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  شهرهاي جديد -ارزيابي كيفيت زندگي در روستا 

  
  
  

  
 1395بهار  42جغرافيا و توسعه شماره 

  31/04/1394: وصول مقاله 
  29/09/1394 :نهايي  تأييد

  199- 218 :صفحات       
  

  شهرهاي جديد  -ارزيابي كيفيت زندگي در روستا
  شهر بانوره :موردي ي مطالعه

  
  2منيژه محمودي، 1هنآستا دكتر عليرضا دربان

  
  چكيده
هاي شهري و  دوگانگي اي و هاي منطقه ، كاهش نابرابرييفضاي يدايزريزان به تمركز عه، گرايش برنامهاغلب كشورهاي درحال توس در
به شهر  ي مركزيروستاهاتبديل ازمهمترين آنها يكي هاي متفاوتي دراين زمينه انجاميده، كه  هاي اخير، به اتخاذ راهبرد دردهه يروستاي

در ايران در بسياري از روستاها، روستاييان با هدف . است سكونتگاهي ي سلسله مراتب شبكه كالبدي و ارتقاي جايگاه آنها در ي و توسعه
اما اينكه اين تغيير منجر به بهبود كيفيت . انه پيگير تبديل روستاي خود به شهر هستند                 ّسكونتگاه خود، مصر  ي تسريع روند توسعه

نوع پژوهش . شود مورد شهر بانوره از توابع استان كرمانشاه بررسي ميموضوعي است كه در اين مطالعه در  ،زندگي شهروندان شده است
حجم نمونه با استفاده از آماره . باشد بانوره مي آماري تحقيق كليه سرپرستان خانوارهاي شهر ي جامعه. پيمايشي استحاضر، كاربردي و 

اساس نظر  روايي محتوايي پرسشنامه بر. تكميل شدها  نفر به صورت تصادفي انتخاب و پرسشنامه 250كوكران محاسبه و در مجموع 
محيطي با استفاده از آزمون  فضايي و زيست - فرهنگي، كالبدي - اساتيد و كارشناسان و پايايي آن در چهار مقياس اقتصادي، اجتماعي

نمونه  تك tهاي كاي اسكوئر و  نهاي توصيفي و آزمو ها از آماره به منظور تحليل داده. ييد قرار گرفتأآلفاي كرونباخ بررسي و مورد ت
محيطي  ، زيست523/1فضايي برابر - عد كالبدي                                            دهد كيفيت زندگي در سكونتگاه مورد مطالعه در ب  تحقيق نشان مي نتايج. استفاده شد

  . اشدب مي) تا چهار صفر(طيف ليكرت  ي در بازه 952/1فرهنگي برابر  -عد اجتماعي      و در ب  916/1، اقتصادي برابر 906/1برابر 
 درصد 99در سطح اطمينان باالي ) عد اجتماعي و فرهنگي       به جز ب (ها در همه موارد  آزمون ي ه     متغي ر تك tاساس نتايج آزمون  بر
 ساكنانبه عبارت ديگر تغيير روستاي بانوره به شهر باعث بهبود وضعيت . دار و اختالف بين مقدار واقعي و عدد مفروض منفي است معني
عد اجتماعي و فرهنگي در                            طرفه بهبود كيفيت زندگي در ب  اساس نتايج آزمون تجزيه واريانس يك همچنين بر. ر نشده استابعاد مذكو در

دهد تبديل روستا به شهر مزاياي متعددي براي  در مجموع نتايج نشان مي. بندي شدند بهترين وضعيت و ساير ابعاد در گروه دوم طبقه
اي از پيامدهاي  برخي خدمات اجتماعي و كالبدي داشته است اما به تبع آن حجم گسترده ي ي، ارائهبه خصوص در ابعاد اقتصاد ساكنان

يان، در مجموع تبديل روستا به شهر باعث گو پاسخ، به اعتقاد ساكنانتحميل شده و از طرفي به دليل انتظارات باالي  ساكنانمنفي به 
  .استن روستا شهر جديد نشده اافزايش كيفيت زندگي ساكن

  .عد محيطي، شهر بانوره      شهر، ب  -اقتصادي، روستا ي كيفيت زندگي، توسعه: ها كليدواژه
  

                                                     
 astaneali@ut.ac.ir                                                                                                    )نويسنده مسؤول( دانشگاه تهران ،ريزي روستايي استاديار جغرافيا و برنامه -1

  moniremahmodi@gmail.com                                                                             دانشگاه تهران، ريزي روستايي دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه -2
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  1395بهار  ،42شماره چهاردهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

  لهأبيان مس
نحوي كه   به تعريفي واحد براي شهر ي ارائه 

ه متعدد را برآورد متنوع و هاي تجربي پژوهش نيازهاي
جوامع گوناگون  ها و زمان در هابراي انواع شهر و كند

  كن نيستمم شود،مناسب تلقي 
)Qina & Zhang, 2014: 2.(  

ها،  مصنوعي از خيابان اي شهر را منظره،جغرافيدانان   
دانند كه زندگي  بناهايي مي ها و ساختمان ها، دستگاه

   طي . )3 :1368 ،رباني( سازد مي پذير امكان شهري را
قرن گذشته متناسب با رشد روزافزون صنعتي و آزاد 

اورزي فرآيند شهري شدن نيروي انساني از بخش كش
كنار مهاجرت  شدن شتاب زيادي به خود گرفت و در

روستاييان به سمت شهرها، روستاهاي كوچك تبديل 
روندي كه ابتدا متعلق به . به شهرهاي جديد شدند

به بعد  1950 ي هبود و از دهيافته كشورهاي توسعه 
مورد توجه قرار كشورهاي در حال توسعه نيز  در

   ).Annez  & Buckley,2009:3(گرفت 
شهري جهان       جمعي تاساس آمار سازمان ملل  بر   

روستايي       جمعي تبا  2007براي اولين بار در سال 
به بيش  2050شود تا سال  بيني مي برابر شد و پيش

در ايران بعد  .)Watson, 2013: 6(درصد برسد  70از 
مشروطيت به تدريج شهرها به صورت قانوني مجوز 

كه شهرهاي  1290از سال . نمودند سيس دريافتأت
، 1335شيراز و همدان مجوز دريافت نمودند تا سال 

اين تعداد  1355و تا سال شهر به تصويب رسيد 191
بعد از  ).545: 1392زنگنه،(شهر افزايش يافت  373به 

 بزرگ شهرهاي   حد  از بيش شلوغي به توجه انقالب با
 اثگزاف احد ي هزينه و آن از ناشي مشكالت و

همچنين  آنها و كامل موفقيت عدم و جديد شهرهاي
 منجر درازمدت در خود كه اقماري شهرهاي تقويت

 شود، شهر مي مادر بر بيشتر فشار و تمركزگرايي به

  ي توسعه و تمركززدايي جهت ها، ايده بهترين از يكي
 شهري ي يك شبكه تقويت و كشور مناطق ي همه

 همين به دباش مي كوچك شهرهاي ايجاد منظم،
 تقويت و توسعه به ،1400 ايران طرح در منظور،

 ايران ورود شعار تحقق با مستعد و كوچك شهرهاي
 مورد اسالمي نيكشهر 1400ايجاد ،1400 سال به

 ).167 :1386ثاني،  و اسكندري سرايي( گرفت قرار توجه
اين اساس روند تبديل روستاها به شهر رشد  بر

كه آخرين  1392ا سال سريعي پيدا نمود بطوريكه ت
سيس شهر داده شد، تعداد شهرهاي كشور أمجوز ت

رغم  به .)1 :1394 شور،ك وزارت(رسيد  1242به 
 زندگي ي  شيوه در شكل ومتعدد  يها تفاوت

      جمعي تمناطق مختلف كشور، نسبت  شهرنشيني در
برآوردها نشان  .شهرنشين نيز افزايش يافته است

      جمعي تدرصد از  28 تنها 1300سال  دهد كه در مي
، ايران مركز آمار(كردند  در شهرها زندگي مي كشور
 1390 سالسرشماري  كه نتايج در حالي )48: 1380

آمار  مركز( درصد رسيد 5/71اين ميزان به نشان داد 
 اي كوچك ازهشهر ي توسعه در ايران .)1390ايران، 

 طريق اجراي سياست ارتقاي روستاهاي بزرگ و
 و  والنؤمس هم مورد توجهشدن،  هرمستعد براي ش

اين سياست . باشد روستاييان مي ريزان و هم برنامه
با هدف بهبود كيفيت اجرايي  هاي توسط دستگاه
ي، كاهش يزندگي در نواحي روستا استانداردهاي

جذب مهاجران در  مهاجرت به شهرهاي بزرگ و
از سوي ديگر  .شهرهاي كوچك انجام گرفته است

گ و يا روستاهاي مجاور وستاهاي بزرر اغلب ساكنان
وجه اجتماعي،   اءل مختلفي از جمله ارتقهم به دالي

وضعيت اقتصادي،اجتماعي و كالبدي سكونتگاه  بهبود
مند و پيگير تبديل روستاي خود به شهر  خود عالقه

و با استفاده  )33 : 1393عنابستاني و صادقي، (هستند 
سمي به دنبال هاي رسمي و غير ر از مجاري و كانال

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  
                                                                                     

                 
     

 

 
201  

   
  شهرهاي جديد -ارزيابي كيفيت زندگي در روستا 

نظران  به اعتقاد صاحب .باشند نيل به هدف خود مي
سازي  تبديل روستا به شهر و به عبارتي شهري

روستايي محسوب  ي روستايي بخشي از فرآيند توسعه
   ).Li et al, 2011: 894( شود  مي
يد كاردكردهاي ؤبرخي مطالعات م نيزدر اين راستا    

  مراكز روستايي  اي تبديل بالفعل توسعه بالقوه و
كوچك با ايجاد  زيرا شهرهاي .است به شهر
 خدمات مورد ي ئهاار هاي شغلي غيرزراعي و فرصت

نياز ساكنان در كاهش مهاجرت روستاييان به 
 ي زمينه كنند و مي ثري ايفاؤم قشن تر شهرهاي بزرگ
فراهم  سرمايه را ، امكانات و     جمعي تتوزيع متعادل 

اما  ،)95 :1380 خرامه،  ديايز افتخاري و( آورند مي
پيامدهاي  تواند چنين طرحي مي  برنامه اجراي بي

باري براي  زيان اقتصادي و فرهنگي محيطي، زيست
  سكونتگاه و منطقه داشته باشد

)Lia et al, 2015: 219; Clark, 2009: 4 (   
 تأهي ي مصوبه اساس بر 1390 سال شهر بانوره در  

. شد تبديل شهر به نام همين به روستايي از وزيران
 شهرستان شرقي جنوب كيلومتري17 شهر كه در اين
 از يكي دارد، قرار هكتاري 100 مساحت با پاوه

 بر باشد و مي پاوه شهرستان باينگان بخش شهرهاي
نفر  3043داراي  1390 سال سرشماري اساس

سال از  4حال با گذشت حدود . باشد مي      جمعي ت
قاضاي تگاهي كه با تسكون ت                  تغيير عنوان و ماهي 
 جهت بهبود وضع زندگي و گسترده مردم در

، شكل گرفت خدمات بهتر امكانات و برخورداري از
ال مطرح است كه آيا تبديل روستاي ياد شده ؤاين س

به شهر توانسته است باعث افزايش كيفيت زندگي 
حاضر  ي اين اساس فرضيات مطالعه شود؟ بر ساكنان

  :عبارتند از
  
  

دگي در روستا شهر مورد مطالعه در كيفيت زن .1
 .سطح مناسبي است

عد اجتماعي داراي                          كيفيت زندگي شهروندان در ب  .2
 .باشد تري نسبت به ساير ابعاد مي وضعيت مطلوب

  
  مباني نظري

 1970 ي دهه شهرهاي كوچك از ي راهبرد توسعه    
ايجاد نظام سكونتگاهي متناسب ويكپارچـه   به منظور

اجتمـاعي مـورد توجـه     اقتصادي و تر و الگوي عادالنه
عــدم تعــادل درنظــام سلســله مراتــب  . قــرار گرفــت

، دوگانگي بـين       جمعي تسكونتگاهي، توزيع نامتعادل 
نواحي روستايي و شهري، ناديده گرفته شـدن منـابع   
روستايي، تشديد مهـاجرت روسـتاييان بـه شـهرهاي     
بزرگ، نظام متمركز مديريتي همراه با آثار نـامطلوب  

قطـب رشـد باعـث شـد تـا       رويكردهايي نظيراجراي 
ــدي در ــاي جدي ــعه  رويكرده ــداف توس ــت اه  ي جه
 ي مطـرح شـود و در         ّاي و مل  شهري، روستايي، منطقه

هاي كشـورها بـه ويـژه     ريزي ها و برنامه سياستگذاري
 حال توسعه مورد توجه و عنايـت قـرار   كشورهاي در

بـه  . )Satterthwaite & Tacoli, 2003: 35 ( يـرد گ
 كارشناســان گســترش شــهرهاي كوچــك در قــاداعت

فرآيند شهرگرايي در مراحـل پـنجم، ششـم و هفـتم     
شهري قرار دارد و بعد از تـب مهـاجرت بـه     ي توسعه

ــزرگ و كــالن ــاق مــي  شــهرهاي ب ــد  شــهرها اتف افت
  ).Abou-Korin, 2014: 379() 1شكل(
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  شهرهاي كوچك ي توسعه ي چرخه :1شكل 

  Abou-Korin, 2014 :تهيه و ترسيم 
  

به  را استراتژي يوفرد تبديل روستا به شهر
برمبناي اين  .كند توسعه مطرح مي عنوان يك راهكار

 ها بين شهرهاي بزرگ و وجود شهرك ،استراتژي
يا تبديل روستاهاي كه ظرفيت الزم را دارا  روستاها و

 ي حل اساسي توسعه به شهرهاي كوچك راه هستند
  .)252: 1382 ،متوسلي( روستايي است

خصوص نظران در  ديگر برخي صاحب ي از زاويه
ديدگاه انگلي دو نقش وكاركرد شهرهاي كوچك به 

. شود بينانه تقسيم مي واقع بودن و پويا بودن،
طرفداران ديدگاه انگلي بودن شهرهاي كوچك، نقش 

نفوذ خود يك نقش  ي حوزه در شهرهاي كوچك را
تقدند اين اقدام مع اين افراد. دانند استثماري مي

تواند براي ساكنان روستا مفيد واقع  كه مي منابعي را
شهرها منتقل  كالن گذاري به مراكز شود براي سرمايه

  .)Abou-Korin, 2014: 380( كند مي
توانند  شهرها مي اين است بودن معتقد ديدگاه پويا    

براي كاالهاي كشاورزي كه  تجارت به عنوان مراكز

 دشود عمل نماي ي توليد مييتاواحي روسن نودر
)(Gaile,1992: 131  

شهرهاي  ي نظران توسعه اعتقاد برخي صاحب به
 ي تواند به عنوان راهبردي براي توسعه كوچك مي

كوچك  يشهرها. اي نيز مورد توجه قرار گيرد منطقه
ها و  ايجاد شده به عنوان پايگاهي براي انتشار نوآوري

  گيرد ميار آوري جديد مورد استفاده قر فن
)Abou-Korin, 2014: 381.(   

 در كوچك شهرهاي نقش تبيين در هنري  نيل
 كه پايين، از يافته اشاعه شهرنشيني ي،  ّمل  ي توسعه
ابزار  دارد، بر در را مياني و كوچك شهرهايي  توسعه

 توسعه حال در كشورهاي ي توسعه براي مناسبي
 هاي فرصت ايجاد كمك به آن هدف داند كه مي
  است آنان زندگي مجاورت در اي ناحيه رشد و يشغل

(Hinrey, 2007: 52).   
شهرهاي كوچك  اياالت متحده آمريكا بسياري از در 

هاي حاصلخيز  خصوص زمين هاي مالي در به راهبرد
بهسازي اين  دوباره و ي به توسعه اند تا رو آورده
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 ي توسعه آثار شده بپردازند و فراموش           ًهاي تقريبا  مكان
  ها هدايت نمايند به اين مكان مع بزرگتر راجوا

)5 Barbara, 2006: Bartsch &.(  
حال توسعه،  كشورهاي در بيشتر بدين ترتيب در

گيري به سوي شهرهاي كوچك يا روستاشهرها  جهت
هرها ش مردم در  كيفيت زندگي رفاه و اهداف بهبود با
بين  هاي موجود اطراف، كاهش نابرابري روستاهاي و

ها، بهبود نظام سلسله مراتب سكونتگاهي،  اهسكونتگ
 كاهش مهاجرت روستاييان به شهرهاي بزرگ و

وجوه  گيري به يكي از نظام تصميم تمركززدايي از
اي  منطقه عنوان ريزي و هاي برنامه مشخص سياست

مورد  مختلفي در عقايد متفاوت و آرا و. تبديل شد
 رثيرات آنها دأنوسازي، ت نقش شهرهاي كوچك در

ي، عملكرد آنها به عنوان يمناطق روستا ي توسعه
 جلوگيري از آنها در نيز نقش خدمات، و مراكز

. )41 :1383 زبردست،( است  مطرح يروستاي   مهاجرت
مناطق  ي توسعه در البته نقش مفيد شهرهاي كوچك

 اي نبايد در منطقه ي نيز توسعه روستاي پيرامون و
  دهمه جا يكسان قلمداد شو

 (Hinderink & Titus, 2002: 379).   
برخي موارد به خاطر نداشتن  شهرها در اين

هاي مناسب فاقد قدرت  زيرساخت منابع مالي كافي و
  هستنداجراي فرايند توسعه  اختيار الزم در و

Satterthwaith & tacoli, 2003: 62)(.  
اي بـه بررسـي    در مطالعـه  2011وايتك در سال 

ل مـوثر بـر رشـد و    شهرهاي كوچك لهستان و عوامـ 
به اعتقاد او عوامل متعددي در . موفقيت آنها پرداخت

تـوان   گذراند كه از آن جمله مي ثيرأموفقيت و رشد ت
به موقعيت جغرافيايي، پيشينه تاريخي شهر، ساختار 
اقتصادي و اجتمـاعي، كاركردهـاي شـهر در ناحيـه،     

ها، نوع كـاربري اراضـي و سـاختار تملـك      زيرساخت
تواند عامل  يك از اين عوامل مي هر. كرد زمين اشاره

مشــوقي در توســعه بــا مــانعي در ايــن مســير باشــد 
)Kwiatek, 2011: 369.(  

  
  موفقيت شهرهاي كوچك و رشد بر ثرؤم عوامل: 2شكل 

  Kwiatek, 2011:  تهيه و ترسيم
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حال توسعه نظير چين، كنيا، مصر،  كشورهاي در
تمركز  ي ازجلوگير به منظور برخي ديگر و مالزي

هاي شغلي جديد، كاهش  شديد شهري، ايجاد فرصت
  - روستاييان به شهرهاي بزرگتر خدمات هاي مهاجرت
 اين دست، به امر اهدافي از روستاها و رساني به
طريق تقويت  ايجاد شهرهاي كوچك از توسعه و

سلسله  ارتقاي آنها در هاي روستايي بزرگ و كانون
  است شدهمراتب سكونتگاهي توجه 

)Song et al, 2012: 127( .  
 در )تبديل روستا به شهر( زماني كه اين رويكرد از    

 )هفتاد  اوايل دهه(گرفته است  مورد توجه قرار كشور
مناطق  ثيرات آن برأخصوص ت در متعددي تحقيقات

توان  آن جمله مي روستايي صورت گرفته است كه از
، ايزدي )1378(، طاهرخاني)1375(تحقيقات باقري به

، )1383(قادرمزي و )1382(، فني)1380( خرامه
در ايران و مطالعات  )1387( ي و همكارانرضوان
در ) 2014(1در لهستان، ابوكورين) 2011( وايتك

در غرب ميانه آمريكا، ) 1987( 2مصر،دانيل و الپينگ
اشاره ) 2013(در لتوني  3ويس والديس و همكاران

  . كرد
اصلي  موضوع زندگي كيفيت بحث اينكه وجود با

 بوده، مختلف هاي رشته در تحقيقات از بسياري
 تاكنون آن براي يكسان و جامع تعريف يك ي ارائه

 عدم اين اصلي عوامل از يكي. ميسر نشده است
 با. است موضوع اين مفهوم بودن موفقيت، چندوجهي

 حوزه اين نظران و صاحب محققان اكثر اين وجود اين
 فيزيكي، ابعاد ندگي دارايز كيفيت كه معتقدند

. است و اقتصادي محيطي روانشناختي، اجتماعي،
 را زندگي كيفيت به عمده رويكرد سه توان مي امروزه

  :)47: 1392بدري و همكاران، ( كرد شناسايي
                                                     
1-Abou-Korin 
2-Thomas L. Daniels and Mark B. Lapping 
3-Visvaldis et al 

 كيفيت زندگي كه زندگي كيفيت به خردنگر نگرش -
  .داند مي مربوط افراد شرايط به را
هاي  حوزه وصيفت به كه عدي ب  چند نگرش -

متقابل  تأثير همچنين و زندگي كيفيت ي چندگانه
  .پردازد مي يكديگر در حوزه اين

 افراد به ذهني ي جنبه كه ذهني و  عيني نگرش -
 و ها، آرمان ت،   هوي  از تعريفي تا كند كمك مي

 زماني جنبه اين و كنند ارائه شان يابي زندگي جهت
  .شود همراه زندگي عيني شرايط با كه با ارزش است

در اين مطالعه به منظور ارزيابي كيفيت زندگي در    
عـد،   ب  4مورد مطالعه، اين مفهـوم در قالـب    ي منطقه

گويه به صورت زير مورد ارزيابي قرار  61لفه و ؤم 19
  .گرفت
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  مدل مفهومي پژوه :3شكل 

  1394نگارندگان،  :تهيه و ترسيم  
  

  

  مورد مطالعه ي معرفي محدوده
. باشـد  بـانوره مـي   شـهر  مورد مطالعـه  ي  همحدود

 پـنج  از يكـي ) ڕێوەبـان : كـردي  به(      ِ بان و ر ه يا وره بانه
 سـر در  شـيوه  دهسـتان  و مركـز  پاوه شهرستان شهر

 در      جمعي ت نظر از شهر اين. باشد مي كرمانشاه استان
       ـ  جمعي ت   بـا  ،1390 سال مسكن و نفوس سرشماري

  
  
  
  
  
  

 اسـتان      ـ  جمعي ت  پر شهر بيستمين خود، نفري 3043
 ).1390 ايـران،  مركز آمـار ( شود محسوب مي كرمانشاه

ت أبراساس مصـوبه هيـ   1390اين سكونتگاه در سال 
موقعيـت ايـن شـهر در    . وزيران به شهر تبـديل شـد  

  :زير مشخص شده است ي شهرستان پاوه در نقشه
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  مورد مطالعه ي موقعيت جغرافياي منطقه :4شكل

  1394ارندگان، نگ :تهيه و ترسيم 
  

  شناسي روش
- انجام اين تحقيق به صورت توصيفي ي شيوه
اين پژوهش  روش گردآوري اطالعات در. است تحليلي

تمركز اصلي . ميداني است اي و به صورت كتابخانه
 .بخش مطالعه ميداني بر پرسشنامه است پژوهش در

ابعاد اقتصادي،  هاي پژوهش در لفهؤم و ها شاخص
ابعاد  محيطي و -ي، كالبديفرهنگ -اجتماعي

مرور گسترده  محيطي از طريق بررسي و زيست
 حيطه موضوع مورد پژوهش و هاي نظري در پژوهش

مردم محلي  مصاحبه با نيز مشاهدات ميداني و
يك  گيري هر براي اندازه. استخراج شدند شناسايي و

اي طيف  دهي پنج درجه مقياس نمره ابعاد، از از
طيف ليكرت از گرايش خيلي . دليكرت استفاده گردي

 يك از به هر گرايش خيلي زياد تشكيل شده و كم تا
به پاسخ خيلي ( 4 تا 0هاي از  هاي آن نمره قسمت

) 4( ي به پاسخ خيلي زياد نمره وصفر  ي كم نمره
  . اختصاص داده شد

ها،      متغي راساس  االت برؤس ي پس از تدوين اوليه
ند نفر از اساتيد روايي محتوايي پرسشنامه با كمك چ

مورد بررسي قرار گرفت و اصالحاتي در آن اعمال 
پرسشنامه  21براي بررسي پايايي پس از تكميل . شد

ايايي پنج مقياس اصلي مطالعه اوليه، پبه عنوان 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  
                                                                                     

                 
     

 

 
207  

   
  شهرهاي جديد -ارزيابي كيفيت زندگي در روستا 

پرسشنامه با استفاده از كرونباخ آلفا بررسي شد و 
دو (هاي اقتصادي  بعد از حذف سه گويه در مقياس

مقدار ) يك گويه( محيطي زيست و مقياس) گويه
، 73/0 "مقياس اقتصادي" كرونباخ براي آلفاي

مقياس "، 79/0 "فرهنگي -اجتماعيمقياس "
 مقياس"و براي مقياس  81/0 "محيطي -كالبدي
  . برآورد شد 75/0 "محيطي زيست

پژوهش حاضر واحد تحليل سرپرستان خانوارهاي  در 
ــانوره و قلمــرو زمــاني پــژوهش ســال    1393شــهر ب

براي تعيين حجم نمونه از فرمـول كـوكران   . باشد مي
ميزان انحراف معيار در ايـن  . به شرح زير استفاده شد

ـ  57/0پيش آزمـون بـه مقـدار     ي فرمول از مرحله ه ب
در نظـر   d( 07/0(دست آمد و نصف دقـت احتمـالي   

  .گرفته شد
 

 
 

   
نفر محاسبه  45/247اين اساس حجم نمونه  بر

 ي ايش دقت نتايج حجم جامعهشد كه براي افز
پس از تعيين حجم . نفر افزايش يافت 250آماري به 

گيري تصادفي،  نمونه با استفاده از روش نمونه
هاي آماري شناسايي و اطالعات مورد نياز  نمونه

ها از  به منظور تجزيه و تحليل داده. گردآوري شد
آمارهاي فراواني،درصد، ميانگين و آمار تحليلي شامل 

 شده استفادهاي  نمونه تك tاسكوئر و  هاي كاي مونآز
  .است

  
    ها  يافته

  يانگو پاسخخصوصيات فردي 
مورد  ي هاي نمونه توصيف ويژگي نتايج حاصل از
 95( يانگو پاسخدهد كه بيشتر  مطالعه نشان مي

ميانگين  سال سن دارند و 82 تا 31بين ) درصد

 ازبه لحاظ شرايط خاص، . سال است 48سني آنها 
درصد  9گويان مرد و  درصد از پاسخ 91نسيت جنظر 

يان داراي گو پاسخدرصد از  5/70. زن هستند
 تر از ديپلم هستند كه از تحصيالت ديپلم يا پايين

درصد از  5/29سوادند و  درصد بي 5/20 اين ميان
 از. گويان داراي تحصيالت باالتر از ديپلم هستند پاسخ

اند كه  يان شاغلگو خپاس درصد از 5/7نظر اشتغال 
درصد بيشترين ميزان اشتغال را  55شغل دامداري با 

گويان  درصد از پاسخ15 خود اختصاص داده است و به
  . بيكار هستند

  
  ارزيابي كيفيت زندگي

  عد اقتصادي ب 
عد اقتصادي كيفيت زندگي                   به منظور ارزيابي ب 

 بهبود"لفه شامل ؤشهروندان، اين بعد در پنج م
، "سرمايه افزايش"، "درآمد بهبود"، "اشتغال

 19و  "گذاري سرمايه"و  "كالبدي هاي زيرساخت"
 -1گويه مورد بررسي قرار گرفت كه نتايج در جدول 

يكي از انتظارات تبديل روستا به . درج شده است
بعد بهبود وضعيت اشتغال و درآمد            ُشهر در اين  

يان گو پاسخدهد از نظر  اما نتايج نشان مي. باشد مي
بهبودي در افزايش درآمد و اشتغال آنها بعد از تبديل 

در اين ميان  .روستا به شهر ايجاد نشده است
مهمترين تغيير ايجاد شده افزايش ارزش زمين و 

هاي كشاورزي و  بهاي مربوط به آن در كاربري اجاره
مسكوني، افزايش معامالت زمين و مسكن و نيز به 

. باشد يتبع آن افزايش ساخت و ساز مسكن م
اي كه در اغلب موارد مشابه در روستاهاي ديگر  پديده

مفهوم ديگري كه در اين بخش . نيز شاهد آن هستيم
واحدهاي توليدي،  ي توسعه ،مورد توجه قرار گرفت

گذاري در  خدماتي و تجاري و نيز افزايش سرمايه
گونه كه نتايج نشان  همان. باشد شهر ياد شده مي
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دار  وئر در تمامي موارد معنيدهد آزمون كاي اسك مي
ها و توزيع داده نشان  اما ميانگين گويه، باشد مي
دهد از نگاه ساكنان شهروندان بعد از تبديل  مي

واحدهاي  ي روستا به شهر بهبود محسوسي در توسعه
گذاري اتفاق نيفتاده  تجاري و توليدي و نيز سرمايه

 توان در مجموع با توجه به نتايج تحقيق مي. است
وره را افزايش  مهمترين پيامد مشهود در شهر بانه

هاي  محسوس امالك و مسكن و به تبع آن هزينه
                                ً               مرتبط با آن تحليل كرد كه معموال  به دليل افزايش
. تقاضا براي زمين و مسكن ايجاد شده است

نشان داد افزايش تقاضاي ايجاد  هاي ميداني  بررسي
اي اطراف و شده به دليل مهاجرت روستاييان روستاه

  .روستا اتفاق افتاده است      جمعي تماندگاري 
  

  
  عد اقتصادي ازديدگاه سرپرست خانوار     هاي ب  لفهؤارزيابي كيفيت زندگي در م :1 جدول

 ها شاخص 
خيلي
 كم

 كم
تا 
 اي اندازه

 زياد
خيلي 
 زياد

  اسكوئر كاي ميانگين

  بهبود اشتغال
  

  149**  64/0 0 7/0 7/327/14 52  افزايش تنوع شغلي
  07/161**  91/0 0 0 3/17 56 7/26 بهبود عمومي اشتغال

  93/145**  66/0 0 3/1 7/287/16 3/53 بهبود اشتغال زنان
  80/45**  92/1 7/267/4 7/34 24 10 منطقه به سايرشهرها از عرضه كاالها بهبود

  33/156**  36/3 7/3850 3/9 3/1 7/0 افزايش معامالت مسكن
  40/260**  56/3 3/71 18 3/7 2 3/1 مسكن ساز ساخت و افزايش ميزان
 امنيت شغلي

 )...باثبات، بيمه، بازنشستگي وشغل مناسب و(
6 7/483/35 10 0 49/1  **5/131  

 بهبود درآمد

  07/122**  79/0 0 0 7/2626 3/47 بهبود درآمد عمومي ساكنان
  40/185**  87/0 0 7/0 7/12 60 7/26 بازار كشت براي فروش در تغيير

  67/109**  15/1 7/0 7/2 7/467/28 3/21 بيرون ازمنطقه كشاورزي به توليدات ي بهبود عرضه

 افزايش سرمايه

  20/181**  90/2 7/16 62 7/16 4 7/0 باغي قيمت اراضي زراعي وافزايش 
  53/179**  35/3 3/4944 7/4 3/1 7/0 قيمت اراضي مسكونيافزايش 
  87/198**  51/3 7/58 34 3/7 0 0 قيمت مسكنافزايش 

  33/187**  47/3 3/57 34 3/7 7/0 7/0 افزايش بهاي اجاره مسكن
  13/163**  41/3 7/343/53 3/11 7/0 0 افزايش معامالت زمين

هاي  زيرساخت
 كالبدي

  13/141**  69/1 4 3/5 3/357/50 7/4 هاي تجاري افزايش تعداد واحد
  53/166**  83/0 7/0 2 3/553/9 7/32 يافزايش تعداد واحدهاي توليد

  87/107**  83/0 7/0 2 20 34 3/43 افزايش تعداد واحدهاي خدماتي
  47/152**  67/0 0 2 3/9 42 7/46 واحدهاي توليدي گذاري در افزايش نرخ سرمايه گذاري   سرمايه

  درصد اطمينان 99در سطح دار  معني**:                    1394مطالعات ميداني نگارندگان، :  مأخذ 
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  فرهنگي -عد اجتماعي ب 
يكي از مهمترين دالئل تمايل و اشتياق روستاييان   

گيري  براي تبديل عنوان سكونتگاهشان به شهر بهره
باشد، لذا  از خدمات اجتماعي و عمومي بهتر مي

عد كيفيت زندگي از وضعيت             رود در اين ب  انتظار مي
اين موضوع در قالب  .تري برخوردار باشد مطلوب
، "مالكيت"، "مكاني تعلق"لفه شامل ؤشش م

 "اجتماعي روابط"،"زندگي سبك"، "خدمات كيفيت"
گويه از  21و در مجموع در  "زندگي به اميد"و 

زواياي مختلف مورد بررسي قرار گرفت كه نتايج آن 
  . درج شده است 2در جدول 

در مجموع براساس نظر شهروندان تمايل به 
اري در شهر افزايش يافته است و از طرف ديگر ماندگ

روستاهاي       جمعي تجاذبه اين شهر براي جذب 
همچنين براساس نتايج . اطراف افزايش يافته است

ها،  تحقيق كيفيت خدمات مالي و اعتباري بانك
خدمات بهداشتي و درماني و خدمات آموزشي بهبود 
 يافته است اما در مقابل در كيفيت خدمات كشاورزي
و ترويجي، ارتباطي، انتظامي بهبودي حاصل نشده 

يان عليرغم بهبود گو پاسخهمچنين به اعتقاد  .است
تمايل به دامه تحصيل جوانان و نيز تمايل به 

ماندگاري در شهر، اما روحيه مشاركت و همكاري و 
امنيت شغلي  مشاركت در مراسمات مذهبي و محلي،

بيني  ابل پيشيكي ديگر از نتايج ق. كاهش يافته است
تغيير سبك زندگي و تغيير سبك معماري در 

يان بعد از تبديل گو پاسخسكونتگاه است كه به اعتقاد 
روستا به شهر تغيير محسوسي در آن مشاهده 

  .درج شده است 2نتايج تفصيلي در جدول . شود مي
كاهش روحيه مشاركت و همكاري در بين 

شهري                ً                      شهروندان معموال  يكي از خصوصيات فضاهاي
شود كه به دليل تقويت  در حال رشد محسوب مي

سوداگري و كسب منافع بيشتر تقويت  ي روحيه
جالب ديگر در نتايج تحقيق عدم  ي نكته. شود مي

بهبود كيفيت خدمات كشاورزي و ترويجي است كه 
و گرايش به  ساكنان       فعالي تت                   حاكي از تغيير ماهي 

       فعالي تهاي خدماتي و فاصله گرفتن از        فعالي ت
كشاورزي و دامپروري است كه از پيامدهاي منفي 

پيامدي كه مورد توجه . باشد سياست ياد شده مي
بسياري از منتقدين تبديل روستا به شهر قرار گرفته 
است و تداوم اين سياست را به زيان منابع طبيعي، 

  .دانند اراضي با ارزش كشاورزي و بخش توليد مي
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  فرهنگي ازديدگاه سرپرست خانوار -عد اجتماعي     هاي ب  لفهؤت زندگي درمارزيابي كيفي :2جدول 

  خيلي   شاخص
 كم 

 زياد حديتا كم
  خيلي

 زياد 
 كاي  ميانگين

  اسكوئر 

اني
 مك

لق
تع

 

 شهرتمايل به ماندگاري در
 )عدم تمايل به مهاجرت(

7/4 3/11 3/49 34 7/0 15/2  **5/130  

  9/182**  10/2 0 3/25 60 14 7/0 افزايش مهاجرت خانوارهاي افراد روستاهاي اطراف اين شهر

  2/130*  34/2 7/2 42 7/42 12 7/0 افزايش احساس تعلق به زندگي درشهر

يت
الك

م
 

  1/123**  54/1 0 3/13 7/32 7/48 3/5 )باغيزراعي و(هاي كشاورزيتغيير مالكيت بومي زمين

  3/228**  34/1 0 7/4 3/27 3/65 7/2 هاي بوميواحدتغيير مالكيت 

  6/258**  96/1 0 3/13 3/71 3/13 2 اختالف درمالكيت اراضي به دليل وجود مراجع ذيربط كاهش

ات
دم

ت خ
يفي

ك
 

  5/116**  87/1 0 7/20 3/49 26 4 هااعتباري بانكبهبود كيفيت ارائه خدمات مالي و

  3/148*  29/2 3/1 40 48 8 7/2 بهبود كيفيت ارائه خدمات آموزشي

  5/121**  07/2 0 7/30 7/48 3/17 3/3 بهبود كيفيت ارئه خدمات بهداشتي درماني

  0/183**  10/1 0 4 18 62 16 بهبود كيفيت ارائه خدمات كشاورزي وترويجي

  7/359**  87/1 0 4 3/81 7/12 2 دسترسيبهبود كيفيت ارائه خدمات ارتباطي و

  5/339**  81/1 0 7/2 3/79 7/14 3/3 قضاييخدمات انتظامي ويارائهبهبود كيفيت 

ك
سب

 
گي

زند
  

  7/271**  76/2 6 3/73 12 8 7/0 تمايل با ساخت مسكن بامعماري به سبك شهري

  7/271**  95/1 0 12 7/72 14 3/1 تغيير سبك زندگي مردم
عي

تما
 اج

بط
روا

 
  5/127*  03/2 7/0 26 7/50 3/21 3/1 انجام امور شهرپذيري در وليتؤبهبود مس

  7/167*  95/1 3/1 7/16 7/58 7/22 7/0 همكاريمشاركت و ي بهبود روحيه

  0/155**  14/2 3/1 3/27 3/55 16 0 محليافزايش ميزان مشاركت درمراسم مذهبي، ملي و

 بهبود رفتارمردم باغير بوميان
 )شهرهاي اطراف روستاها و(

7/0 7/18 7/52 26 2 10/2  *2/135  

به 
يد 

ام
گي

زند
 

  7/171**  14/2 7/0 3/27 58 3/13 7/0 آباداني شهربهبود اميد به بهبود شرايط زندگي وتوسعه و

  1/122**  99/1 00/0 26 3/49 7/22 2 بهبود تمايل به ادامه تحصيل ميان جوانان

  درصد اطمينان 99دار در سطح  معني**:              1394مطالعات ميداني نگارندگان،   :مأخذ    
  

  فضايي -عد كالبدي ب 
يكي از اهداف تبديل روستا به شهر تغيير و 

هاي  بازساخت سلسله مراتب سكونتگاهي و ايجاد گره

 ي هاي مركزي به منظور ارائه جديد و سكونتگاه
به منظور . باشد هاي بيشتر مي خدمات با دسترسي

 ارزيابي كيفيت زندگي شهروندان در اين بعد از چهار
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  ،"نقل و حمل هاي زيرساخت"لفه شامل ؤم
 و بنا كيفيت و ت   كمي "، "ارتباطي هاي زيرساخت"

 13در قالب  "گردشگري هاي زيرساخت"و  "معماري
به اعتقاد . هاي مختلف استفاده شد گويه در زمينه

يان تبديل روستا به شهر در مجموع در تغيير گو پاسخ
ميزان  ثيرگذار بوده وأموقعيت محلي سكونتگاه ت

سيس أمراجعات روستاهاي اطراف به شهر تازه ت
افزايش يافته و در اين ميان بهبود كيفيت حمل و 

ثير أت هاي ارتباطي نيز بي نقل عمومي و كيفيت راه
حال هنوز شهر بانوره از  اما با اين. نبوده است

انزوا خارج نشده است و كمتر مورد اقبال  بست و بن
و كيفيت بسياري از گردشگران قرار گرفته است 

 و عرضه مراكز به عمومي ازجمله دسترسي خدمات
 پستي امكانات به فسيلي، دسترسي هاي سوخت توليد

 و روزنامه اينترنت و كتابخانه، و و مخابراتي، رايانه
يكي ديگر از موضوعات  .نشريات تغييري نكرده است

عد كيفيت ساخت و ساز مسكن      اين ب  مورد بررسي در
  . باشد رد استفاده ميو مصالح مو

دهد كيفيت مسكن و  نتايج تحقيق نشان مي
مصالح آن بعد از تبديل روستا به شهر بهبود 
محسوسي يافته است كه تا حدود زيادي به دليل 

هاي  افزايش قيمت مسكن و زمين و جذب سرمايه
سرگردان به اين بازار و تمايل روستاييان براي احداث 

اطالعات . باشد و بروز مي هايي با معماري جديد خانه
  .درج شده است 3تفصيلي در اين خصوص در جدول 

دهد تبديل اين  بررسي نتايج اين بعد نشان مي
 ساكنانهاي  روستا به شهر باعث جذب سرمايه

روستاها و شهرهاي اطراف نيز و حضور گردشگران 
به عبارت ديگر يكي مهمترين اهداف اين . نشده است

اد مراكزخدماتي براي روستاهاي عنوان ايج به سياست
اطراف و كاهش فشار بر شهرهاي سلسله مراتب باالتر 

  .محقق نشده است
  

  ديدگاه سرپرست خانوار فضايي از -عد كالبدي     هاي ب  لفهؤم زندگي در كيفيت ارزيابي :3جدول 
 خيلي   شاخص

 كم
 كم

  تا 
 حدي

 زياد
خيلي 
 زياد

   كاي ميانگين
  اسكوئر

خت
رسا

زي
 

ي 
ها

  
مل

ح
 

قل
و ن

 

  2/279**  04/2 -  3/17 3/73 3/5 00/4 هاي ارتباطي افزايش كيفيت راه
  9/245**  01/2 -  0/16 3/69 7/14 -  نقل عمومي افزايش دسترسي به امكانات حمل و

  1/216**  31/1 -  0/4 3/27 0/64 7/4 بست و انزوا بهبود خروج از بن
  0/159**  02/1 -  00/4 0/16 0/58 0/22 هاي فسيلي سوخت ي بهبود دسترسي به مراكز عرضه

خت
رسا

زي
 

ي 
ها طي

رتبا
ا

 

  3/101**  88/0 -  3/3 0/20 0/38 4/22 مخابراتي بهبود دسترسي به امكانات پستي و
  2/122**  07/1 -  7/2 7/24 0/50 7/22 اينترنت بهبود دسترسي به رايانه و

  3/104**  99/0 7/0 3/7 0/14 0/46 0/32 بهبود دسترسي به كتابخانه، روزنامه و نشريات

   كمي 
ت 

يفي
و ك

ت 
ري

عما
و م

بنا 
 

  5/117**  23/2 7/2 3/53 7/16 3/19 0/8 تجهيزات نظر مصالح و بهبود كيفيت مسكن از
  4/169**  46/1 -  7/4 7/40 7/50 00/4 هاي ييالقي افزايش ساخت خانه

  5/332**  83/1 -  7/4 0/78 3/13 00/4 بهبود امنيت كالبدي در برابر مخاطرات محيطي

خت
رسا

زي
 

ي 
ها ري

شگ
گرد

 

  8/191**  70/1 -  7/6 7/58 7/32 0/2 هاي گردشگريزيرساخت بهبود امكانات و
  3/169**  61/1 -  7/6 0/50 3/41 0/2 گردشگرانافزايش تعداد مسافران و

  7/114**  96/1 -  3/25 0/48 0/24 7/2 مراجعات مردم به شهر بانورهآمد و افزايش رفت و
  درصد اطمينان 99دار در سطح  معني**:                 1394مطالعات ميداني نگارندگان،  :أخذم  
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 عد زيست محيطي ب 

كيفيت زندگي شهروندان با تبديل روستا به شهر 
شود و انتظار وجود  دستخوش تغيير و تحوالتي مي

و باغي به  دارد به دليل تغيير كاربري اراضي زراعي 
نيز بهبود نسبي ي و خدماتي و هاي مسكون كاربري
هاي گردآوري زباله انتظار كيفيت زندگي  سامانه

در اين مطالعه براي بررسي اين موضوع از . تغيير يابد
 مديريت"لفه شامل ؤگويه در قالب چهار م 8

و  "هوا كيفيت"، "اراضي كاربري يريتغ"، "پسماند
 4نتايج در در جدول . استفاده شد "منظر كيفيت"

دهد به اعتقاد  نتايج تحقيق نشان مي. ه استدرج شد
  يان بعد از تبديل روستا به شهر سامانهگو پاسخ

  

 بهداشتي ي تخليه ي سامانه زباله، دفع و آوري جمع
 براي مخصوص فاضالب بهبود يافته است و فضاي

همچنين به . زباله در نظر گرفته شده است دفع
 اعتقاد آنها ميزان تبديل اراضي كشاورزي به

ميانگين (واحدهاي مسكوني و تجاري شديد نيست 
ميانگين (هوا  آلودگي از سوي ديگر افزايش). 7/1
 موتور و ها ماشين صوتي آلودگي ، افزايش)2/2

منظر و  كيفيت و كاهش) 3/2ميانگين (ها  سيكلت
به عنوان ) 3/2ميانگين (بكرطبيعي  اندازهاي چشم

هاي زيست محيطي تبديل  نقاط ضعف و تهديد
ييد قرار أآماري مورد ت ي روستا به شهر توسط جامعه

 .گرفته است
 

  محيطي عد زيست     هاي ب  لفهؤزندگي درم كيفيت ارزيابي :4جدول 
 اسكوئر كايميانگينزياد خيليزياداي تا اندازهكمخيلي كم   شاخص

مديريت 
 پسماند

  8/205** 10/2 - 3/25 3/93/63 0/2 آوري ودفع زباله بهبود سامانه مناسب جمع
  7/175** 10/2 - 3/29 7/100/58 0/2 بيني فضاي مخصوص براي دفع زبالهبهبود پيش

  5/143**  2/2 - 3/33 3/157/50 7/0 بهبود سامانه تخليه بهداشتي فاضالب
يركاربرييتغ

 اراضي

  4/143**  7/1 - 0/14 0/400/46 - تبديل اراضي كشاورزي به واحدهاي مسكوني
  4/143**  6/1 - 0/5 0/390/42 0/14 اضي كشاورزي به تجاريتبديل ار

كيفيت هوا
  3/122**  2/2 - 3/37 3/157/44 7/2 افزايش آلودگي هوا

  7/169**  3/2 3/417/0 3/70/50 7/0 هاموتورسيكلتها وافزايش آلودگي صوتي ماشين
  2/187**  3/2 - 0/36 0/80/56 - طبيعياندازهاي بكرچشموكاهش كيفيت منظرمنظر كيفيت

  درصد اطمينان 99دار در سطح  معني**:                         1394مطالعات ميداني نگارندگان،  :مأخذ 
  

  ارزيابي استنباطي كيفيت زندگي
زندگي  در اين مطالعه به منظور ارزيابي كيفيت

. تك نمونه استفاده شد  tدر ابعاد مختلف از آزمون 
عد،         هاي هر ب  لفهؤر بعد از تركيب مبراي اين منظو

عد     در ب  tنتايج آزمون  .ميانگين آنها محاسبه شد
نتايج تحقيق  .درج شده است 5اقتصادي در جدول 

   99در سطح اطمينان باالي  tدهد آزمون  نشان مي
  

دار است و با توجه به اختالف منفي بين  درصد معني
 هاي مشاهده شده ميانگين داده و 1عدد مفروض

توان نتيجه گرفت به اعتقاد شهروندان  مي) -583/0(
عد اقتصادي بهبود                             بانوره كيفيت زندگي آنها در ب 

  . كمي داشته است
  

                                                     
براي (ها در طيف ليكرت بين صفر  ه در اين مطالعه كدگذاري دادهنظر به اينك - 1

باالي (  ½در نظر گرفته شده است، عدد مفروض ) براي خيلي زياد( 4تا ) خيلي كم
  .در نظر گرفته شده است) ميانگين
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  براي بررسي كيفيت زندگي در ابعاد چهارگانه tنتايج آزمون  :5جدول 
 2,1=عدد مفروض

 درجه آزادي tآزمون  عد ب 
 سطح

 معني داري
اختالف 
 ميانگين

 درصدي95نفاصله اطمينا

Lower Upper 

 5400.- 6274.- 5837.- 000. 249 26.394- اقتصادي

 4984.- 5962.- 1473.- 061. 249 22.096- فرهنگي  -اجتماعي

 9038.- 1.0008- 9523.- 000. 249 38.796- فضايي  -كالبدي

 3681.- 4793.- 1830.- 000. 249 15.064- محيطي زيست

  1394مطالعات ميداني نگارندگان،  :مأخذ               
  

گويان بعد از تبديل روستا  هر چند به اعتقاد پاسخ   
  اجاره  اراضي مسكوني، مسكن، بهاي به شهر قيمت

و  مسكن و ساخت  زمين، معامالت  مسكن، معامالت
گيري كلي  ساز مسكن افزايش يافته است اما نتيجه

كيفيت  گويان اين زمينه حاكي از عدم بهبود پاسخ
عد     در ب .                                زندگي در ب عد اقتصادي ساكنان است

هايي همچون  اجتماعي و فرهنگي نيز هرچند در گويه
، )مهاجرت به تمايل عدم( شهر در ماندگاري به تمايل
 با آموزشي، تمايل خدمات ي ارائه كيفيت بهبود
 شهري، افزايش سبك به معماري با مسكن ساخت
 بهبود به اميد بودشهر، به در زندگي به تعلق احساس
 ميزان شهر، افزايش آباداني و وتوسعه زندگي شرايط

 رفتار ومحلي، بهبود ملي مذهبي، مراسم در مشاركت
 )اطراف شهرهاي و روستاها( بوميان باغير مردم

، اما استحاكي از بهبود امور اجتماعي و فرهنگي 
نمونه و ارزيابي كلي آن نشان  تك tنتايج آزمون 

دار  ن ياد شده از نظر آماري معنيدهد، آزمو مي
يان در گو پاسخبه عبارت ديگر به اعتقاد . باشد نمي

مجموع تبديل روستا به شهر باعث بهبود نسبي و 
عد اجتماعي و فرهنگي           زندگي در ب  متوسط كيفيت

  .شده است ساكناندر ميان 
فضايي  -عد كالبدي    در ب  tارزيابي نتايج آزمون 

و برآورده  ساكنانده حاكي از عدم رضايت گستر
دارد و اين عدم رضايت دست نشدن انتظارات آنها 

نسبت به ساير ابعاد مشهودتر است زيرا بجز گويه 

، در "تجهيزات نظر مصالح و بهبود كيفيت مسكن از"
ها عدم رضايت به خوبي مشاهده  ساير گويه مورد
محاسبه شده در  tبه همين دليل نيز مقدار . شود مي

دار بوده و اختالف  درصد معني 99 سطح اطمينان
منفي بين عدد مفرض و ميانگين مشاهده شده در 

به عبارت . بيش از ساير ابعاد است) -952/0(عد      اين ب 
شهر جديد، تبديل روستا به  ساكنانديگر به اعتقاد 

 -عد كالبدي                                شهر، باعث بهبود كيفيت زندگي در ب 
  .فضايي نشده است

عد              اين مطالعه، ب عد مورد بررسي در        آخرين ب 
اي از  عد با مجموعه        در اين ب . محيطي است زيست
ها داراي  برخي گويه. هاي متناقض روبرو هستيم گويه

 آوري جمع مناسب سامانه بهبود"جهت مثبت مانند 
و برخي داراي جهت منفي مانند  "زباله دفع و
 "طبيعي بكر اندازهاي چشم و منظر كيفيت كاهش"

ها و محاسبه آزمون  كردن دادهجهت  بعد از هم. است
t دهد در اين ب  نتايج نشان مي             عد نيز در مجموع به

رغم ايجاد برخي بهبودها، پيامدهاي به اعتقاد مردم 
هاي صوتي و ازدهام  منفي همانند افزايش آلودگي

شود و در مجموع  مشاهده ميغيره  ها و ماشين
ن تواند گفت تبديل روستا به شهر از ديدگاه ساكنا مي

  .آنها شده است  باعث بهبود كمي در كيفيت زندگي
  

  ابعاد كيفيت زندگي ي مقايسه
براي مقايسه كيفيت زندگي به تفكيك ابعاد از 

نتايج در . آزمون تجزيه واريانس يكطرفه استفاده شد
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براساس نتايج اين آزمون . درج شده است 6جدول 
به . دار است درصد معني 99در سطح اطمينان باالي 

ارت ديگر حداقل يكي از ابعاد با ساير ابعاد اختالف عب
بندي ابعاد از آزمون  لذا براي گروه. داري دارد معني

استفاده شد كه نتايج مشابهي  2وتوكي1تعقيبي دانكن
دهد كيفيت  ها نشان مي نتايج اين آزمون. داشتند

تر و  فضايي در گروه ضعيف -عد كالبدي          زندگي در ب 
محيطي، اقتصادي و  د زيستكيفيت زندگي در ابعا

تر قرار  فرهنگي با هم در گروه مطلوب -اجتماعي
عد                           چند وضعيت كيفيت زندگي در ب  هر. دارند

  .باشد فرهنگي داراي بهترين وضعيت مي -اجتماعي

  

  مورد مطالعه ي ميانگين ابعاد كيفيت زندگي در منطقه ي نتايج تجزيه واريانس مقايسه: 6جدول 

داري سطح معني Fميانگين مربعاتجه آزاديدرمجموع مربعات 

 13/79000/0 09/6 3 27/18 هابين گروه

   077/0 596 88/45 هادرون گروه

    599 15/64 جمع كل

  1394مطالعات ميداني نگارندگان،  :مأخذ                 
  

  نتايج آزمون دانكن و توكي: 7جدول 

 ابعاد
 مقدار آلفا

 گروه دوم گروه اول

  523/1 فضايي-كالبدي
 906/1  محيطيزيست

 916/1  اقتصادي

 952/1  فرهنگي-اجتماعي

  1394مطالعات ميداني نگارندگان،  :مأخذ 
  

 

توان نتيجه  با توجه به نتايج تحقيق در مجموع مي   
گرفت تبديل روستاي بانوره به شهر نتوانسته كيفيت 

بهبود بخشد و  انتظارات آنها                      زندگي ساكنان را در حد 
 عد                                            در اين ميان عليرغم انتظار اوليه براي بهبود ب 

. باشد عد داراي بدترين وضعيت مي             كالبدي، اين ب 
انتظار  ساكناندهد  هاي ميداني نشان مي بررسي

شهرداري بتواند  ،داشتند بعد از تبديل روستا به شهر
در ميان مدت، اصالحات چشمگيري در بافت كالبدي 

دليل محدوديت منابع اعتباري  يد كه بهشهر ايجاد نما
  2 1 .اين انتظار برآورده نشد

  

                                                     
1-Duncan 
2-Tukey HSD 

  نتيجه
 به بزرگ روستاهاي هاي اخير تبديل دهه   طي 

 شهري ي شبكه در كوچك شهري نقاط وتقويت شهر
اي  منطقه ي عنوان يكي از راهبردهاي توسعه كشور به

ريزان بوده است و اين  توجه برنامه و روستايي مورد
استقبال روستاييان با هدف بهبود كيفيت  سياست با

ارزيابي كيفيت . روبرو بوده است ساكنانزندگي 
تواند ابزاري براي   ها مي اين سكونتگاه ساكنانزندگي 

در اين راستا . باشدها  سياستگونه  اينارزيابي 
حاضر در شهر بانوره با هدف ارزيابي كيفيت  ي مطالعه
  .به اجرا درآمد ساكنانزندگي 
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دهد عليرغم وجود برخي  تحقيق نشان مي ايجنت
به خصوص در ابعاد اقتصادي و  ساكنانمزايا براي 

برخي خدمات اجتماعي و كالبدي، با توجه به حجم 
پيامدهاي منفي و از طرفي انتظارات باالي  ي گسترده
، در مجموع بهبود كيفيت زندگي اهالي بعد ساكنان

اقتصادي،  فاز تبديل روستا به شهر در ابعاد مختل
 -محيطي و كالبدي   فرهنگي، زيست -اجتماعي

به عبارت ديگر با تبديل . محيطي مطلوب نبوده است
روستا به شهر، ارزش اقتصادي زمين و مسكن، 

برخي خدمات  ي يت مركزي سكونتگاه و ارائهعموق
ارتقاء يافته است اما از طرف ديگر پيامدهاي منفي و 

ير مستقيم بر مردم اي بطور مستقيم و غ ناخواسته
به عنوان مثال مشاهدات و . تحميل شده است

 ن حاكي از آن است، بااهاي ميداني محقق بررسي
 روستا اين درآمد منابع از يكي اينكه به توجه

 با مخالف شهر به آن تبديل است، بوده دامداري
 اين كاهش باعث به ناچارو  بوده شهر كاركرد و چهره

همچنين . است شده شهر در اقتصادي       فعالي ت
 مطالعات با پژوهش اين دهد نتايج ها نشان مي بررسي

) 1994(نپال در مشابه ساير محققان مانند باجراچاريا
 هند در وسارنگي ، كوند)1992( دركنيا انزايو
 و) 1386( ايران در اسكندري و ، سرايي)2005(

  .دارد انطباق) 1380( ايران در خرامه ايزدي
 به شهر به روستاها تبديل نكهاي براي كلي بطور 

 به انسانيهاي  سكونتگاه در دگرديسي نوعي عنوان
 واي  منطقه و روستايي ي توسعه اهداف به دستيابي

 منفيهاي  و بازتاب كند كمك يّ  مل ي توسعه       ًنهايتا 
شود، پيشنهادات زير قابل طرح  كمتر نيز آن
نظر به اينكه اغلب روستاييان متقاضي  -1 :باشد مي
ديل روستا به شهر داراي انتظارات متعدد و تب

اي هستند كه عدم تحقق انتظارات آنها  بلندپروازانه

شهر باعث سرخوردگي و  پس از تبديل روستا به
شود، لذا متوليان امر  مندي آنها مي كاهش رضايت
رساني مناسب اختالف سطح انتظارات  بايد با اطالع

  .اهش دهندهاي موجود را تا حد ممكن ك با واقعيت
 وعلمي منطقي و معيارهايي ضروري است مالك -2

  و در راستاي اهداف شهر به روستا تبديل براي
 تعيين كوچك شهرهاي توسعه راهبرد چارچوب

تا ضمن پويايي و رونق شهرهاي كوچك . گردد
  . رساني به روستاهاي حوزه نفوذ گسترش يابد خدمات

اند فرآيند تو چند تبديل يك روستا به شهر مي هر -3
سكونتگاه را تسريع نمايد اما اين پديده تنها  ي توسعه

يك عامل در كنار مجموع عوامل ديگر است كه از آن 
توان به موقعيت جغرافيايي سكونتگاه در  جمله مي

ها و سطح  سطح منطقه و كشور و نيز پتانسيل
رسد  يافتگي منطقه اشاره كرد كه به نظر مي توسعه

هاي برنده ياد  نوره فاقد همه برگسيس باأشهر تازه ت
ت نسبي                         نظر به اينكه مهمترين مزي . باشد شده مي

باشد  هاي گردشگري طبيعي آن مي شهر جاذبه نيا
برداري  شود تمركز مديريت محلي بر بهره پيشنهاد مي

  .مناسب از اين ظرفيت خدادي باشد
 در بخصوص گذاري سرمايه و مردم مشاركت -4

 بنيه خدماتي مستلزم تقويت و توليدي هاي       فعالي ت
باشد كه بايد در  و اقتصادي اين شهر مي زيربنايي

  .دستور كار مديران استان قرار گيرد
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  منابع
 نقاط تبديل فرايند ).1392( سعيد شهركي،  زنگنه  

 ي هپديد پيدايش ي و  ّمل  مقياس در شهر به روستايي
 .3  هشمار .4 هدور .روستايي هاي پژوهش شهرها، خام

 .535- 557صفحات 

 1380(خرامه حسن ايزدي؛الدين افتخاري،عبدالرضاركن .(
 يشغل يها فرصت شيروستا به شهر در افزا لينقش تبد

ساالنه اقتصاد  دومين همايش دوي، كاريو كاهش ب
  .دانشگاه تربيت مدرس. تهران .موعه مقاالتايران، مج

 تبديل روستا به شهر و). 1380( ايزدي خرامه، حسن 
استان : روستايي، مورد مطالعه ي توسعه ن درنقش آ

نامه دكترا  پايان( دانشگاه تربيت مدرس: فارس، تهران
 ).جغرافياي انساني

 كاركرد شهرهاي مياني ). 1375(السادات  اشرف ،باقري
 آباد و نجف :موردي ي مطالعه - اي توسعه ناحيه در

رساله دوره ( دانشگاه تربيت مدرس .خميني شهر، تهران
  .)اي جغرافياي انسانيدكتر

 قرنجيك  مجيد؛ بدري، سيدعلي؛ محمدرضا رضواني
 در زندگي كيفيت ذهني هاي شاخص سنجش .)1392(

 جعفرباي دهستان: موردي  مطالعه روستايي نواحي
 ريزي برنامه و تركمن، جغرافيا شهرستان جنوبي
 .53- 74 صفحات .2 شماره. 24 جلد  . محيطي

  ضوابط و). 1385( كشوردفتر تقسيمات كشوري وزارت 
. معيارهاي تبديل روستا به شهر در كشور، تهران

  .انتشارات وزارت كشور
  شناسي شهري، چاپ اول جامعه). 1381(رباني، رسول. 

  .انتشارات سمت. دانشگاه اصفهان .اصفهان
  منصوريان  حسين ؛شكيباعليرضا رضواني، محمدرضا؛

تايي، نواحي روس ارزيابي كيفيت زندگي در). 1387(
. 31 و 30شماره  .سال هشتم .فصلنامه رفاه اجتماعي

 .35 - 43صفحات 

 انتشارات  .اندازه شهر، تهران). 1383(زبردست، اسفنديار
 .معماري ايران تحقيقات شهرسازي و مطالعات و مركز

 1386(ثاني  محمد اسكندري ؛محمدحسين ،سرايي .( 
 آن نقش و كوچك شهرهاي به بزرگ روستاهاي تبديل

 شهرستان ريوش: موردشناسي اي ناحيه بخشي تعادل در
 .10 پياپي. 5 شماره  .توسعه و كاشمر، فصلنامه جغرافيا

  .165- 182فحات ص
 ،بررسي .)1393(صادقي  فخري ؛اكبر علي عنابستاني 

 در روستاها ادغام به روستاييان گرايش بر ثرؤم عوامل
 روستاهاي :موردي مطالعه(جديد ايجادشهرهاي و يكديگر
 ريزي برنامه پژوهشي -  علمي ، مجله)بناب شهر پيرامون
 .25 - 42 فحاتص .12شماره  .)جغرافيا( فضايي

 نقش روستا شهرها درتوسعه ). 1383( قادرمزي، حامد
روستا شهر : روستاهاي پيراموني، مطالعه موردي

ريزي  برنامه نامه كارشناسي ارشدجغرافيا و دهگالن،پايان
  .مدرس دانشگاه تربيت .روستايي

 اي نتايج تفصيلي  بانك رايانه). 1386( مركز آمار ايران
. تهران .1385 مسكن سرشماري عمومي نفوس و

  .انتشارات مركز آمار ايران
 1362مجموعه قوانين سال ).1362( وزارت دادگستري ،

 .نشريه روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران .تهران

  آمار تقسيمات كشور .)1394(وزارت كشور. 
 http://portal2.moi.ir/Portal/Home/ Default.aspx?  
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