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چکیده
بهمنظور دستیابی به توسعه متوازن و یکپارچه در برنامهریزیهای فضایی کشورهای درحالتوسعه ،ایجاد
سلسلهمراتب متعادل و نظامیافته سکونتگاهها از نیازهای اساسی به شمار میآید که در این میان توجه به
شهرهای کوچک یکی از راهکارهای تعادل بخشی به این وضعیت است .نخستین هستههای شهری که در
ارتباط با نقاط روستایی هستند ،کانونهای کوچک شهری و پیراشهری است که بهعنوان حلقه اتصال نواحی
روستایی با شهرهای بزرگ قلمداد میشود .پژوهش حاضر باهدف بررسی کارکرد شهر کوچک خوسف در
توسعه نواحی روستایی پیرامونی آن انجام شده است .از حیث روش توصیفی -تحلیلی و از مطالعات اسنادی،
کتابخانهای و پیمایشی استفاده گردیده است .این پژوهش با حجم نمونه  384پرسشنامه در  16روستا با روش
نمونهگیری چندمرحلهای تصادفی انجام شده است .به منظور تحلیل دادهها ،آزمون  tتک نمونهای مورد استفاده
قرار گرفته است .نتایج حاصل از یافتههای پژوهش که در چهار بعد اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و بهداشتی
صورت گرفت ،نشان میدهد که شهر خوسف میتواند دارای نقش واسطهای در ارائه خدمات به حوزههای
نفوذ روستایی خود باشد و همچنین ارائه خدمات و امکانات از سوی شهر خوسف باعث ماندگاری جمعیت
نواحی روستایی پیرامونی آن شده است.
واژگان کلیدی :توسعه روستایی ،شهرهای کوچک ،شهرخوسف.
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شهرهای کوچک نقش بسیار مهمی بهعنوان مراکز رشد روستایی

مقدمه
ایده و موضوع مطالعه نقش و تأثیر شهرهای کوچک اولین بار

درروند رشد روستاها بر عهده داشته و خدماتی درزمینه ایجاد بازار،

توسط جانسون مطرح گردید که تقریب ًا جدیدترین موضوع در توسعه

تأمین نهادهای کشاورزی ،خدمات شهری همچون امکانات آموزشی

منطقهای بود ( .)Barean,2009بدون شک یکی از طرفداران این

و مراقبتهای پزشکی و مانند آن را برای حوزه روستایی خود فراهم

دیدگاه ،دنیس راندینلی است که با همکاری رودل در سال 1978

میآورند (امکچی )100 :1383،درواقع شهرهای کوچک بهعنوان یک

بحث عمیق و گستردهای در این زمینه فراهم نمود (.)Baresky,2009

بازیگر نقش کلیدی و مؤثری در ارتباط با بازارهای محلی و فرامحلی

هیندریک و تیتوس اظهار میدارند که در مناسبات روستایی -شهری،

بازی میکنند ()Tacoli,2003

نقش شهرهای کوچک بسیار مهم است ولی اکثراً نادیده گرفته میشود

بررسیهای بهعملآمده در سالهای اخیر نشان میدهد که
شهرهای کوچک در توسعه اجتماعی-اقتصادی کشورهای آسیا،

(.)Hinderink and Titus,1998: 49
به دنبال انقالب صنعتی در قرن هجدهم و رشد سریع تولیدات و

آفریقا و آمریکای التین اهمیت خاصی دارد ،زیرا عرضه کارکردهای

چرخش اساسی در اقتصاد شهری ،افزایش چشمگیر درآمدهای

مختلف اجتماعی ،اقتصادی و خدماتی در شهرهای کوچک از عوامل

شهری و افزایش ناگهانی مهاجرت از روستا به شهر ،رشد جمعیت

مهم توسعه ناحیهای و ملی شناخته میشود (شکوئی.)414 :1373 ،

شهری شتاب گرفت و باعث رشد سریع شهرنشینی گردید و

میتوان شهرهای کوچک را بهعنوان مراکزی قلمداد نمود که نقش

مشکالتی در پی داشت که یکی از بارزترین این مشکالت،

بسزایی در تقویت محرکهای رشد و توسعه فضاهای حوزه نفوذ

تمرکززدایی زیاد در یک یا چند شهر و گسیختگی نظام سلسلهمراتب

خوددارند (رضوانی.)46 :1386 ،

شهری در اکثر کشورها میباشد (سرایی و اسکندری ثانی:1386 ،

دنیس راندینلی در تحلیل روابط شهر و روستا بر محور سیاست

.)165-166

توسعه ،در سلسلهمراتب شهری بر جمعیت شهری تأکید میکند .او

عدم تعادلهای بین منطقهای سبب عدم تعادلهای جمعیتی بین

معتقد است که اهداف توسعه روستایی جدا از شهرها عملی نیست،

سکونتگاههای روستایی و شهری و درنتیجه رشد شتابان شهرهای

زیرا بازارهای اصلی برای دریافت مازاد تولیدات کشاورزی در مراکز

بزرگ از یکسو و محدودیت روزافزون نقاط روستایی از سوی دیگر

شهری قرارگرفته است (فنی.)75:1388 ،

شده است (قدیری معصوم و همکاران.)64 :1393 ،

طرفداران شهرهای کوچک که شاید بتوان آنها را مخالفان

از دهه  1980بهواسطه رشد شتابان جمعیت در بسیاری از

شهرهای بزرگ دانست ،توسعه کشاورزی و صنعتی از یکدیگر جدا

کشورهای جهان سوم و پیامدهای ناگوار آن تمرکزگرایی ،عدم تعادل

نمیدانند و بر اهمیت مراکز شهری کوچک به لحاظ اقتصادی تأکید

فضایی ،ناهنجاریهای اجتماعی و شهری توجه بیشتری به شهرهای

میکنند (زبردست .)24 :1383 ،این شهرها ،در برقراری ارتباط بین

کوچکشده است ()Bryceson,2001

مناطق روستایی با بازارهای داخلی و بینالمللی نقش مهمی دارد و

طرفداران شهرهای کوچک جنبههایی از اهمیت این سکونتگاهها

فرصتهای شغلی غیر کشاورزی را برای جمعیت روستایی فراهم

را بهعنوان مراکز خدمات منطقهای در توسعهی روستایی مطرح

میکنند (تاکولی.)153 :1988 ،

میکنند و بر ایجاد سلسلهمراتب منسجم سکونتگاهی و نیز اثرات

نقش شهرها در توسعه روستایی از طریق پیوندها و مناسبات

توزیع و رخنه به پایین تأکیددارند (نوری.)68 :1388 ،

روستایی شهری تحقق مییابد ،مناسبات میان روستا-شهرها هم
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تغییرات شهری و هم تغییرات روستایی را تحت تأثیر قرار میدهد.

میکند (فنی .)35 :1382 ،در ایران ،روند شتابان شهرنشینی و گسترش

روابط بین مراکز شهری و مناطق روستایی اطراف شامل جریان مردم،

کالنشهرها ،مدیریت امکانات و سرمایهها را با مشکل مواجه نموده،

کاالها ،پول و اطالعات به همراه دیگر مبادالت اجتماعی ،اقتصادی و

بهطوریکه بخش عظیمی از امکانات و خدمات توسط نواحی

فرهنگی میشود (کمانرودی و همکاران .)47 :1393،پارادایمهای

شهری بهخصوص کالنشهرهای کشور بلعیدهشده است .ولی

جدید توسعه ،شبکهها و جریانها را در نظر میگیرد؛ چراکه جریانها

بااینوجود شهرهای بزرگ با انواع مشکالت و معضالت متعددی

و پیوندهای بین نواحی روستایی و شهری مهم است ( Lynch,2005:

دستوپنجه نرم میکنند ،این مشکالت شامل تراکم جمعیت،

.)5

دسترسی ناکافی به مسکن و خدمات اصلی شهر و به دنبال آن رواج
خداداد و همکاران ( )1393در مقاله خود تحت عنوان نقش

و گسترش زاغهنشینی و مسکنهای غیرقانونی ،افزایش فقر در

شهرهای کوچک در برنامهریزی توسعه منطقهای (مورد :استان

شهرها ،افزایش میزان بیکاری ،رقابت شغلی و اقتصادی نابرابر و انواع

گلستان) دریافتند که شهرهای کوچک در محدوده موردمطالعه باعث

آلودگیهای زیستمحیطی است.

تعادل جمعیتی در گرگان شده است .میری کمک و همکاران

ساختار نظام برنامهریزی توسعه در ایران ،از یک نظام سلسله

( )1394در مقاله خود تحت عنوان نقش شهرهای کوچک در تعادل

مراتبی تبعیت نمیکند بلکه بهصورت متمرکز است و برنامهریزیها

جمعیت منطقهای و توسعه نواحی روستایی (مورد :استان گلستان)

عمدتاً بهصورت باال به پایین صورت میگیرد.

اذعان داشتهاند که شهرهای موردمطالعه ارتباط تنگاتنگی با روستاهای

شهر خوسف در  35کیلومتری جنوب غربی بیرجند واقع گردیده

پیرامون خود دارد که رابطه جمعیتی شهر و ناحیه بیشتردر زمینه

است .این شهر از شمال به شهرستان فردوس ،از شرق به شهرستان

استخدام روزانه و جذب جمعیت روستاهای اطراف است و این

بیرجند ،از جنوب به شهرستان نهبندان و از غرب به شهرستان طبس

شهرها اثر مطلوبی در خدماترسانی به نواحی روستایی دارد ،چراکه

محدود میشود .این شهر دارای دو بخش مرکزی و جلگه ماژان و

قبل از شهر شدن روستاییان جهت تأمین خدمات موردنظر خود به

دارای دهستانهایی به نامهای خوسف ،خور ،جلگه ماژان ،براکوه و

شهر گرگان یا شهرهای همجوار مراجعه میکردند .شهرهای

قلعه زری است .با توجه به این اعتقاد که تقویت و توسعه شهرهای

موردمطالعه بهعنوان یک مکان مرکزی نقش کلیدی در

کوچک میتواند مسیر مهاجرتهای روستاییان به شهرهای بزرگ را

خدماترسانی به نواحی روستایی پیرامون خود ایفا میکنند که بهتبع

تغییر دهد و بسیاری از مشکالت موجود در نواحی روستایی را که

موجب کاهش مراجعات این نواحی به مرکز شهرستان میشود.

ناشی از عدم دسترسی مناسب به مراکز خدماتی است را برطرف

نتایج پژوهشهای محققان نشان میدهد ،توسعه شهرهای کوچک

نمود .وجود این قبیل مسائل محقق را براین داشته تا کارکرد شهرهای

در کاهش مهاجرتها به شهرهای بزرگ نقش ایفا کرده

کوچک را در توسعه نواحی روستایی موردبررسی قرار دهد و

روستاییان

مشخص شود که آیا شهر خوسف بهعنوان شهر کوچک در توسعه

( ،)Allingham,2009: 925در توسعه اشتغال روستاییان مؤثر واقعشده

نواحی روستایی پیرامونی خود نقش مؤثری داشته است؟ آیا توسعه

( )Hall,2009: 2دسترسی بهتر روستاییان به اعتبارات مالی tتوسعه

و تقویت شهرهای کوچک بر پویایی جامعه روستایی افزوده است؟

صنعتی نواحی روستایی (طاهر خانی ،1379،206 ،مهندسین مشاور

این پژوهش در پی پاسخ به این سؤاالت است که تا چه اندازه شهر

هلند )92 :1371 ،و در تعادل بخشی بهنظام توزیع جمعیت نقش ایفا

خوسف بهعنوان واسطه بین شهرهای دیگر در ارائه خدمات به حوزه

(6

)Owusu,2005:

افزایش

مشارکتهای
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نفوذ روستایی خود مؤثر بوده است؟ و همچنین ارائه خدمات و

شهر خوسف از شمال به شهرستان بیرجند و شهرستان سرایان از

امکانات از سوی شهر خوسف تا چه میزان باعث ماندگاری جمعیت

جنوب به استان کرمان از شرق به شهرستانهای سربیشه و نهبندان و

نواحی روستایی شده است؟

از غرب به سرایان و طبس محدودشده است .همچنین مرکز این
شهرستان شهر خوسف است و تا مرکز استان (شهر بیرجند) 35

روش تحقیق

کیلومتر فاصله دارد.

روش انجام تحقیق در این پژوهش مبتنی بر روشهای

طبق نتایج بهدستآمده از آمار سال  ،1395شهرخوسف دارای

توصیفی-تحلیلی با رویکرد پیمایشی است .در این پژوهش جهت

 81/6درصد باسواد و  18/34درصد بیسواد است .بر اساس

گردآوری دادههای موردنیاز از دو روش کتابخانهای و پیمایشی

دادههای آماری از کل شاغلین روستای خوسف در سال 42 ،1390

استفادهشده است .برای تعیین حجم نمونه از جامعه آماری

درصد در بخش کشاورزی ،معادل  15/15درصد بخش صنعت و 41

موردمطالعه که مجموع  16روستا است ،از روش نمونهگیری

درصد در بخش خدمات به کار اشتغال داشتهاند .بر اساس این آمار

چندمرحلهای تصادفی استفادهشده است و  16روستا با  1285خانوار

بیشترین شاغلین بخش کشاورزی مشغول به کار بودند ،که نشانگر

انتخاب گردیده و درنهایت با استفاده از فرمول کوکران ،به مطالعه

اهمیت کشاورزی در منطقه است ،درحالیکه صنعت کمترین شاغلین

 384خانوار نمونه در  16روستا پرداخته شد؛ برای جمعآوری

یعنی  16درصد به خود اختصاص داده است .ازنظر پوشش گیاهی،

اطالعات از پرسشنامه استفاده شد که پرسشنامه شامل ابعاد اقتصادی،

عرصههای مرتعی بیشترین پوشش گیاهی شهر را و جنگلهای

اجتماعی ،فرهنگی و بهداشتی بوده است.

دست کاشت و بیشهزار و درختچه زار کمترین نوع پوشش گیاهی

جدول  .1حجم نمونه در روستاهای مورد مطالعه

در شهر خوسف هستند .شهر خوسف دارای  2بخش و  5دهستان با

ردیف

نام روستا

جمعیت خانوار

تعداد نمونه

جمعیت  27600نفر است که  66درصد جمعیت در کانونهای

1

کالته قصاب

2

1

2

کالته ملک

63

19

روستایی و  34درصد جمعیت در مراکز شهری ساکن میباشند

3

فخرآباد

66

20

(مرکز آمار ایران.)1397 ،

4

گوشه علیا

56

17

5

معصومآباد

276

82

6

امینآباد

20

5

7

تقاب

296

88

8

افضل آباد

3

1

9

گوشه سفلی

71

21

10

نصرآباد

196

59

11

نیم فرسخ

3

1

12

شهنه

5

1

13

فاطمیه

2

1

14

احمدشاهبیگ

2

1

15

فدشک

221

66

16

کالته کربالیی

3

1

1285

384

جمع کل

شکل  .1نقشه موقعیت شهرستان خوسف

یافتههای تحقیق
نتایج بهدستآمده از آمار توصیفی در این فصل حاکی از آن
است که در نمونه موردبررسی  314نفر ( 80/3درصد) از افراد نمونه
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مرد و  77نفر ( 19/7درصد) از آنان زن 34 ،نفر ( 8/7درصد) از افراد

بررسی شاخصهای توصیفی کارکرد شهر خوسف در حوزه

نمونه مجرد و  357نفر ( )91/3از آنان متأهل ،تعداد  50نفر (12/8

اقتصادی نشان داد (جدول  )3که چهار کارکرد «تأمین ابزار

درصد) دارای سن  30سال و کمتر 107 ،نفر ( 27/4درصد) دارای

تولید» با ضریب تغییرات « ،0/16ایجاد تنوع شغلی» با ضریب

سن بین  31تا  40سال 110 ،نفر ( 28/1درصد) دارای سن بین  41تا

تغییرات  0/18و «تأمین مواد اولیه صنایعدستی» با ضریب

 50سال 100 ،نفر ( 25/6درصد) دارای سن بین  51تا  60سال و 24

تغییرات  0/18و «تمایل به سرمایهگذاری در روستا» با ضریب

نفر ( 6/1درصد) از افراد نمونه دارای سن بیشتر از  60سال

تغییرات  0/18در صدر کارکردهای شهر خوسف در حوزه

معرفیشدهاند .همچنین  46نفر ( 11/8درصد) از افراد نمونه

اقتصادی قرار گرفتند .براین اساس میتوان اذعان داشت شهر

بیسواد 157،نفر ( 40/2درصد) دارای تحصیالت ابتدایی 63،نفر

خوسف توانسته است در زمینههای یادشده عملکرد خوبی

( 16/1درصد) دارای تحصیالت سیکل 112،نفر ( 28/6درصد)

داشته باشد.

دارای تحصیالت دیپلم و  13نفر ( 3/3درصد) دارای تحصیالت
جدول  .3شاخص های توصیفی کارکرد شهرخوسف در حوزه اقتصادی

لیسانس هستند .تعداد دامداران  76نفر ( 19/4درصد) ،تعداد باغداران

معیار

تغییرات

0/483

0/16
0/18

 53نفر ( 13/6درصد ،تعداد زراعتکاران  199نفر ( 50/9درصد)) و

شاخص کارکردی

تعداد  63نفر ( 16/1درصد) در سایر مشاغل فعالیت دارند.

تأمین ابزار تولید

2/93

ایجاد تنوع شغلی

4/34

0/776

تأمین مواد اولیه صنایعدستی

2/81

0/516

0/18

تمایل به سرمایهگذاری در روستا

3/96

0/708

0/18

وجود مکانهای عرضه ابزار کشاورزی

4/51

0/847

0/19

بهبود کیفیت مسکن

3/45

0/703

0/20

ارائه و دسترسی به خدمات تجاری

3/40

0/683

0/20

دسترسی به بازار

3/43

0/737

0/21

برپایی بازار هفتگی

2/94

0/660

0/22

دسترسی به بازار فروش صنایعدستی

2/74

0/609

0/22

3/41

0/845

0/25

نهادهای حمایتکنندهی مشاغل خانگی زنان

3/10

0/784

0/25

تمایل به سرمایهگذاری در شهر خوسف

2/83

0/706

0/25

انتقال ارزشافزوده محصوالت به شهر خوسف

3/09

0/799

0/26

وجود بازار مناسب فروش محصوالت زراعی

3/39

0/879

0/26

ایجاد اشتغال در بخشهای زراعی

2/77

0/736

0/27

تعداد

درصد

وجود بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مناسب

3/34

0/914

0/27

روزانه

72

18/4

تأمین نیازهای هفتگی و روزانه

2/84

0/754

0/27

هفتهای یکبار

123

31/5

ایجاد فرصتهای شغلی

1/92

0/541

0/28

دو هفته یکبار

59

15/1

دسترسی به بازار خوسف جهت افزایش درآمد

2/77

0/803

0/29

ماهی یکبار

61

17/4

حفظ معماری سنتی

2/57

0/744

0/29

چند ماه یکبار

69

17/6

تأمین و تهیه مصالح ساختمانی بادوام

2/87

0/858

0/30

384

100

طبق جدول ( )2تعداد  72نفر ( 18/4درصد) از افراد نمونه
بهصورت روزانه 123 ،نفر ( 31/5درصد) هفتهای یکبار 59 ،نفر
( 15/1درصد) دو هفته یکبار 68 ،نفر ( 17/4درصد) ماهی یکبار و
 69نفر ( 17/6درصد) هرچند ماه یکبار به خوسف مراجعه میکنند.
تعداد  97نفر ( 24/8درصد) بهمنظور خرید مایحتاج اساسی 24 ،نفر
( 6/1درصد) بهمنظور فروش و مبادله محصول 98 ،نفر (25/1
درصد) بهمنظور تهیه ابزار کشاورزی 162 ،نفر ( 41/4درصد)
بهمنظور انجام امور اداری و  10نفر ( 2/6درصد) برای سایر موارد
بهصورت دورهای به خوسف مراجعه میکنند.
جدول  .2توزیع فراوانی مراجعات به خوسف
مراجعات به خوسف

جمع کل

ارائه خدمات جهاد کشاورزی خوسف جهت
مبارزه با آفات
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ادامه جدول  .3شاخصهای توصیفی کارکرد شهرخوسف در حوزه

بررسی کارکرد شهرخوسف در حوزه فرهنگی (جدول )5نشان

اقتصادی
شاخص کارکردی

میانگین

انحراف

ضریب

معیار

تغییرات

0/850

0/31

داد کارکردهای «سهولت دسترسی به کتب و مجالت» « ،وجود مراکز
آموزش عالی» و «تحصیل آسان در مدارس» در صدر کارکردهای

نزدیکی به بازار خوسف جهت کاهش
هزینههای تولید محصوالت کشاورزی و

2/76

شهرخوسف بوده است.

زراعی
وجود سردخانهها و واحدهای نگهداری
محصوالت کشاورزی

جدول  .5شاخص های توصیفی کارکرد شهرخوسف در حوزه فرهنگی
3/71

1/148

0/31

شاخصهای کارکردی

میانگین

انحراف

ضریب

معیار

تغییرات

ارائه خدمات شرکت تعاونی

3/16

1/035

0/33

ارائه خدمات جهاد کشاورزی

2/34

0/778

0/33

سهولت دسترسی به کتب و مجالت

3/43

0/495

0/14

ایجاد رضایتمندی شغلی

2/67

0/977

0/37

وجود مراکز آموزش عالی

3/87

0/565

0/15

ارائه خدمات فنی

2/31

1/037

0/45

تحصیل آسان در مدارس

3/34

0/598

0/18

استقرار مراکز فروش نهادههای کشاورزی

1/63

0/787

0/48

ایجاد اشتغال برای جوانان

1/77

0/851

0/48

دسترسی به خدمات آموزشی

3/78

0/733

0/19

امکانات آموزشی

3/45

0/673

0/20

2/65

0/561

0/21

وجود هنرستان و مراکز فنی و حرفهای

3/31

0/705

0/21

ضریب تغییرات « ،0/14برخورداری روستاییان از وسایل نقلیه

ارائه خدمات ثبتی ـ حقوقی

3/38

0/791

0/23

خدمات کامپیوتری و وجود کافینتها

3/29

0/878

0/27

عمومی» با ضریب تغییرات  0/14و «برخورداری از خدمات تفریحی

گذران اوقات فراغت جوانان

3/08

0/911

0/30

ارائه خدمات فرهنگی مناسب

3/20

1/027

0/32

استقرار مراکز ورزشی مناسب

2/68

0/986

0/37

افزایش سطح باسوادی و تعداد دانشـجویان و

در حوزه خدمات اجتماعی ،مطالعه صورت گرفته نشان داد
(جدول )4به ترتیب کارکردهای «ارائه و عرضه خدمات اداری» با

و رفاهی مناسب» با ضریب تغییرات  0/16در صدر کارکردهای

محصالن روستا

شهرخوسف در حوزه اجتماعی قرارگرفتهاند.
همچنین «ارائه خدمات دامپزشکی»« ،حضور پزشک در روزهای
جدول  .4شاخصهای توصیفی کارکرد شهرخوسف در حوزه اجتماعی
شاخصهای کارکردی

میانگین

انحراف

ضریب

معیار

تغییرات

ارائه و عرضه خدمات اداری

4/41

0/626

0/14

برخورداری روستاییان از وسایل نقلیه عمومی

3/60

0/507

0/14

برخورداری از خدمات تفریحی و رفاهی مناسب

3/82

0/607

0/16

ارائه خدمات آموزش و ترویج کشاورزی

2/91

0/525

0/18

وجود نیروی انتظامی

3/27

0/638

0/20

خدماترسانی به روستاها

3/90

0/887

0/23

ارائه خدمات پستی

3/88

0/873

0/23

عمران و آبادی روستاها

3/13

0/783

0/25

خاص هفته» و «وضعیت بهداشتی محیط روستا» در صدر
کارکردهای بهداشتی شهرخوسف جای گرفته است(جدول .)6
جدول  .6شاخصهای توصیفی کارکرد شهرخوسف در حوزه بهداشتی
انحراف

ضریب

معیار

تغییرات

ارائه خدمات دامپزشکی

3/80

0/416

0/11

حضور پزشک در روزهای خاص هفته

4/55

0/669

0/15

وضعیت بهداشت

4/35

0/740

0/17

ارتقا مراکز آموزشی

4/08

1/147

0/28

وجود خدمات بهداشتی مناسب

3/85

0/805

0/21

ارائه کیفی خدمات به روستاهای پیرامونی

3/08

0/898

0/29

خدمات پزشکی و درمانی

3/52

0/865

0/25

دسترسی به وسایل ارتباطی و مخابراتی در روستاها

2/02

0/607

0/30

سهولت تأمین نیازهای بهداشتی و درمانی

3/26

0/825

0/25

وضعیت راههای ارتباطی

1/55

0/685

0/44

وجود امکانات بیمارستانی و کلینیکی

2/80

0/841

0/30

ماندگاری جمعیت روستایی

1/46

0/663

0/45

شاخص کارکردی
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بهمنظور بررسی این مسئله که آیا شهر خوسف میتواند دارای

نتیجهگیری

نقش واسطهای در ارائه خدمات به حوزه نفوذ روستایی خود باشد؟

بهمنظور ایجاد تعادل و توازن در الگوی توزیع جمعیت و عدم

یافتههای تحقیق با استفاده از آزمون  tتک نمونهای نشان داد .با توجه

تمرکز استراتژیهای مختلفی به کار گرفتهشده که یکی از این

به مندرجات جدول  7آماره  tمثبت و سطح معنیداری نیز از 0/05

استراتژیها ،توسعه شهرهای کوچک میباشد .شهرهای کوچک

کمتر است .درواقع میانگین متغیر نقش واسطهای شهر خوسف در

بهعنوان مراکزی قلمداد میشوند که نقش بسزایی در تقویت و

ارائه خدمات به حوزه نفوذ روستایی خود بهطور معنیداری از 3

توسعه نواحی روستایی دارند و در درازمدت منجر به ایجاد شرایطی

بیشتر شده و بیشازحد متوسط قرار دارد .بدینسان ،میتوان گفت

میگردد که توان فعالیتهای تولیدی را درون این نقاط شهری

شهر خوسف میتواند دارای نقش واسطهای در ارائه خدمات به

تقویت نموده و کل منطقه را تحت تأثیر عملکرد و نقش خود قرار

حوزه نفوذ روستایی خود باشد.

میدهد .در عرصه کارکردها و زمینههای مختلف اقتصادی ،اجتماعی
به حوزههای محلی و بهتبع آن کاهش مهاجرتها و تغییر جهت

جدول  .7آزمون  tتک نمونهای
میانگین
شهر خوسف میتواند دارای

3/18

انحراف

آماره

سطح

معیار

t

معنیداری

0/16

21/62

آنها از کانونهای شهری بزرگتر به کانونهای کوچکتر ،راهبرد
شهرهای کوچک میتواند یک محور اصلی در این زمینه موردبررسی
واقع گردد .با تقویت شهرهای کوچک دسترسی به امکانات شغلی،

0/000

نقش واسطهای در ارائه

تعلیم و تربیت و خدمات گوناگون در حوزه نفوذ موجب تحرک و

خدمات به حوزه نفوذ

توسعه اقتصادی و اجتماعی در ناحیه میشود.

روستایی خود باشد.

بر این اساس ،به بررسی نقش شهر خوسف بهعنوان شهر
با توجه به مندرجات جدول  7آماره  tمثبت و سطح معنیداری

کوچک در توسعه نواحی روستایی پیرامونی پرداختهشده است .با

نیز از  0/05کمتر است .درواقع میانگین متغیر قابلیت شهر خوسف

عنایت به نتایج حاصل که در چهار حوزه اقتصادی ،اجتماعی،

در ماندگاری جمعیت نواحی روستایی با ارائه خدمات و امکانات

فرهنگی و بهداشتی انجام شد ،میتوان گفت شهر کوچک خوسف

بهطور معنیداری از  3بیشتر شده و بیشازحد متوسط قرار دارد.

بهعنوان واسطه در ارائه خدمات به حوزه نفوذ روستایی خود و

بنابراین میتوان گفت ارائه خدمات و امکانات از سوی شهر خوسف

همچنین در ماندگاری و تثبیت جمعیت نواحی روستایی عملکرد

باعث ماندگاری جمعیت نواحی روستایی شده است.

خوبی داشته است و توانسته است نقش خود را بهخوبی ایفا کند .با
افزایش و گسترش امکانات و خدمات در این شهر کوچک و سایر

جدول  .7آزمون  tتک نمونهای
میانگین
ارائه خدمات و امکانات از

3/14

شهرهای کوچک در استان خراسان جنوبی میتوان در جهت توسعه

انحراف

آماره

سطح

معیار

t

معنیداری

هر چه بیشتر نواحی روستایی گام برداشت و با تقویت و توسعه

0/000

شهرهای کوچک از مهاجرت به مرکز استان جلوگیری به عمل آورد.

0/29

9/77

سوی شهر خوسف به میزان
زیادی

باعث

با توجه به یافتههای پژوهش که مشخص شد شهر خوسف میتواند

ماندگاری

جمعیت نواحی روستایی

دارای نقش واسطهای در ارائه خدمات به حوزه نفوذ روستایی خود

شده است

باشد و ارائه خدمات و امکانات از سوی شهر خوسف به میزان
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-

زیادی باعث ماندگاری جمعیت نواحی روستایی شده است،

جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگ و تغییر

پیشنهادهایی ارائه میشود که بهصورت خالصه به شرح ذیل است:

-

مسیرهای مهاجرتی به سمت شهرهای کوچک؛

گسترش امکانات و خدمات در مراکز شهری کوچک
جهت جذب جمعیت بیشتر؛

-

منابع

افزایش فرصتهای شغلی و ایجاد تنوع شغلی در شهرهای

امکچی ،حمیده .1383 .شهرهای میانی و نقش آنها در چارچوب

کوچک؛

توسعه ملی .تهران :انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات

توسعه و تقویت بخش کشاورزی و توسعه فعالیتها در

شهرسازی و معماری ایران.

سایر بخشها؛
-

رضوانی ،محمدرضا و همکاران .1386 .نقش و عملکرد شهرهای

ایجاد صنایع کوچک و کارگاهها جهت فرآوری محصوالت

کوچک در توسعه روستایی با استفاده از روش تحلیل شبکه

کشاورزی؛

(مورد :دهستان رونیز) .مجله علمی پژوهشی پژوهشهای

گسترش آموزش به کشاورزان و فعاالن بخش کشاورزی

جغرافیایی ،شماره .61

در جهت پیشبرد فعالیتهای غیر زراعی؛
-

بارگذاری خدمات ویژه در شهرهای کوچک جهت

زبردست ،اسفندیار .1383 .اندازه شهر .تهران :انتشارات سازمان
مسکن و شهرسازی.

توجه ویژه به وضعیت بهداشتی روستاها و بهکارگیری
روشهای جدید جهت دفن زباله و نگهداری دامها؛

سرایی ،محمدحسین؛ اسکندری ثانی ،محمد .1386.تبدیل روستاهای

-

احداث مراکز رفاهی_تفریحی مناسب در سطح شهرستان؛

بزرگ به شهرهای کوچک و نقش آن در تعادل بخشی

-

ایجاد مجموعه فرهنگی ،ورزشی و تفریح و در شهرهای

ناحیهای (مورد :ریوش شهرستان کاشمر) .جغرافیا و توسعه،
شماره  .10صص .166-165

کوچک؛
-

شکویی ،حسین .1373 .دیدگاههای نو در جغرافیای شهری (چاپ

توسعه و تقویت امکانات و تأسیسات زیربنایی و رفع

اول) .تهران :انتشارات سمت.

کمبودهای موجود از قبیل برق ،گازرسانی به تمام نقاط،
خدمات پستی و اینترنتی و رسیدگی به وضعیت راهها و

طاهر خانی ،مهدی .1379 .صنعتی شدن روستا سنگ بنای استراتژی
آینده توسعه روستایی .تهران :ناشر اداره کل طرحهای صنعتی

آسفالته کردن مسیر؛
-

و بهرهبرداری معاونت عمران و صنایع روستایی وزارت جهاد

تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان در راستای

کشاورزی.

کاهش مراجعه ساکنان نواحی روستایی؛
-

فنی ،زهره .1388.شهرهای کوچک رویکردی دیگر در توسعه

فراهم کردن شرایط جهت حضور پزشک متخصص در

منطقهای .تهران :نشر آذرخش.

خانههای بهداشت روستا و در مراکز درمانی شهرستان ؛
-

قدیری معصوم ،مجتبی ،سید علی بدری و حسنعلی فرخی سبکبار و

تجهیز کتابخانههای شهرستان و احداث مراکز کوچک

علی قنبری نسب .1393.دگرگونی اقتصاد کشاورزی و

کتابخوانی در نقاط روستایی؛

شکلگیری پدیده روستانشینی شهری و روستاگرایی شهرستان
رباطکریم ،فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ،سال سوم،
پیاپی  ،9شماره  ،3تهران ،صص .63-81
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)1398  بهار و تابستان، شماره اول،مجله توسعه فضاهای پیراشهری (سال اول

Tacoli, C. 2003. The links between urban and rural
development, in invironment and Urbanization.

.1393 . فرهاد عزیز پور و علی جانبازی، موسی،کمانرودی کجوردی
 اجتماعی و،پراکنده رویی شهر شیراز و تغییرات اقتصادی
 فصلنامه، روستای گویم:کالبدی روستاهای پیرامون مورد
.3  شماره،9  پیاپی، سال سوم،اقتصاد فضا و توسعه روستایی
.41-62  صص.تهران
 رهنمودهایی برای مراکز1371  از هلندDHV مهندسین مشاور هلند
 ناصر اوکتایی و.روستایی جلد اول ترجمه سید جواد میر
 مرکز تحقیقات و. وزارت جهاد سازندگی.مهدی گنجیان
. تهران. چاپ اول.بررسی مسائل روستایی
.1397،مرکز آمار ایران
 نقش شهرهای کوچک در تعادل.1388 . هدایت اهلل و همکاران،نوری
 مجله علمی،بخشی نظام سکونتگاهی روستایی استان یزد
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