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چکیده
پیوندهای روستایی -شهری تمام روابط اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و تکنولوژِیکی میان شهر و روستا را در بر میگیرد .نادیده
گرفتن این روابط در برنامهریزیهای توسعهای کشور ،عدم توازن توسعه را در پی داشته است ..در رابطه با تبیین روابط شهر و روستا
نظریات مختلفی از جمله روابط مرکز -پیرامون ،قطب رشد مطرح شده است .در بیشتر این نظریات توسعه روستا منوط به توسعه شهر شده
است .اما در دیدگاه شبکه منطقهای بر خالف سایر دیدگاهها ،روستاها نیز چون شهرها با توجه به پتانسیل خود نقش فعالی را در شبکهای
از ارتباطات منطقهای در دستیابی به توسعه ایفا مینمایند .هدف این تحقیق تحلیل ساختارهای مؤثر بر پیوندهای روستایی-شهری بر
اساس رویکرد شبکه منطقهای در بخش انزل شهرستان ارومیه میباشد .از اینرو پس از بررسی متون نظری و تجربی مرتبط شاخصهای
مؤثر در پیوندهای روستا -شهری استخراج و با استفاده از مدل( F’ANPترکیب دو مدل تحلیل عاملی و تحلیل شبکهای) و( AHPتحلیل
سلسله مراتبی) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند .تحلیل  AHPبا استفاده از ابزار پرسشنامه و نظرخواهی از کارشناسان و تحلیلF’ANP
نیز بر اساس دادههای موجود در پایگاههای اطالعاتی صورت گرفت .بر اساس نتایج مدل  ،F’ANPمیزان برخورداری از منابع آب با ضریب
 ،0/157انسجام اجتماعی با ضریب  0/086و نرخ مهاجرت با ضریب  0/086و همچنین بر اساس نتایج مدل AHPنیز میزان برخورداری از
منابع آب با ضریب  ،0/271نرخ باسوادی با ضریب  0/093و سطح فناوری مورد استفاده با ضریب  0/072مهمترین مؤلفههای مؤثر بر
پیوندهای روستایی -شهری بر اساس رویکرد شبکه منطقهای در منطقه مورد مطالعه میباشند.
واژههای کلیدی :پیوندهای روستا -شهری ،شبکه منطقهای ،مدل  ،F’ANPمدل  ، .AHPارومیه.
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مقدمه:
روابط بین شهر و روستا میتواند فراتر از حوزه نفوذ ناحیهای بوده و باعث شکلگیری و انتقال تولید ،درآمد ،اشتغال و ثروت و
جریان فضایی شامل جریان مردم ،کاالها ،پول ،فناوری و مواد زائد میشود .در همین راستا نادیده گرفتن ارتباط روستایی-
شهری منجر به ناکارآیی و باعث نابرابری بازدارنده میگردد (محمدییگانه و سناییمقدم .)104 :1394 ،سؤالی که مطرح میشود
این است نقش روستاها در توسعه منطقهای چیست در حالیکه توسعه شهری و منطقه ای بر مراکز شهری به عنوان نیروهای
رشد و توسعه تمرکز داشتهاند که در آن روستاها نقش غیرفعال و تحت سلطه شهرها بوده اند (وارد1و براون .)1238 :2009 2،در
مجموع شاخصهای توسعه روستاها نسبت به شاخصهای ملی عقب مانده است .که علت آن را در عواملی مانند کاهش منابع
آبی ،مهاجرت نیروی فعال و تحصیلکرده روستا ،بهره وری پایین نیروی فعال روستایی ،سطوح کم خدمات و زیرساخت مناسب
تولید و غیره می توان پیدا نمود (وارد و براون .)1238 :2009 ،نتیجتا اگر دنبال توسعه منطقه ای هستیم که در آن روستاها
نقش فعالی را در شبکه ای از مراکز شهری و روستایی ایفا می نمایند ,ابتدا بایستی مهمترین مؤلفه های مؤثر در ارتقا این نقش
را بیابیم .اما راهبردی که پیوندهای روستایی -شهری درآن تحقق مییابد رویکرد شبکه منطقه ای است .طبق این رویکرد توسعه
روستاها دیگر منوط به توسعه شهرها نیست ,بلکه روستاها نیز خود نقش فعالی را در توسعه منطقه ای ایفا می نمایند (محمدی
یگانه و حسین زاده .)56 :1392 ،تحقق چنین شبکهای و پیوندهای روستایی-شهری مستلزم وجود ساختارهای اجتماعی،
اقتصادی و کالبدی مناسب میباشد (طالشی و حیدری .)102 :1396 ،به عبارتی دیگر الزمه تحقق شبکه منطقهای و برقراری
پیوندهای دوسویه و مکمل روستایی-شهری منوط به توسعه روستایی (تحوالت ساختاری-کارکردی) است .به طور کلی از
ویژگیهای ساختاری که تحقق شبکه منطقه ای و برقراری پیوندهای روستایی-شهری را ممکن سازد؛ می توان به مواردی از
جمله اقلیم ،دسترسی به منابع آب ،شیوه معیشت ،فاصله از مراکز برتر خدماتی ،فاکتورهای جمعیتی ،وضعیت اشتغال ،منابع
تولید و مهاجرت اشاره نمود (صیدایی ،راستی و آذر .)68 :1395 ،در بخش انزل واقع در شهرستان ارومیه بدلیل کمبود منابع
آبی ،ضعف در زیرساختهای خدماتی فعالیتها ،شیوههای سنتی بهره برداری روستاییان ،پیوندهای مناسب میان شهر و
روستاهای منطقه شکل نگرفته است .نتیجتاً تحلیل عوامل مؤثر بر پیوندهای روستایی-شهری با رویکرد شبکه منطقه ای که
بتوان در آن نقش روستاها را در توسعه منطقه ای فعال نمود ،اهمیت می یابد .همچنین حوزه مورد مطالعه به دلیل خشک شدن
چاه ها و قرار گرفتن در معرض طوفان های نمک دریاچه ارومیه بیش از پیش شاهد از دست دادن جمعیت خود می باشند .در
این خصوص مطالعه حاضر به منظور تجدید حیات در این منطقه به تحلیل عوامل مؤثر بر روابط روستا -شهری بر اساس رویکرد
شبکه منطقهای پرداخته است تا بتواند با درک صحیح از این عوامل به تقویت پیوندهای روستا -شهری و همچنین توسعه
متوازن منطقهای کمک نماید .در نهایت تحقیق حاضر در پی پاسخگویی به سؤاالت ذیل میباشد.


مهمترین مؤلفههای مختلف ساختاری توسعه بخش انزل جهت تحقق پیوندهای روستایی -شهری و شبکه منطقهای
کدامند؟



تفاوت دو مدل  F’ANPو  AHPدر تعیین اولویت مؤلفههای مؤثر بر پیوندهای روستایی -شهری چیست؟

مبانی نظری و پیشینه تحقیق:
میان اجزای ساختاری و کارکردی تمام نظام های فضایی از جمله شهر و روستا نوعی پیوند تنگاتنگ و غیر قابل انکار هم به
وجه عمودی و هم افقی وجود دارد که قابلیت های آن نظام را محقق می سازد (طالشی و حیدری .)104 :1396 ،پیوندهای
روستایی -شهری به دو شکل پیوندهای فضایی و پیوندهای بخشی که اغلب متداخلاند ،وجود دارند .پیوندهای فضایی ،به
جریان افراد ،کاالها ،پول و اطالعات بین شهر و روستا اشاره دارد (گران3و جلیساوکا .)61 :2017 4،پیوندهای بخشی ،شامل
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پیوندهای پیشرو و پسرو بین خدمات کشاورزی و خدمات تولیدی میباشند (کاالنتاریدیس . )418 :2010 1،از جمله ،ارتباط
بین کشاورزی روستا و صنعت شهری ،که الزمه توسعه اقتصادی مناطق روستایی و شهری است (آلن .)2010 2،درک این روابط
از طریق عواملی چون مسکن ،بازار ،کار در قالب نرخ بهرهوری قابل درک میباشد (ثابت3و آریانفر .)31 :2017 4،طبیعت و
حوزه روابط شهری و روستایی در سطح محلی توسط فاکتورهای مختلف جغرافیایی ،جمعیتی (از جمله ماهیت اراضی
کشاورزی ،تراکم جمعیتی و الگوهای توزیعی) ،سیستمهای کشاورزی ( مالکیت زمین و دسترسی به منابع طبیعی) و شبکههای
ارتباطی (اتصال سکونتگاههای روستایی به مراکز شهری که بازارها و خدماتی که در آن مستقر میباشند) ،تعیین میگردد
(ادل .)1999 5،این روابط با توزیع و دسترسی برابر به زمین؛ استراتژِیهای برابر در تأمین زیرساختها؛ وجود تسهیالت
اعتباری مناسب برای تولیدکنندگان کوچک و متوسط و خدمات پایه (آموزش ،پزشکی ،آب و فاضالب) ،پشتیبانی از
سازمانهای محلی و ساختار سازمانیافته بازارها تقویت میگردند (تاکولی .)3 :2003 6،اولین نظریهای که توسعه شهر و روستا
را در کنار هم دید نظریه اگروپلیتن بود؛ این نظریه یک منطقه برنامهریزی با پتانسیلهای باالی کشاورزی را برای توسعه در
نظر میگیرد؛ مهمترین دستاورد این رویکرد لزوم توجه به منابع و پتانسیلهای محلی میباشد (فریدمن7و داگالس:1978 8،
 .)163این رویکرد لزوم ارتباط منطقه با سایر نواحی را نادیده میگیرد .عملکردهای شهری در توسعه روستایی رویکرد دیگری
است که به لزوم توسعه هر دو شهر و روستا توجه دارد .این رویکرد توسعه روستایی را منوط به توسعه سلسله مراتب شهری
متوازن و یکپارچه و تشکیل پیوندهای قوی بین شهر و روستا برای گسترش دسترسی به خدمات میداند (راندینلی.)1983 9،
راندینلی واضع این نظریه ،سیاست توسعه در شهرهای بازاری منتخب که امکان ارائه خدمات به جمعیت زیادی را داشته باشد،
را پیشنهاد مینماید (تقیلو و همکاران .)75:1392 ،وی معتقد به پرکردن خال سلسله مراتبی سکونتگاه ها از باال به پایین بوده
و بر توزیع راهبردی سرمایهگذاریها از طرف دولت تأکید دارد .این در حالی است که فریدمن توسعه نیافتگی روستاها را بیشتر
نتیجه پیامد جذب مازاد روستایی میداند تا ناتوانی روستاییان در تولید مازاد (محمدییگانه و حسین زاده .)57 :1392،این
رویکرد به دلیل عدم توجه به توزیع عملکردها متناسب با توانهای بالقوه ناحیهای ،دسترسی اقتصادی روستاییان به کارکردهای
شهری و اتکای شدید به سلسله مراتب خدمات رسانی ،مورد نقد قرار گرفته است (آکویونولو .)20 :201510،به دنبال شکست
نظریات پیشین مایکل داگالس رویکرد توسعه شبکهای روستا و شهر را در راستای تعادل بخشی به نظام سکونتگاههای شهری و
روستایی مطرح مینماید .این رویکرد توسعه هم سطح و بر اساس پتانسیلهای محلی و پیوندهای مکمل بین مراکز شهری و
روستایی را مد نظر قرار دارد (داگالس.)1 :1998 ،
راهبرد شبکه منطقهای در چارچوب پیوندهای روستایی -شهری ،در پی تحقق توسعه یکپارچه عرصههای شهری و
روستایی و کاهش فقر از طریق افزایش توان اقتصاد محلی در شبکهای از ارتباطات با اقتصاد منطقهای ،ملی و جهانی است
(ابراهیمزاده و موسوی .)1394 ،در این راستا تأکید بر بکارگیری منابع محلی در روند توسعه است (افراخته .)39:1391 ،مفهوم
شبکه منطقهای به ظرفیتهای محلی برای نظمدهی به فعالیتهای شهری و روستایی و بر تأمین زیرساختهای هر دو
سکونتگاههای شهری و روستایی تأکید کرده است (اکویونلو .)20 :2015 ،در حقیقت اجزای نظام سکونتگاه های روستایی و
شهری نمی توانند مستقل از هم عمل نمایند .به عنوان مثال ،نمیتوان در یک منطقه انتظار برخورداری از شهرهای سالم بدون
وجود روستاهای توسعه یافته داشت (طالشی و حیدری .)104 :1396 ،براساس این رویکرد ،تهیه آب لوله کشی ،برق ،فاضالب،
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آبیاری ،مدارس و بهبود خدمات درمانی نه تنها بخشی از موضوع رفاه محسوب میگردند ،بلکه همچنین در ارتقای کیفیت
زندگی منطقهای و پیوندهای روستایی -شهری که مورد نیاز رشد اقتصادی پایدار هست ،نیز مهم میباشند (افراخته،
 .)39:1391برخی از تجربیات مرتبط با پیوندهای روستایی و عوامل مؤثر بر این ارتباط در جدول  1ارائه شده است.
جدول -1تجربیات مرتبط در بررسی عوامل موتر بر پیوندهای روستایی -شهری
تجارب

نتیجه

نویسنده

تجربه اروپا

یکپارچگی ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی و محیطی مناطق روستایی مستلزم یک سیاست عمومی و ایجاد ارتباط
و پیوند قوی بین بخش کشاورزی و اقتصاد وسیع روستایی میباشد.

بنگز1و اشمید2006 2،

تجربه کنیا

توسعه زیرساختها و خدمات عمومی در مناطق روستایی و شهری ،تقویت ارتباط روستاها با یکدیگر و با مراکز
شهری از طریق جادههای محلی و سایر وسایل ارتباطی در رشد بازارهای محلی و همچنین ،تقویت ساختارهای
سازمانی و ظرفیت حکومتهای محلی در جهت رشد روابط ضروری است.

مولونگو ،اروت و کر2006 ،

تجربه دارالسالم

سطح آموزش ،جریانات انسانی ،دسترسی به مالکیت زمین ،خدمات ،کیفیت دسترسی و هزینه قابل تامین
دسترسی به سایر مناطق و همچنین تامین اعتبارات مالی به تقویت پیوندهای روستایی -شهری کمک مینمایند.

موشی2003 6،

تجربه اندونزی

کیفیتهای محیط طبیعی ،محیط زیست ساخته شده ( جاده ،آب ،برق ،مسکن ،حمل و نقل)  ،تراکم جمعیت
روستایی ،مهاجرت و سایر ویژگیهای اقتصاد محلی نظیر نرخ فعالیت ،پیوندهای روستایی -شهری را تحت تاثیر
قرار میدهند.

داگالس1998 ،

ایران :شهرستان پشته
زیالیی و دهدشت

پایین بودن درآمد کشاورزی و میزان اشتغال در روستاها بدالیلی از جمله نامناسب بودن زیرساختها ،حمل و نقل
نامناسب ،از عوامل عمده مهاجرت روستاییان به شهرها میباشند.

محمدی یگانه و سنایی مقدم،
1395
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منبع :داده های پژوهش.1397 ،

مواد و روش تحقیق:
این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و روش آن از نوع توصیفی و تحلیلی میباشد .محدوده مورد مطالعه روستاهای بخش انزل
شهرستان ارومیه میباشد که در 44درجه خاوری و 37درجه شمالی واقع شده است (شکل .)1در مجموع 39روستا در بخش انزل
ارومیه وجود دارند .تحقیق حاضر با هدف شناسایی و تحلیل شاخص های تأثیرگذار بر پیوندهای روستایی -شهری بر اساس
رویکرد شبکه منطقهای با مدلهای  F’ANPو  AHPانجام شد .ابتدا با مطالعه تحقیقات متعدد  31شاخص مختلف تدوین
گشت (جدول  .)3این شاخص ها با مصاحبه مقدماتی از دهیاران بخش انزل مورد اعتبارسنجی قرار گرفتند .سپس با استفاده از
دو مدل  F’ANPو  AHPبه تحلیل معیارها و مقایسه نتایج پرداختیم.
مدل  :F’ANPمدل  ،F’ANPاز قابلیتهای تحلیل عاملی در تبدیل موضوع به ابعاد مشخص و معین کردن رابطه بین این ابعاد
استخراج شده و شاخصهای درونی آنها در مدل  ANPاستفاده مینماید .نتیجت ًا ضمن استفاده از قابلیتهای هر دو ،بر محدودیت-
های مدل  AHPو ANPاز جمله  :قضاوتهای ذهنی که در این مدلها بکار گرفتهمیشوند تا میزان اهمیت عناصر تصمیم مشخص
شوند؛ طوالنی بودن محاسبات آن؛ و نیاز به کنترل ناسازگاری در قضاوتها فایق آمده و چارچوب مناسبی را برای تحلیل مسایل
شهری فراهم آورده است (زبردست .)37 :1393 ،اطالعات و داده های تحقیق در این مدل از پایگاه اطالعاتی سازمان جهاد
کشاورزی استان آذربایجان غربی و شناسنامه آبادیهای استان بدست آمد .برای بررسی روایی و پایایی تحلیل عاملی ،از آزمون
باتلت و  KMOاستفاده شد .مقدار  Sig=0.00و  KMOبرابر با  0,61نشان داد که داده ها برای انجام تحلیل عاملی مناسب اند
(جدول.)2

1

Bengs
Schmidt
3
Mulongo
4
Erute
5
Kerre
6
Mushi
2
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جدول -2آزمون بارتلت و مقدار عددی KMO
آزمون  KMOو Bartlett
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of
Sampling Adequacy.
Approx.
Chi-Square
Bartlett's Test
df
of Sphericity
Sig.
منبع :دادههای پژوهش.1397 ،

0/61
100/593
28
0/000

راهنما
مرز محدوده
بخش انزل
مراکز روستایی

شکل  -1محدوده مورد مطالعه ( -منبع :طرح ساماندهی بخش انزل.)1389 ,

فرایند تحلیل سلسله مراتبی ):(AHP
جامعه آماری این مدل ،کارشناسان بخش ترویج جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه و مسئولین مراکز بخش انزل شمالی و
انزل جنوبی میباشد .این گروه شامل  12نفر می باشد .در این روش ابتدا با استفاده از معیارهای انتخاب شده ،سلسله مراتبی از
هدف ،معیارها و زیرمعیارها تدوین شد .سپس با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته ،طبق روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی،
مقایسات زوجی میان معیارها و زیرمعیارها جمع آوری و نظرات کارشناسان تلفیق شد .و در ادامه اولویت معیارها و ضریب
اهمیت آنها مشخص گشت .فرایند تحلیل سلسله مراتبی یکی از معروفترین فنون تصمیم گیری چند شاخصه است .این روش
هنگامی که عمل تصمیم گیری با چند گزینه و شاخص تصمیم گیری روبرو است ،میتواند مفید باشد .شاخص ها میتوانند
کمی و یا کیفی باشند اساس این روش بر مقایسات زوجی نهفته است (دلبری و داودی.)62 :1391 ،
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جدول -3شاخصهای مؤثر بر پیوندهای روستایی -شهری بر اساس رویکرد شبکه منطقهای
ردیف

مولفه

شاخص

مطالعات

1

منابع طبیعی

میزان برخورداری ازمنابع آبی

(داگالس)1998 ,

فاصله از مرکز شهر ارومیه

(داگالس)1998 ,؛ (موشی)2003 ,

2
3

دسترسی

کیفیت راه های ارتباطی

(داگالس)1998 ,؛ (موشی)2003 ,

4

سطح فناوری

سطح فن آوری مورد استفاده

(داگالس)1998 ,؛ (ادل(;)1999 ,افراخته)1380 ،

5

سطح تولیدات تجاری

سرانه تولیدات تجاری

(داگالس)1998 ,

6

پیوند انسانی

نرخ مهاجرت

(داگالس)1998 ,

7

نرخ رشد جمعیت

(داگالس)1998 ,؛ (موشی)2003 ,

8

نرخ باسوادی

(داگالس)1998 ,؛ (موشی)2003 ,

نسبت جنسی

(داگالس)1998 ,؛ (موشی)2003 ,

بعد خانوار

(داگالس)1998 ,؛ (موشی)2003 ,

سرانهتعدادواحدهای آموزشی

(موشی(; )2003 ,سپهردوست)1388 ،

سرانه تعداد کالس

(موسیپور )1389 ،؛ (داگالس)1998 ,

تعدادواحدهای بهداشتی

(سپهردوست)1388 ،

فاضالب

(سپهردوست)1388 ،؛ (موشی)2003 ,

نسبت نیروی انسانی مراکز بهداشتی

(سپهردوست)1388 ،؛ (موشی)2003 ,

16

پیروی از آداب و رسوم محلی

(موسیپور)1389 ،؛ (داگالس)1998 ,

17

پایبندی به ارزشهای اجتماعی

(موسیپور)1389 ،؛ (داگالس)1998 ,

18

تعامل با نهادهای محلی

(موسیپور)1389 ،؛ (داگالس)1998 ,

19

تعامل اجتماعی

(موسیپور)1389 ،؛ (داگالس)1998 ,

اعتماد به نهادهای محلی

(افراخته)1380 ،؛ (موشی)2003 ,

9

جمعیت

10
11
12

آموزش

13
14
15

20
21

بهداشت

سرمایه اجتماعی

اعتماد به نهادهای دولتی

(افراخته)1380 ،؛ (موشی)2003 ,

22

امنیت اجتماعی

( موسیپور ( ،)1389 ،داگالس)1998 ,

23

سرانه زمین هر بهره بردار

(داگالس)1998 ,؛ (موشی)2003 ,

24

سرانه تولید کشاورزی

(داگالس)1998 ,؛ (موشی)2003 ,

25

زیرساخت نظیر آب ،برق ،گاز

(سپهردوست(; )1388،ویسی)1392 ،

26

بازرگانی

(سپهردوست(; )1388،ویسی)1392 ،

27
28

زیرساخت تولیدی

نرخ فعالیت در کشاورزی

(داگالس)1998 ,

نرخ فعالیت در زنبورداری

(داگالس)1998 ,؛ (موشی)2003 ,

نرخ فعالیت کل

(داگالس)1998 ,؛ (موشی)2003 ,

مخابرات

(موشی)2003 ,

سیاست های منطقه ای

(سپهردوست(; )1388،ویسی)1392 ،

29
30
31

ارتباطات

منبع :دادههای پژوهش.1397 ،

یافتههای تحقیق بر اساس مدل: F’ANP
روش  F’ANPدر دو مرحله انجام گرفت :ابتدا با استفاده از تحلیل عاملی ،شاخص های مورد نظر تحقیق آزمون شدند.
سپس با استفاده از نتایج حاصل از تحلیل عاملی سوپر ماتریس اولیه برای تحلیل شبکهای ساخته شد و در نهایت با به توان
رساندن ستون هدف در ماتریس ،ضرایب نهایی شاخصهای تحقیق بدست آمد .در مرحله اول ،شاخص های تحقیق ،با استفاده
از روش تحلیل عاملی به ابعاد محدودتری تبدیل شدند .اساس تحلیل عاملی ،دسته بندی متغیر ها بر اساس ارتباط درونی آنها با
یکدیگر میباشد .در نتیجه متغیرهایی که در یک عامل قرار میگیرند ،از همبستگی باالیی نسبت به هم برخوردار میباشند.
نتایج جدول  ، 4وضعیت قرار گیری متغیرها در هر یک از ابعاد استخراج شده را نشان داده است .به دلیل عدم تناسب تعداد
متغیرها با تعداد نمونهها ،تحلیل عاملی در دو سطح انجام شد .نتیجتاً از  31متغیر وارد شده نهایتاً  14متغیر با بار عاملی باالی
 0/5بعد از دو بار انجام تحلیل عاملی ،در عاملهای مورد نظر طبقه بندی شدند .با توجه به نتایج جدول ،4کیفیت راههای ارتباطی،
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سرانه تولید تجاری ،ارتباطات و بهداشت در عامل رشد اقتصادی با درصد تغییرات 19/004؛ اعتماد به نهادهای محلی و دولتی،
سطح فناوری مورد استفاده ،رشد جمعیت ،فاصله از مرکز شهر ارومیه در عامل اعتماد اجتماعی با درصد تغییرات  ،15/304انسجام
اجتماعی ،نرخ مهاجرت در عامل پیوندهای انسانی با درصد تغییرات  ،11/518پایبندی به ارزشهای اجتماعی ،آموزش و
زیرساخت تولید در عامل توسعه فرهنگی با ضریب 10/637و میزان برخورداری از منابع آب در عامل برخورداری از منابع طبیعی با
درصد تغییرات  10/541قرار دارند.
جدول -4نتایج تحلیل عاملی
نرمالیزه بار عاملی

نام شاخص

بار عاملی

کیفیت راه های ارتباطی

0/788

0/262754

سرانه تولید تجاری

0/753

0/251084

ارتباطات

0/751

0/250417

بهداشت

0/707

0/235745

اعتماد به نهادهای محلی و دولتی

0/780

0/29771

نام گذاری عوامل

رشد اقتصادی

سطح فن آوری مورد استفاده

0/620

0/236641

رشد جمعیت

0/618

0/235878

فاصله از مرکز شهر ارومیه

-0/602

0/229771

انسجام اجتماعی

0/801

0/561317

نرخ مهاجرت

-0/626

0/438683

پیوندهای
انسانی

پایبندی به ارزش های اجتماع محلی

0/880

0/464135

آموزش

.0/580

0/305907

توسعه فرهنگی

زیرساخت تولید

0/436

0/229958

میزان برخورداری از منابع آب

0/722

1

اعتماد
اجتماعی

برخورداری از
منابع طبیعی

درصد تغییرات

19/004

15/304

11/518

10/637
10/541

منبع :دادههای پژوهش.1397 ،

سپس در چارچوب مدل  ،F’ANPعوامل استخراج شده از تحلیل عاملی با استفاده از مدل  ANPمورد تحلیل قرار میگیرند
تا ضریب اهمیت نسبی هر یک محاسبه شود .جهت تشکیل سوپر ماتریس اولیه در مدل  ANPاز نتایج تحلیل عاملی استفاده
شد (جدول شماره  .)5بر اساس نتایج جدول ،5میزان برخورداری از منابع آبی با ضریب اهمیت  ،0/157انسجام اجتماعی با
ضریب  ،0/086نرخ مهاجرت با ضریب  0/860و همچنین کیفیت راههای ارتباطی با ضریب  0/08به ترتیب بیشترین اولویت را
دارا می باشند .ضریب اهمیت نسبی سایر مولفه ها به ترتیب اهمیت بدین صورت است :ارتباطات  ،0/069بهداشت ،0/069سرانه
تولید تجاری  ،0/066اعتماد به نهادهای محلی و دولتی  ،0/062فاصله از مرکز شهر ارومیه  ،0/056آموزش  ،0/056رشد
جمعیت  ،0/055سطح فناوری مورد استفاده  ،0/055پایبندی به ارزش های اجتماع محلی 0/053و زیرساخت تولیدی .0/05
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جدول -5ضرایب اهمیت نسبی عوامل موثر در تقویت پیوندهای روستایی -شهری بر اساس مدلF’ANP
ردیف

مولفه

اهمیت نسبی

1

میزان برخورداری از منابع آب

0/157

2

انسجام اجتماعی

0/086

3

نرخ مهاجرت

0/086

4

کیفیت راههای ارتباطی

0/08

5

ارتباطات

0/069

6

بهداشت

0/069

7

سرانه تولید تجاری

0/066

8

اعتماد به نهادهای محلی و دولتی

0/062

9

فاصله از مرکز شهر ارومیه

0/056

10

آموزش

0/056

11

رشد جمعیت

0/055

12

سطح فناوری مورد استفاده

0/055

13

پایبندی به ارزشهای اجتماع محلی

0/053

14

زیرساخت تولیدی

0/05

منبع :دادههای پژوهش.1397 ،

یافتههای تحقیق بر اساس مدل: AHP
به منظور انجام مقایسات زوجی پس از کسب نظرات خبرگان ،نظر گروهی افراد با استفاده از میانگین هندسی جمعآوری
گردیده و سپس با استفاده از این مدل در نرم افزار  Expert choiceاولویت بندی گردید .پاسخهایی که در این مرحله بدست آمد،
با توجه به نرخ ناسازگاری  0/08 >0,1قابل قبول است .با توجه به نتایج جدول اولویت مؤلفه های مختلف مؤثر بر پیوندهای
روستایی -شهری به ترتیب اهمیت بدین صورت است :منابع طبیعی با ضریب  ،0/271زیرساخت تولید با  ،0/196سرمایه
اجتماعی با  0/17و آموزش با ضریب  0/126به ترتیب مهمترین مؤلفه های مؤثر بر پیوندهای روستایی -شهری میباشند .در رده
های بعدی نیز سطح فناوری با ضریب  ،0/072ابعاد جمعیتی با ضریب  ،0/071تولیدات تجاری با ضریب  ،0/031دسترسی با
ضریب  ،0/029ارتباطات با ضریب  0/018و بهداشت با ضریب  0/017قرار دارند ..همچنین با توجه به نتایج ضرایب اهمیت
زیرمعیارها ،میزان برخورداری از منابع آبی با ضریب اهمیت  ،0/271نرخ باسوادی با ضریب  ،0/93سطح فناوریهای مورد
استفاده با ضریب  ،0/072اعتماد به نهادهای دولتی با ضریب  ،0/062زیرساخت با ضریب  0/058و سرانه زمین هر بهره بردار با
ضریب  0 ،0/053به ترتیب مهمترین شاخصهای مؤثر بر پیوندهای روستایی -شهری بر اساس رویکرد شبکه منطقهای می-
باشند .ضریب اهمیت سایرشاخصها نیز بدین صورت است :نرخ رشد جمعیت با ضریب  ،0/048سرانه تولیدات تجاری و اعتماد
به نهادهای محلی با ضریب  ،0/031نرخ فعالیت کل با ضریب  ،0/03تعامل با نهادهای محلی با ضریب  ،0/029کیفیت راههای
ارتباطی و نرخ فعالیت در کشاورزی با ضریب  ،0/026سرانه تعداد واحدهای آموزشی با ضریب  ،0/021نسبت جنسی با ضریب
 ،0/019امنیت اجتماعی با ضریب  ،0/016سیاستهای منطقهای با ضریب  ،0/015سرانه تولیدات کشاورزی با ضریب،0/014
پیروی از اداب و رسوم محلی با ضریب  ،0/013تعامل اجتماعی با ضریب  ،0/012بازرگانی با ضریب  ،0/01پایبندی به ارزش-
های اجتماعی ،تعداد واحدهای بهداشتی و دفع فاضالب با ضریب  ،0/007فاصله از مرکز شهر ارومیه با ضریب  ،0/004مخابرات
با ضریب  ،0/003نسبت نیروی انسانی در مراکز بهداشتی با ضریب  0/002و ترخ مهاجرت با ضریب  0/00به ترتیب بر توسعه
منطقه و پیوندهای روستایی-شهری موثرند( .جدول شماره .)6
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جدول -6ضرایب اهمیت نسبی عوامل موثر در تقویت پیوندهای روستایی -شهری بر اساس مدل AHP
مولفه
منابع طبیعی

زیرساخت تولیدی

سرمایه اجتماعی

زیرساخت آموزشی
سطح فناوری
ابعاد جمعیتی
سطح تولیدات تجاری
دسترسی
ارتباطات

سطح بهداشت
پیوند انسانی

ضریب
اهمیت

شاخص

میزان برخورداری ازمنابع آبی
0/271
زیرساخت نظیر آب ،برق ،گاز
سرانه زمین هر بهره بردار
نرخ فعالیت کلی
0/196
نرخ فعالیت در کشاورزی
سرانه تولید کشاورزی
بازرگانی
نرخ فعالیت در زنبورداری
اعتماد به نهادهای دولتی
اعتماد به نهادهای محلی
تعامل با نهادهای محلی
0/17
امنیت اجتماعی
پیروی از آداب و رسوم محلی
تعامل اجتماعی
پایبندی به ارزشهای اجتماعی
نرخ باسوادی
0/126
سرانهتعدادواحدهای آموزشی
سرانه تعداد معلمان
سطح فناوری مورد استفاده
0/072
نرخ رشد جمعیت
0/071
نسبت جنسی
بعد خانوار
سرانه تولیدات تجاری
0/031
کیفیت راه های ارتباطی
0/029
فاصله از مرکز شهر ارومیه
سیاست های منطقه ای
0/018
مخابرات
تعدادواحدهای بهداشتی
0/016
دفع فاضالب
نسبت نیروی انسانی مراکز بهداشتی
نرخ مهاجرت
0/00
منبع :دادههای پژوهش.1397 ،

ضریب
اهمیت
0/271
0/058
0/053
0/030
0/026
0/014
0/01
0/006
0/062
0/031
0/029
0/016
0/013
0/012
0/007
0/093
0/021
0/012
0/072
0/046
0/019
0/006
0/031
0/026
0/004
0/015
0/003
0/007
0/007
0/002
0/00

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها :
در تحلیل عوامل مؤثر بر پیوندهای روستایی -شهری با مدل  F’ANPاولویت گذاری متغیرها بر اساس دادههای وضع
موجود از شاخصهای تحقیق صورت گرفت .نتیجتا مولفههایی که در تعیین عوامل مؤثر بر پیوندهای روستایی -شهری در این
مدل تعیین شد ،بر اساس آنچه که هست ،انجام گرفت .با این حال در روش AHPتحلیل عوامل مؤثر بر پیوندهای روستایی-
شهری بر اساس نظرات خبرگان و با تحلیل فضایی از آنچه که باید باشد ،صورت گرفت .نتیجتا نتایج این دو روش می توانند به
عنوان تکمیل کننده یکدیگر باشد .به عبارتی دیگر بر اساس نتایج تحلیل سلسله مراتبی و اولویت های حاصله از این مدل می
توان به ارائه راهبرد در راستای تعدیل اولویت مولفه های وضع موجود که از تحلیل  F’ANPبدست آمده ،پرداخت .بر اساس
نتایج  F’ANPمیزان برخورداری از منابع آب با ضریب  ،157.انسجام اجتماعی با ضریب  ،0/086نرخ مهاجرت با ضریب 0/086
و کیفیت راهای ارتباطی با ضریب  0,08به ترتیب مهمترین مولفههای موثر بر پیوندهای روستایی -شهری است .این اولویت
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بندی بدون برداشت های ذهنی و بر اساس مجموع داده های وضع موجود صورت گرفته است .بدین معنا که در وضعیت موجود
منطقه انزل برخورداری از آب ،انسجام اجتماعی ،مهاجرت و کیفیت راههای ارتباطی بیش از سایر مولفهها توسعه روستاها و
پیوندهای روستایی -شهری را متاثر می نمایند .این در حالی است که تحلیل سلسله مراتبی) (AHPبر اساس تدوین پرسشنامه
و با تکیه بر برداشتها و تحلیلهای ذهنی کارشناسان صورت گرفته است .طبق نظر کارشناسان نیز مهمترین مولفههای موثر
بر پیوندهای روستایی -شهری بر اساس رویکرد شبکه منطقهای میزان برخورداری از منابع آب با ضریب  ،0/271نرخ باسوادی
با ضریب  ،0/093فناوریهای مورد استفاده با ضریب  ،0/.72اعتماد به نهادهای دولتی با ضریب ،0/062وجود زیرساخت نظیر
لوله کشی آب ،برق و گاز با ضریب  0/058و سرانه زمین هر بهره بردار با ضریب  ،0/053میباشد .طبق نظر کارشناسان وجود
منابع آب کافی مهمترین شرط توسعه منطقه می باشد .حل مسئله کم آبی در شرایط موجود منطقه ،چاره ای جز آموزش
روستاییان در خصوص استفاده از فناوری ها و شیوه های نوین در مشاغل روستایی ندارد که این امر نیز بدون اعتماد به
نهادهای دولتی ممکن نیست .همچنین وجود زیرساخت مناسب و قطعات بزرگ زمین در افزایش کارایی و بهره وری روستاییان
و شیوه های مورد استفاده ضروری است.
برخورداری از منابع آب مهمترین عامل در میان سایر عوامل مؤثر در پیوندهای روستایی -شهری میباشد .داشتن منابع آب
غنی اولین و مهمترین شرط الزم برای هر گونه تولید میباشد .تعیین ظرفیت قابل تحمل اکوسیستم و منابع آبی در هر گونه
برنامه توسعهای الزامی میباشد .از آنجاییکه استفاده از منابع آبی در این منطقه بشدت محدود میباشد ،درصورت نبود پیش
بینی های الزم حیات این بخش بشدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت .لذا مطالعه پتانسیلهای منطقه و تعریف نقشهای جدید
برای روستاها در ارتباط با سطوح باالتر الزامی میباشد .توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد میگردد که موارد ذیل در توسعه منطقه
مطالعاتی لحاظ گردد:


تعیین ظرفیت قابل تحمل اکوسیستم و منابع آبی



استفاده از افراد محلی در جلب مشارکت و اعتماد مردم



برگزاری دوره آموزش و ترویج استفاده از شیوه های نوین در کشاورزی ،دامپروری و صنعت



ایجاد زیرساختهای مناسب دربهره وری مناسب از منابع طبیعی



اقدام به یکپارچه سازی اراضی.
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