
  
  

  
: مطالعه موردي ،اثرات توسعه اي آنمناسبات روستا با شهر و 

  شهرستان ساوجبالغ
 سعيد معيدفر 
 دانشيار دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران
 صادق اكبري
 دانشجوي دوره دكتري جامعه شناسي توسعه دانشگاه تهران
  

  چكيده
و اجتماعي بين پيوندهاي گوناگوني بر حسب شرايط و بسترهاي اقتصادي      

روستاها و شهرها برقرار است كه اين پيوندها مي تواند اثرات توسعه اي و يا 
را به )بويژه روستاها(توسعه نيافتگي براي هركدام از فضاهاي شهري و يا روستايي 

بر اين اساس هدف مهم اين تحقيق آن است كه روابط و . دنبال داشته باشد
برخي .  توسعه يافتگي روستاها را تبيين نمايدمناسبات بين روستا با شهر و سطح

از نظريه هاي منفي نگر، مناسبات روستا با شهر را باعث توسعه نيافتگي و برخي 
رويكرد نظري اين پژوهش حاكي . ديگر مناسبات را عامل توسعه يافتگي مي دانند

شود و نتايج  از آن است كه مناسبات عامل اصلي توسعه يافتگي محسوب مي
 آمده نيزنشانگر اين است كه بين ميزان مناسبات روستا با شهر و سطح بدست

همچنين روستاهايي كه مسافت آن ها . توسعه يافتگي آن رابطه مثبت وجود دارد
با شهر كمتر است مناسبات آنها با شهر بيشتر و همچنين سطح توسعه يافتگي 

  .   آنها بيشتر است
  

  پيوند روستا با شهر. سطح  توسعه يافتگي. مناسبات روستا با شهر: واژهاي كليدي
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  مقدمه
پايداري جمعيت شهري و روستايي در جهان در حال توسعه به عنوان 

 طرح اين ).lynch (3 :2005, شناخته شده است21كليدي ترين چالش قرن 
 از روستا به شهر به 1موضوع از اين منظر اهميت دارد كه جريان هاي جمعيتي

 و عيني ترين و ملموس ترين بعد 2شهر- مهم مناسبات روستاعنوان يكي از ابعاد 
آن تلقي مي شود و توسعه روستاها و شهرها و برقراري مناسبات سودمند متقابل 

  . مي تواند به تثبيت و پايداري جمعيت هر يك كمك نمايد
شواهد نشان مي دهد كه شهرها در كشورهاي در حال توسعه نسبت به 

، بويژه اينكه متكي مي باشند) حوزه نفوذ(يرامون خودر پكشورهاي توسعه يافته، ب
  متقابلمناسبات. اكثريت جمعيت اين كشورها هنوز در روستاها ساكن هستند

بين شهرها و روستاهاي پيرامون بسيار مهم است، زيرا توليدات مهم روستاها كه 
. براي صادرات در نظر گرفته مي شود، عمدتا از طريق شهرها صادر مي شوند

را براي روستاها فراهم .  ضمن اينكه شهرها منابع مهم مالي، خدمات و اطالعات و 
مي سازند و امور مربوط به واردات كاالهاي صنعتي و بعضي از نهاده هاي 

بنابراين شهرها برقراري پيوند بين نواحي روستايي و . كشاورزي را انجام مي دهند
هاي  تواند پايه  مي3وندهاي وابسته به هماين پي. بازار جهاني را فراهم مي نمايند

  .   را شكل دهد4چرخه مثبت كنش متقابل
 بر تعامالتي جمعيتي بين شهر و 5 روستا-مطالعات اوليه مناسبات شهر

 روستا وجود -رويكرد ديگري كه در مطالعه مناسبات شهر.روستا متمركز بود
                                                 
١ -flows of people 
٢ -rural-urban relations 
٣ -interdependent links 
٤ -interaction 
٥  - Urban-rural relationships 
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اين رويكرد .فوذ بودداشت،مطالعه اثرات مراكز شهري بر پسكرانه ها و حوزه ن
 از جمله موضوعات مورد عالقه 6روستا-تعامل شهر.بيشتر صبغه جغرافيايي دارد

جامعه  . نيز بوده است8 و ليپتون7محققان و صاحبنظران توسعه مانند راندينلي
مشاركت داشته و  9 روستا –شناسان نيز بطور فعاالنه در زمينه روابط بين شهر 

-1995:3, در جوامع روستايي و تحول آن معطوف استتوجه آنها عمدتا بر تغيير
4) Kaur(اي از مباحث اصلي در ادبيات توسعه بر مناسبات  ،ولي بخش عمده

فضاهاي ).Jerve (1 :2001,ميان فضاهاي شهري و روستايي متمركز است
شهري با هر اندازه و مقياس به عنوان يك نظام اقتصادي و اجتماعي داراي يك 

ها معموالً شامل چندين فضاي  لكرد هستند و حوزه عملكردي آنحوزه نفوذ و عم
نظران توسعه كه به بررسي مناسبات روستاها  محققان و صاحب. گردد روستايي مي
مابين را مورد نظر دارند به نحوي كه شهرها  اي في پردازند، آثار توسعه و شهرها مي

عه به نواحي تحت توانند در گسترش و انتشار توس و بويژه شهرهاي كوچك مي
از آنجايي كه شهرهاي كوچك، انتهاي . نفوذ خود نقش مفيد و مؤثري ايفا نمايند

نواحي روستايي سازي نقاط شهري متصل به  زنجيره توسعه يافتگي و مدرن
يافتگي به آن نواحي رسوخ   مورد توجه قرار گيرند تا اين توسعه بيشتر، بايدهستند
  ). MC,Gee ، 1382: 31فني به نقل از (نمايد

بديهي است كه تمام شهرها اعم از شهرهاي بزرگ و كوچك به يك 
دهند و آثار و پيامدهاي  ميزان حوزه نفوذ و عملكردي خود را تحت تأثير قرار نمي

شهرها و بويژه شهرهاي .  ها با روستاهاي پيرامون به يك اندازه نيست مناسبات آن

                                                 
٦  -  Urban-rural Interactions 
٧  -  Rondinelli 
٨  - Lipton 
٩  - Urban-rural Relations 
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ي و فرهنگي بين شهرهاي منطقه كوچك نقش حامل اقتصادي، فيزيكي، اجتماع
اينكه مناسبات ).  tuerah (1997:41,اي و نواحي روستايي خود ايفا مي نمايند

شهر با روستاهاي پيرامون يك نوع رابطه مثبت و نيكو و يا رابطه اي استثماري 
است، از پرسش هاي اساسي محسوب شده و به كانون نظريه هاي توسعه مربوط 

 را از منظر مثبت بودن و يا منفي 10سبات مركز و پيرامونمي شود، جايي كه منا
  ). lynch (33 :2005,بودن تحليل مي نمايد

پرسشي كه در اين مقاله با آن روبرو هستيم اين است كه آيا روستاهايي 
كه با شهر مناسبات بيشتري دارند، سطح توسعه يافتگي آنها بيشتر است؟ و آيا 

هر دارند، سطح توسعه يافتگي آنها بيشتر روستاهايي كه مسافت كمتري با ش
  است؟ 

  
  اهداف تحقيق

عنوان دو مجموعه  طور سنتي به نواحي روستايي و شهري همواره و به
هاي توسعه،  گاه جدا و رقيب يكديگر تلقي گرديده و در زمينه تهيه برنامه سكونت
 در حالي شوند، صورت منفك و جدا از هم ديده مي گذاري به ريزي و سياست برنامه

مابين اين  ها حكايت از وجود يك مجموعه روابط ساختي في كه مطالعات و بررسي
ناپذير نواحي  در راهبرد جديد بانك جهاني نيز ارتباط جدايي. گاه دارد دو سكونت

به . شهري و روستايي در فرايند توسعه به خوبي مورد توجه قرار گرفته است
متقابل اقتصاد شهري و روستايي در تدوين طوري كه در اين راهبرد بايد روابط 

: 1384بانك جهاني، (هاي توسعه به صورت گسترده در نظر گرفته شود  تالش

                                                 
١٠ -core-periphery relations 
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تحقيق حاضر ضمن بررسي روابط و تعامل روستاها با شهرها برآن است تا ). 18
  .نقش  ميزان مناسبات و سطح توسعه يافتگي روستاها را تبيين نمايد

  
  اسبات روستا  و شهر ديدگاههاي مطرح در من

 شهر را مي توان به دو دسته كلي –رويكردهاي نظري به مناسبات روستا 
در رويكرد هاي منفي نگر مناسبات بين . منفي نگر و مثبت نگر تقسيم بندي نمود

روستا با شهر را يك طرفه و به نفع شهر و به ضرر روستا مي دانند و اعتقاد دارند 
به نفع شهر و به زيان . . ،و )مهاجرت(ي،مالي،مردم كه كليه جريان هاي اقتصاد

اقتصاد " در زمينه مناسبات روستا با شهر از الگويي به نام 11پوتر. روستا است
 ياد مي كند كه در آن مجموعه يك كشور و سرزمين براي 12"فضاي استعماري

در . صادر نمودن مواد خام به قدرت استعمارگر متشكل و هماهنگ مي شود
ايي شهرها چگونگي ارتباط بين روستاها و بازار جهاني را شكل مي چنين فض

به اعتقاد پوتر . دهند و اين رابطه استعماري بين شهرها با روستاها نيز وجود دارد
اغلب زيرساخت ها در سطح ملي براي حمايت  و تقويت روابط استعماري بين 

در بسياري از ميراث چنين روابطي . شهر و روستا گسترش و توسعه مي يابد
كشورهاي در حال توسعه وجود بخش هايي از يك شهر و يا تعداد اندكي از 

تداخل مناسبات بين . شهرها به عنوان كانون فعاليت هاي اقتصادي كشور است
شهر و روستاهاي پيرامون نيز ميراث ديگر الگوي استعماري است كه برخي آن به 

 (17 :2005, .با شهر ياد مي كنند بين روستا 13عنوان مناسبات استعماري جديد
lynch(  

                                                 
١١ -Potter 
١٢ -Colonial space economies 
١٣ -Neo-colonial 
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 در تحليل روابط  ميان شهر با روستا در دنياي غير صنعتي 14هانس بوبك
 "استثماري" با ماهيت "روابط سلطه"عمدتا و پيوسته بر تحميل نوعي ويژه اي از 

بوبك در نوشته هاي پيشتاز . از سوي شهرها بر محيط هاي روستايي تاكيد دارد
پيراموني در كشورهاي شرق ) روستايي(ه روابط شهرها و حوزه هاي خود در زمين

 15"سرمايه داري بهره بري"اسالمي، بويژه ايران اين گونه روابط سلطه را در قالب 
: 1384زاده  ؛ تقي153: 1377مؤمني، . 76 :1382سعيدي،(مطرح ساخته است

  ).  118: 1371، اهلرس، 40
 وابستگي نيز از طريق ارايه الگويي  صاحبنظر مكتب16آندره گوندر فرانك   

از رابطة ميان متروپل و قمر سعي نموده است، سازوكارها و نحوه عملكرد توسعه 
وي معتقد است خاستگاه روابط ميان متروپل ـ قمر .  نيافتگي قمر را توضيح دهد

گويد، رابطه متروپل ـ قمر به سطح  فرانك مي. را بايد در دوران استثمار جست
اي و داخلي جهان  شود، بلكه همين طور در سطوح منطقه للي محدود نميالم بين

طور كه شهرهاي بزرگ ملي به اقمار  ترتيب همان بدين. سوم نيز جريان دارد
اند، خود اين اقمار نيز به نوبه خود نسبت به شهرهاي  متروپل غرب تبديل گشته

شهرها نيز در اطراف روند و خود آن  تر، يك متروپل استعماري به شمار مي كوچك
استقرار اين . هاي محلي و روستاها هستند خود داراي اقماري به شكل شهرك

ها و اقمار موجب گشته كه مازاد اقتصادي از روستاهاي  شبكه كامل ميان متروپل
جا به پايتخت ملي و دست آخر به  اي و از آن جهان سوم به مراكز محلي و منطقه

                                                 
١٤ -Hans Bobek 
١٥ -Rent-Capitalism 
١٦. Andre Gunder Frank 
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 و 79:1384، پاتر و ايونز،  124: 1378سو، (ا كندشهرهاي بزرگ غربي جريان پيد
،2005: 18 lynch .(  

نيز در نظريه سوگيري شهري خود اعتقاد دارد، نفوذ  17مايكل ليپتون
دارد، بلكه  هاي روستايي، نه تنها مردم فقير را در فقر نگه مي مؤثر شهر بر حوزه

 مجموع وي در. شود هاي روستايي مي هايي در داخل حوزه موجب نابرابري
ليپتون به نقل از (داند   مناسبات شهر با روستا را به ضرر و زيان روستا مي

  , Tacoli , 1998: 150) 313: 1383شكويي، 
در دوره هايي از تاريخ كشورمان و بويژه قرون هيجدهم و نوزدهم كه 

اقتصادي جامعه روستايي بودند و شهرها نيز كاالهاي  شهرها متكي به مازاد
و فرآوري شده و وارداتي را براي آنها فراهم مي كردند، اين نظريه ها و صنعتي 

اگرچه در . رويكردهاي منفي نگر مي تواند شكل و ماهيت مناسبات را تبيين نمايد
اين دوران به واسطه قرار گرفتن كشور در وضعيت توسعه وابسته مازاد اقتصادي 

ابرابر به كشورهاي غربي منتقل جامعه روستايي از طريق شهرها و بواسطه مبادله ن
با تبديل شدن نفت به عنوان يكي از منابع درآمدي اصلي كشور و كاهش . مي شد

وابستگي شهرها به مازاد اقتصادي جامعه روستايي شكل و ماهيت مناسبات شهر 
با روستا دگرگون شد و در حال حاضر اين روستاها هستند كه از طريق سرمايه 

دولت و انتقال بخشي از درآمدهاي شهر از طريق كار و گذاري ها و كمك هاي 
بنابراين استثمار و بهره . شغل افراد روستايي در شهر، به روستاها منتقل مي شود

     .كشي بدان شكل كه مورد نظر صاحبنظران منفي نگر است و جود ندارد
كساني كه به مناسبات روستا با شهر از منظر مثبت مي نگرند، اعتقاد 

در مجموع شهر كانون . ، شهر مكان نوآوري،خالقيت و تحول مثبت استدارند
                                                 
١٧. Michal lipton 
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توسعه و ترقي محسوب مي گردد و برقراري ارتباط و پيوند ميان فضاهاي شهري 
و روستايي سبب انتقال و اشاعه ويژگي ها و خصايص توسعه اي از شهر به روستا 

  . مي گردد
نگر بر نقش توسعه اي  نيز به عنوان يكي از صاحبنظران مثبت 18راندينلي

شهرها و بويژه شهرهاي مياني در فراهم كردن دامنه اي از خدمات براي نواحي 
: 1380 ، راندينلي به نقل از شكويي، lynch (18 :2005, پيرامون تاكيد دارد

303 .(  
نيز از جمله صاحبنظران الگو و يا به   21 و هانسن20، هريشمن19پرو

 اعتقاد دارند شهرها نسبت به روستاهاي عبارتي نظريه قطب رشد هستند، كه
. پيرامون خود قطب رشد محسوب مي شوند و توسعه پيرامون را فراهم مي سازند

يا رخنه  23»اثر انتشار تدريجي«و  22»اثر قطبي شدن«اين افراد با بهره گيري از 
. به پايين،سازوكار تاثير شهرها بر روستاها و نواحي پيرامون را بيان مي كنند

: 1381باغيان،    ، قرهDavkins 140 :2003,، 246- 7: 1380غ كرماني، صبا(
   Miyoshi  , 1997: 3-4) و 296

نيز به اثر و پيامد هاي مثبت مناسبات شهر و روستا اعتقاد  24گولد
تعريف مي كند و معتقد است، اشاعه نوسازي از  25وي توسعه را با نوسازي.دارد

شهري و نهايتا نواحي روستايي  تب پايين ترمركز شهر آغاز و به طرف سلسله  مرا

                                                 
١٨ -rondinelli 
١٩ - Perroux 
٢٠ - Hirschman 
٢١ - Hansen 
٢٢ - Polarization effect 
٢٣ - Trickling Down effect 
٢٤ -gould 
٢٥ -modenaizaton 
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اين شواهد احتماال مي تواند همان اثر انتشار تدريجي و يا رخنه . جريان پيدا كرد
  )lynch (22 :2005, به پايين نظريه قطب رشد باشد

 اسملسر ، پردازان جامعه شناختي و اقتصادي مكتب نوسازي مانند نظريه
 با توجه به گسترش جامعه  30 ايزنشتاد و29، هوزليتز28،اينكلس27ردفيلد ،26

شهري و غلبه آن بر اجتماعات روستايي در كشورهاي توسعه يافته، يكي از 
معيارهاي اساسي توسعه و نوسازي را شهرگرايي و تمركز اجتماعات كشورهاي در 

صاحبظران نوسازي ).20- 21؛ 1374سبزيان، (دانند حال توسعه در شهرها مي
در جامعه روستايي و سنتي را موكول به اشاعه ارزشهاي هرگونه تغيير و تحول 

هايي را مبنا و  مدرن و توسعه اي از شهرها به روستاها مي دانند و يا تلويحاً ارزش
اند كه عمدتاً در زندگي شهري و اجتماعات شهرنشين يافت  پايه نوسازي قرار داده

  شوند  مي
اد و شاخص مدرن و در نزد صاحبنظران مكتب نوسازي، شهر به عنوان نم

: 1378قادري، (توسعه يافته و روستا نماد و شاخص سنتي و توسعه نيافته است 
7 -126( ،  

شهرها عامل ايجاد كننده و «لذا مكتب نوسازي بر اين اعتقاد است كه 
گسترش دهنده و موتور محرك توسعه هستند و به عنوان تسهيل كننده و پخش 

پاول، به (» كنندمي وستاهاي پيرامون عمل توسعه و نوآوري روي حوزه نفوذ  ر
  ).  104: 1382نقل از افراخته، 

                                                 
٢٦ - Smelser 
٢٧ -Rdfild 
٢٨ -Inkeles 
٢٩ -Hoselitz 
٣٠ -Eisenstadt 
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ويژه نوسازي اقتصادي، رويكرد رايج اين است  از نظر مكتب نوسازي و به
تواند  كه افزايش آهنگ يك الگوي صحيح توسعه صنعتي ـ شهري مي

 (1 :1998,هاي دروني و ذاتي توسعه روستايي را جبران و برطرف سازد محدوديت
 Doglass      (  

با توجه به اينكه رويكرد برنامه هاي عمراني قبل از انقالب و برنامه هاي 
توسعه  كشور پس از انقالب كه عمدتا بر افزايش رشد اقتصادي، صنعتي شدن و 
توسعه شهري تاكيد داشته است و اين سه شاخص از ويژگي هاي نوسازي 

 اثر و پيامد مثبت مناسبات شهر با محسوب مي گردد و نوسازي نيز اعتقاد به
روستا دارد،از اين رو رويكرد نظري در اين پژوهش رويكرد مثبت نگر به مناسبات 
روستا با شهر است و اعتقاد بر اين است كه از طريق مناسبات روستا با 
شهر،روستا از دستاورد هاي نوسازي بهره مند مي شود و توسعه روستاها با 

  .  به عبارت ديگر شهر بر روستا اثر توسعه اي دارد. ر رابطه داردمناسبات آنها با شه
  

  روش شناسي تحقيق 
در . به منظور آزمون فرضيه پژوهش از روش پيمايش استفاده شده است

اين پژوهش شهرستان ساوجبالغ به عنوان مورد مطالعاتي انتخاب گرديد و 
هم آن، اطالعات مورد پرسشنامه اي تهيه و پس از بررسي اوليه و رفع نكات مب

نياز با همكاري اعضاي شوراي اسالمي روستاها و دهياران روستاهاي داراي 
كه در سرشماري سال )  روستا103تعداد (دهياري، از كليه روستاهاي شهرستان

سپس ). 1نقشه شماره( خانوار و بيشتر داشته اند،جمع آوري گرديد20 كه 1375
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ش هاي مورد شده و پرداز 31ي علوم اجتماعياطالعات وارد بسته نرم افزار آمار
  . نياز انجام گرديد

  
  

  پراكندگي روستاهاي نمونه تحقيق در شهرستان ساوجبالغ):1(نقشه شماره 

  
  
  

                                                 
٣١ - Statically package for social science(spss) 
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  ويژگيهاي محدوده مورد مطالعه
برخي ويژگيهاي محدوده مورد مطالعه بر اساس متغيرهاي توزيع 

شهر و ميزان خدمات و امكانات جمعيت، مسافت روستا از شهر، ميزان مناسبات با 
  . ارايه مي شوند) ميزان توسعه يافتگي(توسعه اي 

  
  توزيع جمعيت

 نفربوده است، 642به طور ميانگين جمعيت روستاهاي  مورد مطالعه 
تعداد .  نفر بوده است6915 نفر و حداكثر 42حداقل تعداد نفرات يك روستا 

 حداقل تعداد خانوار روستا. ده استخانوار بو151گين خانوار هر روستا بطور ميان
  .  خانوار بوده است1547 و حداكثر 20هاي مورد مطالعه 

  
   و فواصل مكان هاميزان مناسبات روستا با شهر

 بر اساس يافته هاي تحقيق از نظر ميزان فاصله روستاها از مركز دهستان
- 20 درصد روستاها بين 5/16 كيلومتر،10 درصد روستاها كمتر از 7/76بيش از ،

 كيلومتر از مركز دهستان مربوطه فاصله 21 درصد نيز بيش از 8/6 كيلومتر و 11
 كيلومتر از مركز دهستان 7روستاهاي مورد بررسي بطور ميانگين . داشته اند

  . فاصله داشته اند
 كيلومتر از 15 درصد روستاها كمتر از1/31بر اساس نتايج بدست آمده، 

 9/37 كيلومتر و 16-30 درصد روستاها بين 32مركز شهرستان فاصله داشته اند،
 كيلومتر از مركز شهرستان ساوجبالغ كه شهر هشتگرد مي 31درصد نيز بيش از 

 كيلومتر ار 3/34روستاهاي مورد بررسي بطور ميانگين . باشد، فاصله داشته اند
  . تان فاصله دارندمركز شهرس
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باتوجه به اينكه به غير از مناسبات مجازي و مبتني بر شبكه هاي 
مخابراتي ،كليه مناسبات و ارتباطات ديگر روستاييان با شهر وبالعكس از طريق 
شبكه هاي حمل و نقل بار و مسافر انجام مي گيرد،در اين مقاله ميزان مناسبات 

بر اين پايه .  عمومي و شخصي سنجيده شدروستا با شهر با ميزان وسايل نقليه 
 وسيله نقليه 1-20 درصد از روستاها بين 51وبا توجه به  نتايج حاصله، بيش از 

 درصد بين 6/13عمومي و شخصي براي رفت و آمد روستاييان به شهر دارا بودند،
 وسيله نقليه و بيشتر براي تردد مردم در 41 درصد نيز 35 وسيله نقليه و 40-21
  .   وسيله نقليه دارا بوده اند33بطور ميانگين هر روستا . يار داشته انداخت

  
  امكانات و خدمات توسعه اي

 33اي؛ براي بررسي وضعيت روستاها از نظر امكانات و خدمات توسعه  
 شاخص در هيچ يك از روستاها متمركز نبوده 33شاخص مورد نظر بوده است كه 

خدمات و امكانات توسعه اي كه در روستاهاي حداقل تعداد . و وجود نداشته است
 61در ضمن .  بوده است نوع29و حداكثر  2مورد مطالعه وجود داشته برابر با 

 33 مورد از خدمات و امكانات توسعه اي را داشته اند ؛2-10درصد روستاها بين 
 مورد از خدمات و 20- 29 درصد از روستاها نيز بين 6 مورد و 11-19درصد بين 

  ). 1جدول(نات توسعه اي  را دارا بودندامكا
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  تعداد روستاها و دسته بندي خدمات و امكانات توسعه اي: 1جدول
تعداد خدمات و   ردبف  دسته بندي خدمات و امكانات توسعه اي

امكانات توسعه 
  اي

10-2  19-11  29-20  
  جمع

1  2  1      1  
2  3  4      4  
3  4  9      9  
4  5  8      8  
5  6  6      6  
6  7  13      13  
7  8  11      11  
8  9  6      6  
9  10  5      5  

10  11    4    4  
11  12    6    6  
12  13    10    10  
13  14    2    2  
14  15    2    2  
15  16    2    2  
16  17    2    2  
17  18    2    2  
18  19    3    3  
19  20      1  1  
20  21      1  1  
21  22      1  1  
22  24      2  2  
23  29      1  1  

  103  6  34  63  جمع
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 33 وضعيت روستاها از نظر امكانات و خدمات توسعه اي؛در بررسي
شاخص مورد نظر بوده كه هيچ يك از روستاها همه شاخص ها را به طور كامل 

حداقل تعداد خدمات و امكانات توسعه اي كه در روستاهاي مورد مطالعه . نداشتند
 مطابق نمودار زير.  خدمت بوده است29 خدمت و حداكثر 2وجود داشته است ؛

 مورد از خدمات و امكانات توسعه اي را داشته اند 2- 10 درصد روستاها بين 61
 مورد از 20- 29 درصد از روستاها نيز بين 6 مورد و 11-19 درصد بين 33؛

  .خدمات و امكانات توسعه اي  را دارا بودند
  

  اي تعداد روستاها و دسته بندي خدمات و امكانات توسعه: 1نمودار
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  قيافته هاي تحقي
در اين قسمت تحليل داده ها با استفاده از آزمون روابط بين متغيرها 

ابتدا ميزان همبستگي بين مسافت روستاها از مراكز دهستان، . ارايه مي شود
بخش و شهرستان و همبستگي آنها با ميزان مناسبات روستا با شهر و ميزان 

  .گيرد يتوسعه يافتگي تحليل و سپس فرضيه تحقيق مورد آزمون قرار م
  مسافت و ميزان مناسبات و سطح توسعه يافتگي

 اشاره شده است، بين ميزان مناسبات روستا با 2همان طوري كه در جدول
شهر و مسافت روستا از مركز دهستان، مركز بخش و مركز شهرستان همبستگي 

اين همبستگي براي مركز دهستان و مركز شهرستان در سطح . آماري وجود دارد
 درصد اطمينان است و اين 95طمينان و براي مركز بخش در سطح  درصد ا99

است، )  -215/0(،  )-351/0(، )- 278/0(همبستگي منفي و شدت آن به ترتيب  
نتايج مذكور بيان گر آن است كه هر چه مسافت . كه متوسط ارزيابي مي شود

مسافت روستا از شهر بيشتر باشد، مناسبات روستا با آن كمتر و بالعكس هر چه 
روستا از مركز دهستان، بخش و شهرستان كمتر باشد، ميزان مناسبات با آن 

بنابراين دسترسي به شهر و وجود تسهيالت بر برقراري ارتباط . بيشتر خواهد بود
  . و پيوند اثر گذار است

كه شهر (همچنين بين ميزان مسافت روستا از مركز دهستان، مركز بخش 
اين .  توسعه يافتگي، همبستگي آماري وجود داردو مركز شهرستان و سطح) است

 درصد اطمينان و براي 95همبستگي براي مركز دهستان و مركز بخش در سطح 
 درصد اطمينان است و اين همبستگي منفي و شدت 99مركز شهرستان در سطح 

است، كه متوسط ارزيابي مي ) - 334/0(،  )-208/0(، )- 215/0(آن به ترتيب  
كور نشانگر آن است هرچه مسافت روستا از شهر كمتر باشد، سطح نتايج مذ. شود
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بنابراين مي توان نتيجه گرفت روستاهايي كه از . توسعه يافتگي آن بيشتر است
لحاظ مسافت به شهر نزديكترند، فرصت هاي بيشتري در اختيار دارند تا از 

توسعه امكانات و خدمات توسعه اي بهتري بهره مند شوند و روستاهاي كمتر 
  .   يافته روستاهايي هستند كه فاصله آنها از شهر زياد است

  
  ميزان همبستگي ميان ميزان مسافت روستا از مركز دهستان،بخش و  شهر: 2جدول 

  و ميزان مناسبات روستا با شهر و سطح توسعه يافتگي روستاها

سطح توسعه 
  يافتگي روستاها

ميزان مناسبات 
  افتمس  آزمون آماري  روستا با شهر

215/-0* 
029/0  
103 

287/0-** 
003/0 
103 

Pearson correlation 
 

Significance(2-tailed) 
 
N 

مسافت روستا از 
  مركز دهستان

208/0*- 
035/0  
103 

215/0-* 
029/0 
103 

Pearson correlation 
 

Significance(2-tailed) 
 
N 

مسافت روستا از 
  مركز بخش

334/0**- 
001/0 
103 

351/0-** 
000/0 
103 

Pearson correlation 
Significance(2-tailed) 

 
N 

مسافت روستا از 
  مركز شهرستان

  01/0معناداري در سطح **
  05/0معناداري در سطح **
  



 1386  بهار و تابستان -1385، پاييز و زمستان 9 و 8، ش 6نشريه علوم جغرافيايي، ج   
 

92 

  مناسبات روستا با شهر و سطح توسعه يافتگي
  ميان 32فرضيه پژوهش مربوط به  بررسي و آزمون رابطه و همبستگي

نتايج حاصل از . وسعه يافتگي روستاها استمناسبات روستا با شهر و سطح ت
تحقيق بيانگر آن است كه بين ميزان مناسبات روستا با شهر و سطح توسعه 

 درصد اطمينان همبستگي وجود دارد و اين 99يافتگي روستاها در سطح 
نتايج مذكور ). 3جدول (تقريبا قوي است)680/0(همبستگي مثبت و شدت آن 

زان مناسبات و رفت و آمد روستاييان به شهر و دهد كه افزايش مي نشان مي
افزايش ميزان برخورداري روستا از امكانات و خدمات توسعه اي با يگديگر همراه 
است و بالعكس افزايش سطح توسعه يافتگي روستاها با افزايش ميزان تردد و 

  . مناسبات روستاييان به شهر همراه است
  ا با شهر سطح توسعه يافتگي روستاها رابطه بين ميزان مناسبات روست:3جدول 

    ميزان مناسبات روستا با شهر

680/0** 
000/0 

103  

Pearson correlation 
 

Significance(2-tailed) 
 
N 

سطح توسعه يافتگي 
  روستاها

  01/0معناداري در سطح **
  

  جمع بندي و نتيجه گيري
 آنها از نتايج و يافته هاي پژوهش نشان مي دهد، روستاهايي كه مسافت

شهر و يا مراكز دهستان كمتر است، مناسبات و پيوندهاي بيشتري با شهر داشته 
عالوه بر اين و با توجه به فرض . و از سطح توسعه يافتگي بيشتري برخوردارند

                                                 
٣٢ - correlation 
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اصلي تحقيق، روستاهايي كه مناسبات بيشتري با شهر دارند، سطح توسعه يافتگي 
يافته .با توسعه داراي همبستگي مثبت استبنابراين مناسبات .  آنها بيشتر است

هاي تحقيق نشان گر آن است كه شهرها به عنوان نقاط و مراكز اشاعه و ترويج 
دستاوردهاي توسعه مي توانند عمل نمايند و از آن ها مي توان به عنوان قطب 

با تكيه بر رويكرد نظري مكتب نوسازي كه رفع .هاي رشد و توسعه بهره گرفت 
سعه اي روستا را در توسعه شهري مي داند و با توجه به يافته هاي مشكالت تو

تحقيق كه مويد تاثير پذيري روستاها از دستاورد هاي شهري است ،بنابر اين 
برنامه ريزي براي رشد و رونق اقتصادي و توسعه صنعتي  مبتني بر شهرها مي 

اين يافته مي توان  باتوجه به.   روستاها فراهم نمايدتواند آثار توسعه اي براي
گفت، سياستگذاري و برنامه ريزي براي شهرها و روستاها به صورت منفك و جدا 

 كه از آن به عنوان يكي  رااز هم نمي تواند توسعه پايدار و تثبيت جمعيت روستاها
 حال توسعه ياد مي شود، تحقق  كشورهاي در21از چالش هاي جدي قرن 

ميان روستاها و شهرها مي يل برقراري پيوندي دسترسي و تسهايجاد راهها .دبخش
تواند از طريق كوتاه نمودن فواصل ، مقدمات توزيع امكانات و خدمات توسعه اي 

بهره گيري از كليه  و در كليه روستاها و فراهم كردن زمينه براي توزيع جمعيت
در حال حاضر با توجه به اينكه از يك سو . ظرفيت هاي طبيعي را فراهم سازد

 اعظم درآمدهاي كشور از محل درآمد نفت تامين مي شود و عمدتا در بخش
شهرها هزينه و سرمايه گذاري مي شود و مازاد اقتصادي توليد كشاورزي جامعه 
روستايي در درآمد ملي جايگاه پاييني دارد و به تدريج روبه تقليل مي رود، و از 

متعالي در برنامه سوي ديگركاهش وابستگي به درآمد نفت به عنوان يك هدف 
، فراهم كردن زمينه پيوند بين شهرها و روستاها، مي تواند مي باشدهاي توسعه 
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