی، احمدی شاپور آبادی و همكاران،  :منابع
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درنظهر  ( 0350-0310)كاركردی روستاهای بخش كرديان يك مقطهع زمهانی   در اين پژوهش باتوجه به تحوالت 
های تكنولوژی و های مكانی با پيشرفتحركت. های تحقيق نشان داده شده استگرفته شده است كه در جداول يافته

هها نقهش   جايی انسانوساي  مكانيزه حم  و نق  در جابه. توسعه اقتصادی جوامع نسبت به گذشته افزايش يافته است
جهايی انسهان شهتاب بيشهتری داده و     كه سرعت و آسايش در وساي  نقليه به جابهخصوص اينچشمگيری داشته و به

تحرک جمعيتی ازجمله عوام  مؤثر در ايجاد روابهط متقابه  شههر و    . ای برای انسان فراهم آورده استتحرک فزاينده
های دائمی و چه از طريهق  جمعيتی، چه از طريق مهاجرت هایروستا است، چراک ه، در يك ناحيه جغرافيايی، تحرک

-های روستايی مهی آمدوشدهای روزانه بين مح  مسكونی و مح  كار، باعث تشكي  ارتباب فضايی بين شهر و حوزه

درصورت دسترسی به اشتغال دائم و مزد بيشتر در شههر، امكانهات تحصهي  و دسترسهی بهه خهدمات عمهومی،        . شود
دههد كهه جمعيهت    ههای آمهاری نشهان مهی    بررسهی (. 0350تقديسی و احمدی، )گيرد صورت می های دائمیمهاجرت

 . ارائه شده است 0خوش تغيير و تحول گرديده كه در جدول  دست( 0351-0310)های روستاهای مورد مطالعه در طی سال

 عهتحوالت جمعيتی، تعداد خانوار و نرخ رشد جمعيت ساالنه روستاهای مورد مطال.  جدول 

 روستا دهستان

 391 سال  385 سال  375 سال  365 سال 

 خانوار.ت جمعيت خانوار.ت جمعيت
نرخ 

 رشد
 خانوار.ت جمعيت

نرخ 

 رشد
 نرخ رشد خانوار.ت جمعيت

يه
علو

 

 موسويه

 علويه

 هرموج

 دنيان

 چنارسوخته

0153 

0511 

155 

100 

310 

115 

317 

51 

55 

07 

0137 

0301 

100 

135 

355 

005 

130 

000 

55 

10 

11/1 
50/0 
07/0 
35/1- 
50/0 

0010 

0035 

100 

317 

331 

077 

037 

015 

17 

07 

00/0- 
01/1- 
01/1- 
15/3- 
55/0- 

0007 

0550 

100 

001 

315 

103 

000 

053 

15 

71 

1/3- 
01/0- 
55/0 

3/1- 
35/3- 

ه
قط

باد
آ

 

 چدرويه 

 آباديوسف

 گلدامچه

111 

300 

110 

70 

10 

000 

300 

307 

117 

10 

17 

003 

01/0- 
01/1 
15/1 

010 

350 

117 

11 

50 

005 

55/0- 
70/1 
31/1- 

005 

331 

003 

11 

51 

013 

05/5- 
10/7- 
13/7- 

 

 0310 -0351: ، بنياد مسكن شهرستان جهرم: مأخذ
 

-ههای مختلهف سرشهماری و بهه    اگر به جدول تحوالت جمعيتی روستاهای مورد مطالعه بخش كرديان طی دوره

واسهطه  رسيم كه اين روسهتاها بهه  و دهه گذشته بنگريم به اين نتيجه می 10-70خصوص تحوالت جمعيتی طی دهه 
رو بوده است اين مهاجرپذيری و افهزايش جمعيهت در   های كشاورزی و بارندگی فراوان، با افزايش جمعيت روبهفعاليت
يش جمعيهت  بهر افهزا  های تشويقی دولت مبنی های گذشته سياستاما در دهه. نمود بيشتری داشته است 10-70دهه 

اشتغال در بخش كشاورزی تعداد جمعيتی از اين روسهتاها از جملهه   دلي  افت كشاورزی و عدمتأثير چندانی نداشته و به
كه جمعيهت روسهتا در   رغم اين علی 50در دهه . اندموسويه، علويه، چدرويه و دنيان به شهرهای اطراف مهاجرت كرده

بهه جهدول   با توجه. تعداد خانوار در برخی از اين روستاها افزايش داشته استگونه رشدی نداشته است اما اين دهه هي 
و  0311ههای دههه   در سهال . آباد، هرموج مهاجرپذير و مهاجرفرسهت هسهتند  تحوالت جمعيتی روستای علويه، يوسف

امهداری  كشهاورزی و د . اند، بخش عمده جمعيت فعال شاغ  در بخش كشاورزی و دامداری به كار مشغول بوده0371
در  0به جهدول  با توجه. باشد كه از اين طريق امورات زندگی را می گذرانندمیهای اين بخش شغ  غاله مردم روستا

-ههم . آيهد حساب میآباد و چنارسوخته هنوز دامداری در دو مقطع مذكور شغ  اصلی اين روستاها بهروستاهای يوسف

بهودن  ههای روسهتاييان و نزديهك   مكان مناسه جهت نگهداری دام دلي  نبودبهدرپی و سالی پیدالي  خشكچنين به
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رونق  را فراهم نموده است و يكی از دالي  كاهش یهايشغ  موجبات ناهنجاری مح  دامداری و منازل مسكونی اين
-اما در دو دهه اخير در برخی روستاها جوانان ازجمله گلدامچه، يوسهف . شودمحسوب میدر بعضی روستاها اين شغ  

مختلف اعم از  تاند و در ادارادلي  مشقت زياد اين مشاغ  بيشتر به تحصي  گرايش پيدا كردهآباد، علويه و موسويه به
اما در بعضی روسهتاها از جملهه هرمهوج،     .پرورش مشغول به انجام وظيآه هستند و انتظامی و آموزشها و نيرویبانك

 .اندپرداخته( توليد زغال و خريد فروش آن)ها است به شغ  دوم علويه و موسويه در كنار كشاورزی كه شغ  اول آن

 نتايج

بررسی و )های استنباطی و يافته( شوندگانهای پرسشويژگی)های توصيآی در اين بخش در دو بخش يافته
اند كه شدهتجزيه و تحلي  ( هاپرسشنامه)های ميدانی های حاص  از يافته، داده(ها و متغيرهاتجزيه و تحلي  شاخص

 . شودها پرداخته میدر ادامه به آن

 های توصيفیيافته

 كهه  دارنهد  قهرار  سهال  30-11ی سهن  درگروه( 0/10) خانوار031، 3خانوار بررسی شده در جدول  307از مجموع  
. شودیم شام  رای فراوان نيكمتر كه دارند قرار سال 00-11ی سن درگروه زين( 0/0) خانوار01 است وی فراوان نيشتريب

 درگروه كه شده داده نشان تيجنس ريمتغچنين در ، همدانشتهدا سن سال 11 ريز پاسخگو افراد از درصد 7/77 در واقع
كهه ميهزان سهواد    و در آخر اين دهندیم  يتشك مردان هم درصد 0/50 و زنان را انيپاسخگو از درصد 5/01 خانوارها

-درصهد مربهوب بهه فهود     0/0درصد زيهرديپلم و   3/31تحصيلی حدود سرپرستان خانوارهای مورد پرسش، در مقاطع 

 . ليسانس و باالتر بودند

 ، جنس و سوادسن آمار توصيآی پاسخگويان بر حسه .3جدول 

 
 خانوارها

 درصد فراوانی

 
 
 سن

 1/31 001 سال 01-31

 0/10 031 سال 30-11

 1/01 00 سال 10-01

 0/1 01 سال 00-11

 1/011 307 مجموع

 
 جنس

 5/01 17 زنان

 0/50 071 مردان

 1/011 307 مجموع

 
 
 سواد

 

 3/31 000 زيرديپلم

 1/00 50 ديپلم

 5/05 13 ديپلمفود

 0/01 00 ليسانس

 0/0 7 ليسانس و باالترفود

 1/011 307 ك 



 011      های روستاییگاهکارکردی سکونت -بررسی عوامل مؤثر بر تحوالت ساختاری

 

 های تحليلیيافته

مصهاحبه،  )كاركردی بها توجهه مهرور منهابع و مطالعهات ميهدانی        –در رابطه با عوام  مؤثر بر تحوالت ساختاری 
كهاركردی در   –ليستی از عوام  تأثيرگذار بر تحوالت ساختاری( منظور شناسايی اين تحوالتمشاهده، و پرسشنامه به

بهرای سهنجش   . قاله عوام  درونی و بيرونی مرتبط با نواحی روستايی در جداول يافته های تحقيق اسهتخراج گرديهد  
ميزان هركدام از اين عوام  و تعيين ميزان نقش هر يك از عوام  در تحوالت نواحی روستايی از طيهف ليكهرت، و از   

 . و همبستگی اسپيرمن استآاده شده است  tاز آزمون  spssافزار  نرم

 کارکردی –اکولوژيکی در تحوالت ساختاری –عوامل محيطی

ههای مختلهف شهاهد    ی ايران و بخش كرديهان در طهی دههه   اكولوژی در روستاها –تحوالت ساختاری محيطی 
های سطحی و زيرزمينی كشاورزی از رونق خوبی برخوردار تغييراتی بوده است در گذشته باتوجه به نزوالت جوی، آب

ههای زيرزمينهی ازجملهه قنهوات و     رويهه از آب درپی، استآاده بیسالی پیدالي  خشكبوده است اما در دو دهه اخير به
جها كهه سهازمان مربوطهه در     از آن. ايهم برداری از منابع آب و خاک بودهها شاهد تحوالتی در بهرهشدن چشمه خشك
ها هم تبدي  به ديزلی و برقی شدند باز هم كهاهش كشهاورزی   های عميق كردند و اين چاههای اخير اقدام به چاهدهه

ههای كشهاورزی مهورد    برداری از اين زمهين بتوان برای بهرهطوركلی روستاييان فقط در مقدار آبی كه صورت گرفته به
چنهين  ههم . توان به زيركشت بردهكتار می 0هكتار اما درحال حاضر فقط  1طورمرال استآاده قرار بگيرند در گذشته به

ی جديهد  تغيير در بهداشت محيط روستا، الگو)باتوجه به مناسبات شهر و روستا نياز تقاضای روستاييان باعث تحوالتی 
. دنبهال خواهنهد داشهت   های كاركردی نيز بهه كه اين تحوالت ساختاری، تحوالتی در عرصه( مصرف و كاربری اراضی

های تغييهر كهاربری   اند اما شاخصها در اين بخش تأثير داشتههمه عوام  درونی و بيرونی شاخص 1باتوجه به جدول 
ها و رواج مواد غذايی، بهداشهتی و وسهاي  جديهد در    گذاریسياستبرداری از منابع و اقدامات اراضی، تحوالت در بهره

چنهين بها توجهه بهه ضهريه      هم. اندبيشترين تأثير را گذاشته 15/3و  00/0، 00/3، 35/3روستاها با ميانگين به ترتيه 
ندگی پراكندگی بيشترين درصد همگنی پاسخگويان مربوب به شاخص تغييرات در بهداشت محيط روستا با ضريه پراك

وكمترين درصد همگنی پاسخگويان به ايجهاد و تأسهيس نهادههای حمهايتی و خهدماتی كشهاورزی بها ضهريه          00/1
 .باشدمی 17/1پراكندگی 

 کارکردی –فرهنگی در تحوالت ساختاری -عوامل اجتماعی

-ر شيوهفرهنگی در جوامع بشری به صور مختلف موجبات تحوالتی ساختاری ازجمله تغيير د –تحوالت اجتماعی 

های برقراری ارتباطات، دگرگونی ماهيت، نوع، سطح، شيوه و روند تعامالت و در نهايت تغيير در كاركردهای اجتماعی 
شهوند،  در اين فرآيندها، كه تحوالتی كهاركردی محسهوب مهی   . دنبال خواهد داشتو تحول در نهادهای اجتماعی را به

طوركلی ماهيهت روابهط   پيوندد و بهاجتماعی در جوامع نيز به وقوع میتحوالتی كاركردی ازجمله نحوه و نوع مناسبات 
-اين .يابندسوی روابط و مناسبات پيچيده امروزی با سطوح و ابعاد جديد تغيير میاجتماعی از نوع ساده و ابتدايی آن به

در اغلهه  . هده استهای روستايی اين بخش نيز به خوبی قاب  مشاگاهكاركردی در سكونت -گونه تحوالت ساختاری
شوند و با گذشت زمان و توسعه تعريف می( خويشاوندی)روستاهای ايران، روابط انسانی براساس روابط سببی و نسبی 
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تهر و  های حم  و نق  و نيز وساي  ارتباب جمعی و ارتباطی ديگر، ماهيهت ايهن روابهط پيچيهده    ارتباطات اعم از شبكه
 .شوند ای تبدي  میو بيشتر براساس ارتباطات شغلی و حرفهروابط رودررو به روابطی غيرمستقيم 

 كاركردی روستاهای بخش كرديان –تحوالت ساختاریدر  اكولوژيكی -محيطی سهم هر يك از عوام  . 4جدول 

 انحرافمعيار معناداریسطح ميانگين پراكندگی ضريب
-خيلی

 زياد
 كم متوسط زياد

-خيلی

 كم
  هاشاخص

03/1 00/3 111/1 77/1 0/0 31/0 0/15 3/00 0/0 
برداری از منابع ارضی و تحول در بهره

افزايش مصارف آب خانگی )منابع آب 
 (و كشاورزی، چاه وغيره

عوامل 

 درونی

00/1 75/0 111/1 13/1 5/1 1/7 0/13 5/01 1/0 

تغييرات در بهداشت محيط روستا 
تغيير در تعداد آالينده محيط، تغيير در )

دفعات تخليه زباله  ميزان توليد زباله و
و پسماند در اراضی پيرامون روستا در 

 (طول ماه

05/1 55/0 111/1 51/1 1 1/03 1/17 5/01 1/1 
افزايش ميزان پسماندهای خانگی به 
 تبع تغييرات در الگوی مصرف

00/1 35/3 111/1 51/1 7/0 5/11 7/31 3/00 0/0 
تغييرات كاربری اراضی در زمينه ايجاد 

معيشتی و  -جديد اقتصادی فضاهای 
 غيره

01/1 31/3 111/1 51/1 5/0 5/15 3/30 1/00 0/0 
تحول در سطح زندگی و به تبع آن 
استآاده از مواد غذايی، دارويی، 
 بهداشتی، وساي  زندگی جديد

01/1 15/3 111/1 50/1 7/1 0/00 5/01 5/5 0/3 

های دولتی گيریها و تصميمسياست
فضای سبز در ايجاد و گسترش )

مات برای حآظ ااقد، محيط روستا
، سي )روستا در برابر خطرات طبيعی 

 و طرح آبخيزداری (وغيره سالیخشك
 عوامل 

 بيرونی
 

17/1 
 

53/0 
 

111/1 
 

57/1 
1 0/0 1/01 1/05 0/10 

ايجاد و تأسيس نهادهای حمايتی و 
 خدماتی كشاورزی

01/ 05/3 111/1 75/1 3/0 1/10 3/01 1/00 0/0 
رواج مواد غذايی، بهداشتی و وساي  

 جديد در روستاها

07/1 00/3 111/1 57/1 3/0 1/10 1/30 5/00 7/1 
ورود و رواج الگوهای جديد مصرف در 

 روستاها

 0350: های تحقيقمنبع، يافته

 

مرئهی و قابه    عنهوان روبنها و وجهه    عنوان يك كاركرد جوامع انسانی و بهبديهی است كه فرهند و مظاهر آن به
جا كه جهانی شدن، اما از آن. گرددارزيابی جامعه نيز در اثر تحوالت ساختاری جامعه، دستخوش تحوالت كاركردی می

توسعه ارتباطات، تحوالت اقتصادی و اجتماعی و بسط و گسترش مناسبات شهر و روستا و توسعه پيونهدهای روسهتا و   
ی، موجبات تغييهر و تحهوالت سهاختاری در فرهنهد جوامهع سهاكن در       ای و محلشهر، در سطوح جهانی، ملی، منطقه

دنبال داشته است، اثرات اين تحوالت ساختاری، زمينه تحوالت كاركردی را ايجاد نموده های روستايی را بهگاهسكونت
ژوهش های ميدانی اين په ترين نمودهای اين تحوالت كاركردی كه حاص  مشاهدات و بررسیاست كه در ادامه، مهم

هها،  اين تحوالت در سطوحی ازجمله تغيير در زبان، لهجه، پوشش، باورها، آداب، رسوم، آئين. گردندباشند، بيان میمی
تر گرايی تا سطح پيشرفتهو رواج مصرف( های غذايی، سبك پوشش لباس، وساي  زندگیرژيم)ها، سبك زندگی سنت
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ههای  هها و لهجهه  لی و نهواحی روسهتايی، در قالهه نهابودی گهويش     های محفرهندآن در آينده كه از بين رفتن خرده
همه عوام  درونهی و بيرونهی    0با توجه به جدول . دنبال خواهد داشتروستايی و ديگر نمودها و مظاهر فرهنگی را به

هها و  ها در روستاهای بخش تأثير داشتند اما شاخص سطح سواد، افزايش مههاجرت بهه شههر و سياسهت    همه شاخص
و  33/3و  11/3ترتيه ميانگين به( غيره های انجام شده ازجمله آموزشی و بهداشتی وتعداد پروژه)گيری دولتی متصمي
های پژوهش و با توجه به ضريه پراكندگی بيشهترين درصهد   چنين براساس يافتههم. اندبيشترين تأثير را داشته 13/3

وكمتهرين درصهد همگنهی     00/1شهر با ضريه پراكندگی همگنی پاسخگويان مربوب به شاخص افزايش مهاجرت به 
-می 30/1گيری از وساي  ارتباب جمعی، مطبوعات، اينترنت و غيره، با ضريه پراكندگی پاسخگويان به گسترش بهره

 .باشد

 كاركردی روستاهای بخش كرديان –تحوالت ساختاری در  فرهنگی -اجتماعیسهم هر يك از عوام  . 5جدول 
ضريب 

 پراكندگی

سطح  ميانگين

 معناداری

-انحراف

 معيار

خيلی

 زياد

خيلی كم متوسط زياد

 كم

  هاشاخص

01/1 03/3 111/1 77/1 1/7 0/00 0/13 5/00 5/1 
تغييرات در لوازم خانگی و امكانات موجود در 

 مساكن روستايی

عوامل 

 درونی

05/1 15/3 111/1 51/1 0/3 5/30 0/01 
1/00 

 
 اجتماعی در روستاتغيير آداب و رسوم  5/0

30/1 

 
10/3 

 
111/1 

 
50/1 

 
5/1 

 
0/31 

 
3/10 

 
1/03 

 
0/01 

 
جمعی، گيری از وساي  ارتبابگسترش بهره

 مطبوعات، اينترنت و غيره،

03/1 

 
11/3 

 
111/1 

 
50/1 

 
1 

 
3/05 

 
0/37 

 
5/31 

 
3/7 

 
التحصيالن و افزايش سطح سواد و تعداد فارغ

 دانشجويانآموختگان و نيز تعداد دانش

 افزايش مهاجرت به شهر 1/1 5/5 3/15 0/35 5/0 70/1 111/1 33/3 00/1

 

00/1 

 

17/3 

 

111/1 

 

71/1 

 

0/3 

 

0/00 

 

0/00 
 

1/05 

 

1/0 
 ترويج فرهند شهرگرايی در روستا

01/1 

 
13/3 

 
111/1 

 
75/1 

 
5/1 

 
1/07 

 
1/15 

 
0/01 

 
5/0 

 

تعداد )های دولتیگيریها و تصميمسياست
يافته در فرهنگی انجام-های اجتماعیپروژه

 (روستا ازجمله آموزشی، بهداشتی و غيره
 عوامل

 بيرونی

 ورود امكانات و خدمات نوين ارتباطی 1/00 5/00 1/05 0/03 1/1 51/1 111/1 71/0 31/1

 گسترش ضريه نآوذ مطبوعات و اينترنت 5/7 0/00 0/00 1/03 5/0 53/1 111/1 51/0 31/1

 

01/1 

 

10/3 

 

111/1 

 

75/1 

 

3/1 

 

1/07 

 

0/01 

 

3/05 

 

5/3 

گسترش مراكز فرهنگی و نهادهای 
 (عالم و غيرهكتابخانه،بسيج، خانه)محلی

 0350: های تحقيقمنبع، يافته

 

 کارکردی –معيشتی در تحوالت ساختاری -عوامل اقتصادی

ههای  گهاه های اقتصهادی سهكونت  زمينه ويژگی های انجام شده در فرآيند انجام اين پژوهش دربر اساس بررسی 
گردد كه روستاهای اين ناحيه و جوامع روستايی ساكن در اين روستاها نيز همانند ديگر نواحی بخش كرديان روشن می

در   1با توجه به جهدول  . اندسری تحوالت اقتصادی شدهكشور، متناسه با شرايط اقتصادی و سياسی حاكم دچار يك
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بهرداری از  های نوين بههره ها، رواج روشهای ركود صنايع دستی، تغيير در نظام قيمتو بيرونی شاخصعوام  درونی 
صنعتی در بخش و خهارج از  -های خدماتیهای كشاورزی و امكان اشتغال در فعاليتهای جديد در فعاليتمنابع و شيوه
های پژوهش چنين براساس يافتههم. اندرا داشتهبيشترين تأثير  05/3و  11/3، 05/3، 70/3ترتيه با ميانگين بخش به

ها با ضريه پراكنهدگی  و با توجه به ضريه همگنی بيشترين درصد همگنی پاسخگويان مربوب به تغيير در نظام قيمت
-می 33/1با ضريه پراكندگی ( كمبود درآمد)وكمترين درصد همگنی پاسخگويان به كاهش مشاغ  كشاورزی  03/1

 .باشد

 كاركردی روستاهای بخش كرديان –تحوالت ساختاری در  معيشتی -اقتصادیهم هر يك از عوام  س. 6جدول 
ضريب 

 پراكندگی
 ميانگين

سطح 

 معناداری

-انحراف

 معيار

-خيلی

 زياد
 كم متوسط زياد

-خيلی

 كم
  هاشاخص

01/1 51/0 111/1 70/1 1/1 5/05 1/07 0/01 5/0 
افزايش تنوع محصوالت كشاورزی در 

 روستا

عوامل 

 درونی

 (كمبود درآمد)كاهش مشاغ  كشاورزی 0/1 1/11 0/33 0/01 5/0 55/1 111/1 70/0 33/1

31/1 75/0 111/1 51/1 1 1/05 0/01 1/00 5/5 
تبديلی و دستی )استقرار صنايع كوچك
 (وغيره

01/1 70/3 111/1 50/1 0/00 1/10 0/00 1/00 1 
های اقتصادی سنتی مانند ركود فعاليت

 صنايع دستی

 های زراعیتغيير كاربری زمين 1/00 0/00 1/03 1/00 5/0 55/1 111/1 70/0 30/1

 تنوع و تغيير در مشاغ  روستايی 0/1 5/5 5/15 1/30 1/0 75/1 111/1 00/3 00/1

03/1 05/3 111/1 70/1 7/1 0/30 1/00 7/01 5/1 
زمين درون و )ها تغيير در نظام قيمت

 (بهای مسكن و مغازهاجاره بيرون از بافت،

00/1 00/3 111/1 75/1 0/0 1/01 3/05 5/5 7/1 
وام، )های دولتی گذاریاقدامات و سياست

 (بيمه و غيره

عوامل 

 بيرونی

01/1 33/3 111/1 57/1 0/3 1/11 1/30 1/00 0/1 
ورود دانش و تكنولوژی جديد در بخش 

 كشاورزی

01/1 05/3 111/1 50/1 0/5 3/01 1/00 5/5 0/0 
برداری از منابع های نوين بهرهرواج روش
های های جديد در فعاليتو شيوه

 كشاورزی

01/1 11/3 111/1 51/1 0/5 3/05 5/01 5/7 5/0 
-های خدماتیامكان اشتغال در فعاليت

 صنعتی در بخش و خارج از بخش

 0350: های تحقيقيافته:منبع

 

 کارکردی –ساختاری تحوالتدر  فيزيکی -کالبدیعوامل 

فناوری  شهری، توسعه -دنبال متنوع شدن نيازهای زندگی روستايی، گسترش مناسبات روستاهای اخير بهدر سال 
های زندگی و معيشت شههری و عوامه  گونهاگون ديگهر،     اطالعات و ارتباطات، الگوپذيری زندگی روستاييان از شيوه

بندی فضاهايی جديد و با كاركردهای نوين، معماری مدرن و ا شك ضرورت توسعه كمی و كيآی واحدهای مسكونی ب
بر توسعه بافهت روسهتايی و افهزايش    گردند، عالوهاستآاده از مصالح مقاوم و بادوام جديد كه از بيرون از مح  تهيه می

ی نهوينی از  دلي  نياز به مساكن جديد در اثر افهزايش جمعيهت، در خلهق سهيما    كمی سطوح ساخته شده در روستاها به
ههای  از ديگر تحهوالت در دههه  . های روستايی كشور مؤثر بوده استگاهفيزيكی و فضايی در سكونت -توسعه كالبدی

شهری، بروز و ظهور نيازهها و توسهعه و گسهترش خهدمات و     -توان به ورود اتومبي ، گسترش مناسبات روستااخير می



 011      های روستاییگاهکارکردی سکونت -بررسی عوامل مؤثر بر تحوالت ساختاری

 

گيری و تداوم حيات روستاهای برد كه در ادوار مختلف شك توان نامگيری اين نيازها را میامكانات جديد در اثر شك 
همه عوام  درونهی و بيرونهی بهر تحهوالت سهاختاری       7با توجه به جدول . باشندايران قاب  توجه و بررسی علمی می

معمهاری داخلهی،   )های تحهول در سهاخت و سهاز مسهاكن روسهتايی      روستاهای اين بخش تأثيرگذار بودند اما شاخص
، الگوپذيری روستا از شهر در ساخت و ساز مساكن روسهتايی در اثهر گسهترش    (معماری منظر، فضابندی داخلی و غيره

 17/3و  15/3و  10/3بها ميهانگين   ( تغيير در تعهداد و اشهكال معهابر   )شهری و تحول در شبكه معابر  -مناسبات روستا
اكندگی بيشترين درصد همگنی پاسخگويان مربوب توجهه بهه   چنين با توجه به ضريه پرهم. اندبيشترين تأثير را داشته
و كمتهرين   03/1آالت جديد و نياز به توسعه شبكه معابر جديد متناسه با آن با ضريه پراكندگی ورود خودرو و ماشين

 11/1درصد همگنی پاسخگويان مربوب به شاخص قرارگيری روستاها در مسير محورهای ارتباطی با ضريه پراكندگی 
 .باشدمی

 كاركردی روستاهای بخش كرديان –تحوالت ساختاریدر  فيزيكی -كالبدیسهم هر يك از عوام  . 7جدول 
ضرررريب 

 پراكندگی
 ميانگين

سرررطح 

 معناداری

-انحراف

 معيار

-خيلی

 زياد
 كم  متوسط زياد

-خيلی

 كم 
  هاشاخص

30/1 

 
17/3 

 
111/1 

 
17/0 

 
7/00 

 
5/01 

 
5/05 
 

1/00 

 
1/7 

 
تغيير در تعهداد  )معابر روستا تحول در شبكه 
 (و اشكال معابر

نی
رو
  د
وام
ع

 

11/1 

 
01/3 

 
111/1 

 
17/0 

 
0/01 

 
1/31 

 
1/00 

 
0/01 

 
1/01 

 
قرارگيههری روسههتاها در مسههير محورهههای  

 ارتباطی

01/1 
 

10/3 
 

111/1 
 

51/1 
 

5/01 
 

5/01 
 

1/00 
 

5/5 
 

0/3 
 

تحهههههول در ساختوسهههههاز  مسهههههاكن  
معمهاری منظهر،   معماری داخلهی،  )روستايی

 (فضابندی داخلی و غيره

07/1 
 

30/3 
 

111/1 
 

51/1 
 

1/0 
 

1/10 
 

0/37 
 

1/00 
 

1/1 
 

گيری از وساي  نقليه جديد و تحول در بهره
 آالت جديد كشاورزیماشين

05/1 
 

03/3 
 

111/1 
 

55/1 
 

5/00 
 

0/10 
 

3/05 
 

1/7 
 

1/0 
 

تغيير در الگوی رشد و توسعه فيزيكی روستا 
 افزايش نياز روستاييان به مسكندر اثر 

05/1 11/3 111/1 50/1 5/5 0/10 1/05 0/03 0/3 
تغيير در الگوی رشد و توسعه فيزيكی روستا 
در اثر افزايش نياز روستاييان به شبكه معابر 

 جديد

 

05/1 
 

 

 

01/3 
 
 

 

111/1 
 
 

 

50/1 
 
 

 

7/1 
 
 

 

7/35 
 
 

 

0/37 
 

 

 

1/03 
 
 

 
1 

 
 

ههای  هها و برنامهه  گهذاری اقدامات، سياست
اجرای طرح هادی، بهسازی )عمرانی دولتی 

 (و بهبود وضعيت كالبدی

نی
رو
 بي
م 
عوا

 

03/1 
 

30/3 
 

111/1 
 

50/1 
 

3/0 
 

1/11 
 

0/35 
 

0/5 
 

0/1 
 

آالت جديد و نيهاز بهه   ورود خودرو و ماشين
 شبكه معابر جديد متناسه با آن توسعه

01/1 
 

13/3 
 

111/1 
 

51/1 
 

7/0 
 

0/11 
 

0/37 
 

5/7 
 

0/3 
 

ورود دانش و تكنولوژی جديد در معماری و 
 وساز مساكن روستايیساخت

00/1 
 

15/3 
 

111/1 
 

55/1 
 

5/5 
 

7/11 
 

5/30 
 

5/5 
 

5/0 
 

وسهاز  الگوپذيری روستا از شههر در سهاخت  
مساكن روستايی در اثر گسهترش مناسهبات   

 شهری-روستا

 

01/1 

 

05/3 

 

111/1 

 

50/1 

 

7/0 
1/30 0/11 1/00 0/3 

الگوپذيری روستا از شهر در ساخت امهاكن  
عمومی و دولتی در اثر گسهترش مناسهبات   

 شهری-روستا

 0350: های تحقيقمنبع، يافته
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نظهر، از   كاركردی روستاهای موردمطالعه در هريك از ابعاد مهورد  –دست آوردن ميزان تحوالت ساختاریبرای به
نتهايج  . ميانه نظری بررسی عوام  مؤثر بر اين تحوالت بر روی ابعاد انتخاب شدعنوان به 3عدد . استآاده شد tآزمون 

 -معيشتی و كالبدی –فرهنگی، اقتصادی –اكولوژيكی، اجتماعی –محيطی)از آن است كه در چهار متغير آزمون حاكی
روسهتاها بهاالتر از   كهاركردی   –ميزان تحوالت سهاختاری  11/3و  05/3و  01/3و  10/3ترتيه با ميانگين به( فيزيكی

 –در ابعهاد محيطهی  )مجموعه تحوالت ياد شده . شودمشاهده می 5تآصي  در جدول كه نتايج به. باشدميانه نظری می
كهاركردی،   -عنهوان تحهوالت سهاختاری   ، بهه (فيزيكی –فرهنگی و كالبدی –معيشتی، اجتماعی –اكولوژی، اقتصادی

با توجه به مناسهبات شههر و روسهتا نيهاز تقاضهای روسهتاييان باعهث        . اندموجه تغيير و تحول در بافت روستايی شده
تغيير در بهداشت محيط روستا، الگوی جديد مصرف، كاربری اراضی، تنوع و تغيير اشتغال، تغييهر در  )تحوالتی از جمله 

ی هها كهه ايهن تحهوالت سهاختاری، تحهوالتی در عرصهه      ( آداب و رسوم، شبكه معابر، كيآيت ساخت مسكن و غيهره 
كاركردی  –بيشترين تحوالت ساختاری 5با توجه به جدول . دنبال داشته استهای روستايی را بهگاهكاركردی سكونت
 . فيزيكی در روستاهای اين بخش بوده است-به بعد كالبدی

 كاركردی روستاهای بخش كرديان -های عوام  درونی و بيرونی تحوالت ساختاریمجموع مؤلآه. 8جدول 

 تعداد ابعاد رديف
نوع 

 اثر
 سطح معناداری tمقدار  انحراف استاندارد ميانگين

0 
0 
3 
1 

 اكولوژيكی –محيطی
 فرهنگی –اجتماعی
 معيشتی –اقتصادی
 فيزيكی –كالبدی

307 
307 
307 
307 

 ك  
 ك 
 ك 
 ك 

10/3 
01/3 
05/3 
11/3 

151/1 
053/1 
015/1 
711/1 

510/000 
057/010 
331/001 
350/50 

111/1 

111/1 

111/1 
111/1 

 0350: های تحقيقمنبع، يافته

 

های مختلف ابعاد اقتصادی، اجتماعی، كالبهدی و محيطهی تحهوالت    دهد، شاخصنشان می 5طوركه جدول همان

صهورت معنهادار، مسهتقيم و مربهت     اند، اين رابطه بهه كاركردی، ضريه همبستگی بااليی با همديگر داشته –ساختاری

كاركردی با هم دارای ارتباب معنادار و  –، هر چهار بعد تحوالت ساختاری(10/1)آلآای است، با در نظر گرفتن ضريه 
بيشترين ميزان همبستگی . اندكه با تحول يافتن هر كدام از ابعاد، ساير ابعاد نيز تحول يافتهطوریمستقيمی هستند، به

( 105/1)تگی بين ابعاد اقتصادی و كالبهدی  بين ابعاد اقتصادی و اجتماعی است، مقدار همبسsig (111/1 )با ( 111/1)
مربوب به همبستگی بين ابعاد اجتماعی و محيطی است، البته بايد افزود كه اختالف ( 011/1)است و كمترين مقدار نيز 

دهد، لذا ابعاد چهارگانه از ضريه همبستگی مطلوبی برخوردارنهد و در  ضرايه بين ابعاد، عدد قاب  توجهی را نشان نمی

 –توان گآت كه روستاهای اين بخش در مقطع زمانی مذكور باعث تحهوالتی در ابعهاد چهارگانهه سهاختاری     ه مینتيج
 . اندكاركردی شده

 کارکردی –بندی روستاهای بخش کرديان در اثر تحوالت ساختاریرتبه

كاركردی در روستای علويه و موسويه و كمترين تحهوالت در   –بيشترين تحوالت ساختاری 01با توجه به جدول  
طور كلی بابررسی ابعاد مختلهف مالحظهه    به. سه روستای اخر ازجمله دنيان، چدرويه و چنارسوخته صورت گرفته است



 010      های روستاییگاهکارکردی سکونت -بررسی عوامل مؤثر بر تحوالت ساختاری

 

 نسبت به ساير ابعاد بيشترين تحوالت در روستاهای ايهن بخهش در بهر    51/0شود كه بعد كالبد فيزيكی با ميانگين  می
 . دنبال داشته استهای روستايی را بهگاههای كاركردی سكونتگرفته، كه اين تحوالت ساختاری تحوالتی در عرصه

 كاركردی روستاهای بخش كرديان –نتايج آزمون همبستگی اسپيرمن در مورد ابعاد مختلف تحوالت ساختاری. 9جدول 

 ابعاد 
همبستگی 

 اسپيرمن

-محيطی 

 اكولوژيکی

 -اجتماعی 

 فرهنگی

 -اقتصادی  

 معيشتی

 -كالبدی 

 فيزيکی

 

-محيطی
 اكولوژيكی

117/1** 111/1** 011/1** 111/0 ارزش همبستگی  

 111/1 111/1 111/1 1 سطح معناداری
 -اجتماعی
 فرهنگی

 051/1** 111/1** 111/0 011/1** ارزش همبستگی
 111/1 111/1 1 111/1 سطح معناداری

 -اقتصادی
 معيشتی

 105/1** 111/0 111/1** 111/1** ارزش همبستگی
 111/1 1 111/1 111/1 سطح معناداری

 -كالبدی
 يكیزفي

 111/0 105/1** 051/1** 117/1** ارزش همبستگی 
 1 111/1 111/1 111/1 سطح معناداری

 10/1معناداری همبستگی در سطح          **0350: های تحقيقمنبع، يافته

 
 كاركردی –بندی روستاهای بخش كرديان در اثر تحوالت ساختاریرتبه. 1 جدول 

 روستا 
 -محيطی

 اكولوژيکی

 -اجتماعی

 فرهنگی 

 -اقتصادی

 معيشتی

 -كالبدی

 فيزيکی

انحراف 

 استاندارد

 ميانگين

كل 

 رتبه

ضريب 

 پراكندگی

رت

 به

 0 15/1 00/3 305/1 55/3 17/3 11/3 3 علويه 

 0 11/1 35/3 030/1 01/3 30/3 11/3 03/3 موسويه

 3 17/1 00/3 005/1 00/3 11/3 55/0 53/0 گلدامچه

 1 10/1 01/3 000/1 10/3 10/3 50/0 00/3 آباديوسف

 0 00/1 57/0 331/1 03/3 17/3 15/0 00/3 هرموج 

 1 00/1 07/0 011/1 03/0 35/0 11/0 00/0 دنيان

 7 07/1 01/0 317/1 70/0 35/0 1/0 0/0 چدرويه

 5 11/1 51/0 005/1 75/0 03/0 10/0 71/0 چنارسوخته

 - - - - 51/0 53/0 50/0 70/0 مجموع

 0350: های تحقيق منبع، يافته

 

 گيری نتيجه

-گر وجود دارد كه بهای از عوام  موجد توسعه، اثرگذار، تسريع كننده و تسهي در فرآيند توسعه روستايی، مجموعه

تهوان در چهارچوب   اثرگذاری اغله اين نيروها را مهی . ، وجود دارد(نيروهای پيشران)بيرونی صورت نيروهايی درونی و 
بهروز  . كالبهدی، بررسهی نمهود    -فرهنگی و فيزيكی -معيشتی، اجتماعی -اكولوژيك، اقتصادی -محيطی: چهار محور

-واحی روسهتايی بهه  گيری كاركردهای جديهد در نه  كالبدی و شك  –فرهنگی و فضايی –تحوالت اقتصادی، اجتماعی
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ههای شههری و   ريزی شده آثهار و پيامهدهای نهامطلوبی را بهر عرصهه     صورت خودجوش و فاقد هر گونه حركت برنامه
-همين علت كنترل و هدايت تحوالت در نواحی روستايی و در راستای توسعه يهك روستايی بر جای خواهد گذاشت به

. باشهد ای سهاماندهی كاركردههای روسهتايی ضهروری مهی     هه پارچه شهری و روستايی از طريق تهيه و اجهرای طهرح  
ههای  االصول در رابطه با سهطح و ويژگهی  گيرند اين فرآيند علیكاركردهای روستايی در فرآيندی رو به تحول قرار می

ههدف از ايهن   . باشهد خود بر ديگر فرآيندهای دگرگون در جامعهه تأثيرگهذار مهی   نوبهتمدن حاكم بر جامعه است، كه به
های روستايی روسهتاهای بخهش كرديهان از    گاه كاركردی سكونت -ش بررسی عوام  مؤثر بر تحوالت ساختاریپژوه

ههايی در ابعهاد   كاركردی در اين روستاها شاخص –منظور بررسی تحوالت ساختاریبه. باشدتوابع شهرستان جهرم می
انتخاب گرديد و پهس از  ( فبزيكی -دیمعيشتی و كالب –فرهنگی، اقتصادی –اكولوژيكی، اجتماعی –محيطی)مختلف 

و همبسهتگی اسهپيرمن و    tتهيه و تكمي  پرسشنامه، تجزيه و تحلي  اطالعات و آزمون فرضيه با اسهتآاده از آزمهون   
دههد كهه در بعهد    هها نشهان مهی   يافتهه . ها در تحوالت روستاها مورد ارزيابی قرار گرفتهه شهد  تآاوت ميان اين شاخص

دهی چشهمه و قنهوات، تغييهر در كهاربری     های عميق، كاهش آباكولوژيكی اين روستاها شاهد افزايش چاه –محيطی
اراضی و از بعد اجتماعی با افزايش مهاجرفرست و مهاجرپذيری، افزايش سواد، از بعد اقتصهادی ركهود صهنايع دسهتی،     

فيزيكی تحهول در شهبكه    –از بعد كالبدی صنعتی در بخش و خارج از بخش،  -های خدماتیامكان اشتغال در فعاليت
ههای  اند كه ايهن تحهوالت سهاختاری تحهوالتی در عرصهه     وساز مساكن روستايی مواجه بودهمعابر و تحول در ساخت

جههانی شهدن، توسهعه ارتباطهات، تحهوالت اقتصهادی و       . دنبال داشته اسهت های روستايی را بهگاهكاركردی سكونت
ای بات شهر و روستا و توسعه پيوندهای روستا و شهر، در سطوح جهانی، ملی، منطقهاجتماعی و بسط و گسترش مناس

ههای روسهتايی را فهراهم نمهوده     گهاه و محلی، موجبات تغيير و تحوالت ساختاری در فرهند جوامع ساكن در سكونت
ترين نمودهای اين مهم است، اثرات اين تحوالت ساختاری، زمينه تحوالت كاركردی را ايجاد نموده است كه در ادامه،

ايهن تحهوالت در   . گرددباشند، بيان میهای ميدانی اين پژوهش میتحوالت كاركردی كه حاص  مشاهدات و بررسی
های غهذايی،   رژيم)ها، سبك زندگی ها، سنتسطوحی از جمله تغيير در زبان، لهجه، پوشش، باورها، آداب، رسوم، آئين

-تهر آن در آينهده كهه از بهين رفهتن خهرده      گرايی تا سطح پيشرفتهواج مصرفو ر( سبك پوشش لباس، وساي  زندگی

ههای روسهتايی و ديگهر نمودهها و مظهاهر      هها و لهجهه  های محلی و نواحی روستايی، در قاله نابودی گويشفرهند
 -كهاركردی بهه بعهد كالبهدی     -بيشترين تحهوالت سهاختاری   01با توجه به جدول . دنبال خواهد داشتفرهنگی را به

البته اين تحوالت در همه روستاهای بخش صورت نگرفته است مهرال  در  . فيزيكی در روستاهای اين بخش بوده است
سه روستای چدرويه، چنارسوخته، و دنيان از لحای كالبدی و فيزيكی هنوز تحولی صورت نگرفته و در سهاخت منهازل   

ولهی در  . ر اين روستاها نيز تحولی صورت نگرفته استچنين در معابمسكونی از مصالح جديد استآاده نشده است و هم
های ديگر از جمله تغيير در بهداشت، الگوی جديهد مصهرف، كهاربری اراضهی، تغييهر در آداب و رسهوم در همهه        زمينه

های بررسی نمونه. اندروستاها با تبعيت از زندگی شهری تحوالتی صورت گرفته و روستاهای بخش بسيار تأثير پذيرفته

كاركردی در نواحی روستايی در مقطع زمانی طی چند سال اخير، نتهايج مختلآهی را نشهان     –به تحوالت ساختاریمشا
عبهارت ديگهر مطالعهاتی از جملهه     بهه . دهد، اما وضعيت غاله، نشان از تحوالتی در نواحی روستايی رخ داده اسهت می

؛ بانسكی، 0101؛ گئورج و همكاران، 0353پور، یظاهری، رحيم ؛0353شاپور و همكاران، ؛ احمدی0357ثابت، شآيعی)

البته . كاركردی در همه ابعاد و در برخی مطالعات به بعد كالبدی حكايت دارد –از روند رو به تحوالت ساختاری( 0113
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اما  .اندبه يكديگر داشتهاين بحث را نبايد ناديده گرفت كه اين تحوالت در همه موارد، يكسان نبوده و نوساناتی نسبت
هها و  نمايند، با توجه به بررسیدرمجموع وضعيت مطلوبی از اين تحوالت صورت گرفته در نواحی روستايی را بازگو می

 –های مربهت تحهوالت سهاختاری   دست آمده از اين تحقيق، در راستای افزايش جنبهمطالعات صورت گرفته و نتايج به
 : ثر استكاركردی موارد زير برای بهبود مسير توسعه بخش مؤ

بخش كه بخش كرديان در يك منطقه گرم و خشك با رژيم بارندگی نامنظم قرار گرفته روستاهای ايننظر به اين
طلبد مطالعات مديريت سهي  و كنتهرل آن   گيرد، كه میهای سنگين قرار میهر ساله در معرض سي  ناشی از بارندگی

ههای مقهاوم در برابهر سهي  و     مصالح جديد جهت ساخت خانه در ك  بخش اجرا شود و به تبع آن در همه روستاها از
-آباد كه در معرض سي  قراردارند و شاهد آبخصوص در روستاهای گلدامچه، چدرويه، يوسفبه. بارندگی استآاده شود

در  باشيم كه خسارات مالی و جانی فراوانی تهاكنون گرفتگی منازل مسكونی و معابر اين روستاها به هنگام بارندگی می
 .پی داشته است

روستاهای اين بخش به تبع ديگر روستاهای شهرستان از تنوع فرهنگی، اقتصادی و معيشتی زيهادی برخوردارنهد   
های توسعه را با درنظر گرفتن شرايط محيطی فرهنگی و اجتماعی هر يهك از روسهتاها اجهرا كهرد     طلبد برنامهكه می

ا الگوبرداری از مساكن شهری برای همه روسهتاها از طهرح و نقشهه و    اكنون در ساخت مساكن روستايی بمتأسآانه هم
شود و هويت معماری روستاها كه زمانی هر مسكن روستايی يك كارگاه توليهدی بهود از بهين    مصالح واحد استآاده می

-به شهر مهی اند كه از هر لحای وابسته كننده تبدي  شدهرفته است و عمال  خانوارهای روستايی به خانوارهايی مصرف

 .باشند

گرچه اقتصاد غاله روستاهای بخش بر كشاورزی و دامداری و باغداری استوار است ولی با تحوالتی كهه صهورت   
-ههای فنهی  طلبد كه با گسهترش آمهوزش  ويژه نس  جوان امروز رغبتی به ادامه فعاليت پدران خود ندارند میگرفته به

 .اندازی كردستاها راهای مشاغ  جديد با رويكرد صادرات در رووحرفه

ههای عميهق منطقهه از طريهق ارائهه      های زيرزمينهی درخصهوص چهاه   برداری از آبمديريت ميزان و نوع بهره -
 .ای در باغاتفشار و بارانی در مزارع و آبياری قطرههای آبياری تحتمنظور توسعه شبكهتسهيالت به كشاورزان به

 بندی و تهيه كنسانتره مربوب بهه مركبهات  وجود كارخانجات بستهبخش  در اينبه دلي  باغات انگور و مركبات  -
 .تواند توجيه اقتصادی مناسبی داشته باشدمی

ههای  گيری از كودهها، سهموم و سهاير نههاده    بر بهرههای ارگانيك و مبتنیزراعی، روشهای بهاستآاده از روش -
( زراعی، باغی، دام و طيور و غيره)حصوالت كشاورزی ارگانيك و طبيعی در مراح  مختلف كاشت، داشت و برداشت م

برداری پايدار از اين منابع ازطريق تهرويج و آمهوزش   ها در راستای بهرهمنظور تقويت خاک و منابع ارضی و حآظ آنبه
 .ها در راستای توسعة پايدار كشاورزی و روستايیاين روش

تواند از لحای مالی به دستی در مركز بخش میازارچه صنايعدستی در دهه اخير، وجود يك ببا وجود ركود صنايع -
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 .خانوارهای ضعيف و كم درآمد كمك نمايد

سازی ابنيه روستايی از طريق تدوين و ارائه الگوهای مناسه توسهعه  گيری از مصالح بادوام، توجه به مقاومبهره -
-از دولتی و خصوصی بهنواحی گوناگون كشور، اعمهای مختلف طبيعی و انسانی كالبدی، متناسه با ويژگی -فيزيكی

كالبدی پايدار در روستاهای مورد مطالعه  -منظور افزايش آسايش و رفاه روستاييان و در راستای تحقق توسعه فيزيكی
 .های روستايیكالبدی در محيط -و كاهش اثرات ناپايداری فيزيكی

اطالعات و ارتباطات ازطريهق توسهعه و تجهيهز    ياز فناوریها و تأسيسات موردنتوسعه و تجهيز بيشتر زيرساخت -
رسهانی  منظهور خهدمات  روسهتايی در بعضهی از روسهتاها بهه     ICTو دفاتر ( دفاتر پيشخوان)رسانی دولتی دفاتر خدمات

های روسهتايی و تقويهت پايهداری    گاهداشت جمعيت روستايی ساكن در سكونتتر به روستاييان و كمك به نگهمطلوب
 .روستا و جوامع روستايیحيات 
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Abstract 
Human habitats have always been subject to change considering the available 

construction space as well as internal and external processes evolved. The rural 

settlements, as part of the geographic system, which consist of components related 

to each other, are influenced by the position of the place - space, interaction or 

communication (internal and external local, regional and national scale) and they 

are  always subject to changes in the structure and functioning of rural areas in 

different regions. The method of this research is descriptive-analytic and a large 

field study, documentary and library method are used to collect information. In 

order to investigate the structural-functional changes in these villages, indicators 

were selected in different dimensions (environmental-ecological, socio-cultural, 

economic-livelihoods, physical, physical), which were estimated by random 

sampling of 317 samples. The questionnaire was used by residents of rural 

households whose validity was confirmed by some experts. The Cronbach's alpha 

coefficient (0.77) was used to determine the reliability of the main scale of the 

questionnaire. After completing the questionnaire, information analysis and 

hypothesis testing were evaluated using t-test and spearman correlation and the 

difference between these indices in rural development. The  results show that the 

environmental - ecological villages saw an increase in deep wells, reducing the 

discharge of springs and aqueducts, changes in land use and the social dimension 

with increased migration and immigration, the government policies, the economics 

and these have affected rural habitats. 
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