
 

 

 
 
 
 

 DOR: 20.1001.1.26764164.1399.2.2.10.9          توسعه فضاهای پیراشهریمجله 
 4، پیاپی 1399پاییز  و زمستان ، دوم سال دوم، شماره 

 2676-4172شاپای الکترونیکی     2676 -4164شاپای چاپی 
 
 

 

 رامونیپ یروستاها باشهر فارسان  یو اجتماع یروابط اقتصاد لیتحل

 
 07/10/1399ایی: پذیرش نه              10/05/1399دریافت مقاله: 

 157-178صفحات:
  

 .رانیتهران، ا ،یبهشت دیدانشگاه شه، دانشکده علوم زمین، جغرافیای انسانی و آمایش گروه  یدکتر یدانشجو؛ ییمعصومه فدا

 .رانیتهران، ا ،یبهشت دیدانشگاه شه ، دانشکده علوم زمین،گروه  جغرافیای انسانی و آمایش اریدانش؛ 1 یرحمان ژنیب

 .رانیتهران، ا ،یبهشت دیدانشگاه شه ، دانشکده علوم زمین،گروه  جغرافیای انسانی و آمایش اریدانش ؛ اینیتوکل لهیجم

    

 چکیده
 

 

 

 های کلیدی:واژه

 ،یروابط اقتصاد

 ،یروابط اجتماع

شهر و روستا، 

 فارسان.

 

 یکپارچگی زانیارد. ماشاره د یو مکان یاجتماع ،یاقتصاد ،یعیاز عوامل طب اینهیبه بیشهر و روستا به ترک یکپارچگی

( یطمحیستیو ز ی، اجتماع ی)اقتصاد ییو روستا یشهر هایستمیس زانیدارد که تا چه م نیبه ا یدو مکان بستگ نیا

 نی. در اگذارندیرا به اشتراک م ایو مزا گرندیکدیمکمل  ابند،ی¬یارتباط م گریکدیبا  کند،ینفوذ م گریکدیبه 

 قیتحق است. روش رامونیمنطقه پ یشهر فارسان و روستاها نیب یو اجتماع یروابط اقتصاد یسپژوهش هدف برر

پژوهش را  آماری جامعه. اندشدهیگردآور پرسشنامه از استفاده با هااست. داده یهدف،کاربرد ازنظرو  یفیتوص

. است روستا 19 در خانوار ستسرپر 380 نمونه حجم. اندداده لیشهرستان فارسان تشک ییخانوار روستا پرستانسر

روابط  مون،رایپ یشهر فارسان و روستاها نینشانگر آن است که ب اینمونهتک Tپژوهش بر اساس آزمون  جیتان

هستند، اما در  هیوسواثر مثبت و د دهندهنشان یروابط اجتماع هایبرقرار است. تمام شاخص یو اجتماع یاقتصاد

با اختالف  بیبه ترتدرآمد  زانیاشتغال و م زانیاز شهر به روستا، م هیسرما انیجر هایشاخص ،یروابط اقتصاد
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 مقدمه
صنایع  ازجملهروستایی به معنای آن است که فضاهای شهر و روستا، صنایع شهری و روستایی ) -یکپارچگی شهری

ریزی در نظر گرفته شوند و برنامه درروندیک کل  عنوانبهث( و همچنین ساکنان شهری و روستایی اولیه، ثانویه و ثال

روستایی به ترکیب بهینه از عوامل طبیعی، اقتصادی، اجتماعی و مکانی  -یکپارچگی شهری  .یابدارتقا  هاآنتوسعه کلی 

های شهری گی به این دارد که تا چه میزان سیستمروستایی بست -میزان یکپارچگی شهری .شهری و روستایی اشاره دارد

یابند، مکمل کنند، با یکدیگر ارتباط میمحیطی( به یکدیگر نفوذ میستایی )اقتصادی ، اجتماعی و زیستو رو

این رویکرد بدان معناست که جمعیت شهری و  .(Fang, 2017:123)گذارندیکدیگرند و مزایا را به اشتراک می

به روند هماهنگی توسعه بین مناطق  جیتدربهو  شدهکپارچهیسرمایه، منابع و سایر عناصر با یکدیگر  روستایی، فناوری،

محیطی، مکانی و تعادل کیفیت زندگی بین ساکنان های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیستشهری و روستایی در زمینه

سازی ساختار از طریق بهینه .(Shan & Ding. 2015; Ma,Cheng & Qi, 2018:4-9)شهری و روستایی بیانجامد 

توان جریان عقالنی عناصر منابع بین مناطق شهری و های مربوطه میمکانی شهری و روستایی و ایجاد و بهسازی سیستم

های اجتماعی، اقتصادی و اکولوژیکی شهری و روستایی، سازی جامع محیطسرانجام، یکپارچه روستایی را تأمین کرد و

این امر به ن در مناطق شهری و روستایی و کیفیت زندگی مشابه بین ساکنان شهری و روستایی محقق شود. توسعه متواز

توانند با توسعه جدی نیروهای مولد از رسد و ساکنان شهری و روستایی میارزی بین مناطق شهری و روستایی میهم

وند. جریان عناصر منابع بین مناطق شهری و سطح شرایط مناسب زندگی، رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی برخوردار ش

  .Yan, et al, 2018):120-110)روستایی و احیای روستاها است -مهم برای تحقق یکپارچگی شهری  ازینشیپروستایی 

های ارتباطی، روابط و راه ونقلحمل ٔ  نهیدرزم ازجملهاجتماعی و تکنولوژیک  –اقتصادی  امروزه با تحوالت گسترده

ستا بسیار گسترده و متنوع شده است. این روابط خود را به شکل جریان کاال، جمعیت، عقاید، سرمایه، شهر و رو

هد. به همین دلیل بسیاری از تحوالت و تغییرات در شهرها و روستاها ناشی از کم و کیف اطالعات و نوآوری نشان می

 صورتبههرهای کوچک کمی متفاوت است و این تحوالت برای ش (.Clayton.et al, 2003: 86)ها استروابط آن

های زیست و مراکز فعالیت شهرهای کوچک مکان مناسبی برای تشکیل و توسعه کانونتوان مشاهده نمود. تر میواضح

(. بنابراین روابط 12:1385پور،کنند)سرور و اللهایفا می نیچننیاتوسعه روستایی  ٔ  نهیدرزمبوده و نقش خود را 

خدماتی، های مختلف که این روابط از جنبهکند پیدا می دوچندانروستاهای منطقه پیرامون اهمیت شهرهای کوچک و 

 است. لیتحلقابلمحیطی اقتصادی، اجتماعی و زیست

 خاکی بافت با داشتن زمستانی سرد و تابستانی معتدل و دارای لومترمربعیک 5655 ی حدودمساحت با شهرستان فارسان

باشد. اکثر مردم روستاهای پیرامون شهر فارسان به دلیل نداشتن شرایط مناسب و باغداری، میمناسب برای کشاورزی 

اصفهان، اهواز، قشم  ازجملهبازار کار در فارسان مجبور به برقراری روابط اقتصادی و اجتماعی زیادی با دیگر شهرها 

شهر فارسان  وجودنیباا رسد محدود باشد.می به نظرو دیگر جاها دارند و روابط روستاهای پیرامون با شهر فارسان 

هایی همچون جذب جمعیت روستایی، بازار مناسب برای تواند تمام نقشکوچک می یاز شهرهایکی  عنوانبه

سازی اقتصاد روستایی و غیره را ایفا کند. عالوه ن، متنوعنیازهای ضروری روستاییا نیتأممحصوالت روستاهای خود، 
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-ساختزیر و امکانات خدمات، هایخوشه که آوردمی فراهم را امکان شهری کوچک این عنوانبه بر این شهر فارسان

 مرکز یک از پراکنده جمعیت یک به تا شوند واقع کوچک روستاهای در اقتصادی ازلحاظ توانندنمی که هایی

 جمعیت سمت به نوسازی و رینوآو آن از که مرکزی عنوانبه تواند در خود جای دهند وکند، می کمک یدسترسقابل

اهمیت شهر و  ذکرشدهمناطق روستایی داشته باشد. با توجه به موارد  توسعه در مثبتی تواند نقشمی رود،می روستایی

و  بودن روستاهای پیرامونی آن از این شهر، بررسی روابط مختلف اقتصادی، اجتماعی ریتحت تأثفارسان در منطقه و 

-این شهر کوچک با حکمروایی و تسلط خود، برخی از روابط و زمینه چراکهکند؛ یدا میمحیطی اهمیت پحتی زیست

محدود  هرچندقرار داده است یا خواهد داد. امروز جریان کاال و خدمات  ریتحت تأثدیگر با روستاهای پیرامون را های 

اعی روستاها را نیز این شهر مدیریت های مختلف اقتصادی و اجتماین شهر قرار دارد. از سوی دیگر فعالیت ریتأثتحت 

دهد. همین روابط خود نشانگر وجود تعامالت و پیوندهایی بین شهر فارسان و روستاهای منطقه قرار می ریتأثو تحت 

تواند بسیاری از موضوعات رسد بررسی این روابط میپیرامون است. با توجه به وضعیت روستاهای پیرامون به نظر می

هایی را جهت توسعه این شهر بر روستاها و یا برعکس مشخص نماید و بسترها و ظرفیت راتیتأث ٔ  نهیدرزمگنگ را 

ریزی قرار دهد. در حقیقت بخشی از توسعه منطقه وابسته به نحوه و میزان روابط این روابط، فرآروی مدیریت و برنامه

بنابراین هدف تحقیق،  شود.ه بهتری فراهم میبین شهر و روستاهای پیرامون است که با شناخت جامع این روابط، زمین

توان کلی تحقیق را نیز می سؤاالتباشد. تحلیل روابط اقتصادی و اجتماعی شهر فارسان و روستاهای منطقه پیرامون می

( وضعیت روابط 2( روابط اقتصادی شهر فارسان و روستاهای منطقه پیرامون چگونه است؟ 1 بیان نمود گونهنیا

 ؟باشدمیهر فارسان و روستاهای منطقه پیرامون به چه صورت اجتماعی ش

تحقیقات روابط و توسعه شهری و روستایی توجه گسترده دانشمندان جهان را به خود جلب کرده است. نیش کای 

محیطی ع توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیستتعادل بین توسعه شهری و روستایی به توازن جامع بین مناف اظهار دارد که

-های پیوندهای روستاییپتانسیل بررسی»با  (2015). اکویونال (He, 2018:147-157)انجامدشهری و روستایی می

 فاکنندهیاتواند شهری می-تقویت پیوندهای روستاییبه این نتیجه رسیده است که  «شهری برای تجارت و توسعه پایدار

 تمرکز عدم و روستا شهر و میان پیوندهای و روابط« (2014)براون  توسعه کشورها باشد. و نقش حیاتی در کاهش فقر

 توسعهدرحال کشورهای از درصد 80 باًیتقر که کندمی بیان و دهدمی قرار یموردبررس را «شهرها در امکانات و خدمات

 نیازمند شهری و روستایی ارتباطات اند و به این نتیجه رسیده است کهداده انجام گذشته دهه سه طی را اصالحات این

 هایجریان مختلف انواع تشخیص با تواندمی زمینه این در تحقیق. است مناسبسازمانی ساختار و بیشتر سیاسی توجه

 که روستایی و شهری مناطق میان قوی پیوندهای از و کند کمک دارد، وجود شهری و روستایی فضاهای بین که پویا

در تحقیقی تحت عنوان ( 2013)و همکاران  ایراداسکند.  نیپشتیبا، است پایدار توسعه برای چالش یک همواره

 به این نتیجه رسیده است که« شهری برای توسعه اقتصاد روستایی با رویکرد ماتریس حسابرسی-پیوندهای روستایی»

مایت تقویت پیوند بین نواحی شهری و روستایی بسیار مهم است. در این راستا ح ،توسعه اقتصاد روستایی برای رسیدن به

تواند منجر به کاهش شکاف شهر و روستا و اطمینان از می موردمطالعهبیشتر از صنایع فراوری مواد غذایی در ناحیه 
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شهری، کشاورزی  -روابط اقتصادی روستا»( در پژوهشی با عنوان 1996هوگس و لیتز) توسعه اقتصاد روستایی گردد.

به ارزیابی روابط اقتصادی بین یک هسته شهری کوچک « نرونا مویه عملکردی اقتصادی لوئیزیاو صنایع غذایی در ناح

ارتباط با  در روستاهای پیرامونی در ژهیوبهروستاهای پیرامونی آن پرداخته است. در این تحقیق، نقش کشاورزی  و

د اقتصادی در تسهیل رش است. همچنین امکان استفاده از بخش صنایع فراوری مواد غذایی شدهاثباتاقتصاد هسته شهری 

با کارکرد اقتصادی  شدتبهشهری  هایدهد هستهاست. نتایج نشان می قرارگرفتهروستاهای پیرامونی مورد ارزیابی 

مواد غذایی توانسته است موجب رشد اقتصادی  روستاها در بخش کشاورزی هماهنگ بوده است و رشد صنایع فراوری

 .سریع در نواحی پیرامونی شود

روستاهای پیراشهر با رویکرد  یافتگیتوسعهتحلیل »توان به در این زمینه در ایران می شدهانجامهای ترین پژوهشاز مهم

اند که میزان به این نتیجه رسیده .( اشاره کرد1398احمدی و همکاران،«) دهستان سهرین زنجان پیوند متقابل مورد:

گرفتن از شهر  بافاصله، اجتماعی و سیاسی روستاها شهری، سطح برخورداری و میزان مراودات اقتصادی -پیوند روستا

آن بر معیشت پایدار روستائیان  ریتأثشهری و  -بررسی پیوندهای اقتصادی روستا»( به 1397بیگدلی )شود. کمتر می

بُعد جریان ارتباطی جهت دریافت خدمات  وی معتقد است که .پرداخته است« )مطالعه موردی: دهستان سهرین زنجان

کمترین امتیاز را در بین پیوند  های اقتصادی شهرگذاری روستائیان در فعالیتن امتیاز و بُعد جریان سرمایهبیشتری

 با روستا و شهر متقابل روابط» (1395برقی دخت) اند.کسب کرده موردمطالعهاقتصادی شهر و روستا در محدوده 

 که است آن از تحقیق وی حاکی داده است. نتایج قرار یموردبررس« اقتصادی-اجتماعی توسعه پارامترهای به توجه

سلطه اقتصادی شهر است و  بوده تأثیرگذار و مهم بسیار موردمطالعه محدوده در روستا و شهر اقتصادی نقش روابط

ای ( در مقاله1392علیزاده و همکاران )است.  گرفتهانجامبر روستا کمتر شده و البته نوعی تعامل و پیوند به نفع شهر 

به این نتیجه رسیده است که تسلط « آبادعشقبررسی روابط متقابل شهر و روستا، نمونه موردی روستاهای »حت عنوان ت

عدم وجود امکانات کافی در مرکز دهستان، نزدیکی فاصله، اختالف فاحش  "ازجملهشهر نیشابور به دالیل مختلف 

 .سایه افکنده است آبادعشقبر دهستان  موردمطالعهسطح خدمات در دو مرکز جمعیتی 

 حومه، دهستان روستاهای یافتگیتوسعه در روستا و شهر متقابل روابط تحلیل( »1392) همکاران و قلعه میرزایی

 توسعه بر چندانی ریتأث و روستا شهر متقابل روابط که آمد به دست نتیجه این .اندداده انجام را« هرسین شهرستان

محدوده  و است بوده مؤثر فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، تغییرات در یشترب و اندنگذاشته روستایی نواحی

مطیعی  .است بوده بهرهبی شهر – روستا روابط ارگانیکی و کالبدی پیامدهای و آثار از شده مطالعه جغرافیایی

ماعی و اثرات روابط اقتصادی شهر و روستا بر وضعیت اجت»ای تحت عنوان ( در مقاله1393لنگرودی و همکاران)

به این نتیجه رسیدند که نقش روابط « روستایی مطالعه موردی دهستان چهل چای مینودشت یهاسکونتگاهاقتصادی 

بوده است؛ این روابط رو به رشد باعث شده تا  رگذاریتأثبسیار مهم و  موردمطالعهاقتصادی شهر و روستا در محدوده 

ناقص و بیشتر  هرچندتعامل و پیوندهایی،  ینوعبهتر شود و مرنگدر مواردی سلطه اقتصادی شهر بر نواحی روستایی ک

 غیرارگانیک و ارگانیک روابط الگوی ارزیابی»( به 1393روشن و همکاران) پورمهدی به نفع شهر پدیدآید.

ترین هرجستپرداخته است؛ ب« بابل شهر پیرامون موردی: روستاهای مطالعهپیراشهری  روستاهای در شهری -روستایی
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های هزینه و درآمدهای روستایی، عرضه و تقاضای اقتصادی، در مؤلفه یهر حوزنتایج تحقیق نشان داده است که د

اجتماعی، در  یهشتغال، گردشگری روستایی و در حوزا عزمین، تنو دوفروشیخرروستا از شهر، معامالت مرتبط با 

صحنه  .بوده است و نامتعادل غیرارگانیکپیرامون تاهای و باورهای اجتماعی، رابطۀ شهر بابل و روس هاارزشتغییرات 

« آزادشهراثرات روابط شهر و روستا بر تحوالت اقتصادی و اجتماعی روستاهای شهرستان » ( تحقیق1396و همکاران)

ای در قیمت زمین و مساکن روستایی، کاهش مالکیت بومی اراضی، تغییرات عمده اند؛ نتایج بیانگررا انجام داده

ط اقوام، تغییرات شدن اراضی کشاورزی، انحراف از مشاغل کشاورزی، کاهش انسجام اجتماعی، اختال قطعهعهقط

 زیستی است. محیط راتیتأثکن روستایی و افزایش های سنتی، تغییرات اساسی در نما و معماری مسااساسی در پوشش

حی شهری و تقویت پیوند بین نوارسی اهمیت بر به دنبالخارجی  تحقیقات بیشتر که دهدمی نشان تحقیق پیشینه

اند که یک نوع سیدهاند و بیشتر به این نتیجه رهستند. تحقیقات داخلی به نوع روابط شهر و روستا پرداختهروستایی 

بررسی  به دنبالژوهش حاضر پیابد. امری که در شهر خاتمه می به نفعو  فرماستحکمبین شهر و روستا  هیسوکیرابطه 

 ستیم.آن ه

تشابه  باوجودند. اآمده دبه وجوعناصر کالبدی و فضایی  یدگیتندرهمیک فضای جغرافیایی، از  عنوانبهشهر و روستا 

ساخت همراه های انسانها و پدیدها، انسانیی که با عناصر فضایی چون فعالیتهای شهری و روستامتعدد در حوزه

یت مکان و روح اههای معناداری برخوردار هستند که حاصل ما از تفاوتدهای فضایی شهر و روستشوند، اما کارکرمی

توسط  (. منطقه شهری یک منطقه مسکونی بزرگ است که83:1382هاست)افتخاری و طاهرخانی،حاکم بر فضای آن

ی مکانی است منطقه روستای کهیدرحالو یک سیستم پیچیده و پویا است  شدهلیتشک یکشاورز ریغصنعت و جمعیت 

دو سیستم وابسته با یکدیگر  عنوانبهکه کارگران عمدتاً مشغول تولید محصوالت کشاورزی هستند. شهرها و روستاها 

د و فقط توسعه دهنیک سیستم کامل را تشکیل می هاآن .(Ji,et al,2019:213)شوند و مکمل یکدیگر هستندادغام می

ستاها در کشورها و هاست که توسعه شهرها و روقا بخشد. مدتتواند توسعه دیگری را ارتمی هاآنپایدار هر یک از 

ای ط پیچیده، روابجهیدرنتمناطق مختلف با جریان عوامل اقتصادی، اجتماعی، محیطی و فرهنگی همراه بوده است. 

 گرفتهشکلروابط اقتصادی، اجتماعی، محیطی، فرهنگی و موقعیت مکانی بین مناطق شهری و روستایی  ازجمله

 .Li,et al, 2018: 135-143))است

-دهد؛ توسعه شهری محور، توسعه تعاملی شهریعمده سه گرایش را نشان می طوربهنظریات روابط شهر و روستا 

توسط  "پیوند شهر و روستا"های مرتبط نظریه(Phillipson,et al,2019:234) روستایی و توسعه روستایی محور

 -ساختار دوگانه شهری "ها و توسط مارکسیست "روستایی-ی شهرییکپارچگ"، انهیگراآرمانهای سوسیالیست

و مدل  1توسط مدل دساکوتا "توسعه هماهنگ شهری و روستایی"فی و همچنین -رانیس-از مدل لوئیس "روستایی

  (Lysgard, 2019: 10-17).است شدهارائهای شبکه منطقه
                                                           

به معنای نواحی  "دسا"اصطالح دساکوتا را مطرح کرده که برگرفته از زبان کشور اندونزی به معنای روستاشهر است  برای اولین بار( 1991)ی گمک.  1

 .شودمدل شهرنشینی غیر متمرکز شناخته می های روستایی به منزلهتوسط با توسعهمدل دساکوتا با ترکیب شهرهای م .ستابه معنای شهر  "کوتا"روستایی و 

به شهر  درون دساکوتا مناطقی که .تلفیقی از فعالیتهای کشاورزی و غیر کشاورزی و اتصال روستاها و شهرهای کوچک است دساکوتا یک فرآیند
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پیرامون، آگروپلیتن و -مرکزی، قطب رشد، مرکزهای کالسیک روابط شهر و روستا شامل: مکان نظریات و مدل

-ریزی و سیاست. نظام برنامهاندگرفتهشکلخود  در بسترهای زمانی و مکانی هرکدامرد شهری در توسعه روستایی کارک

-برخی از این رویکردها و مدل ریتأثگذاری توسعه فضایی)شهر و روستا( در ایران نیز در مقاطع زمانی مختلف تحت 

ریزی از باال به های کالسیک، غالباً در چهارچوب نظام برنامهاست. رویکردها و مدل قرارگرفتهقطب رشد(  ژهیوبهها)

بر رشد اقتصادی، تخصص محوری،  ازحدشیب دیتأک. شهر محور بودن، اندشدهمطرح یمشارکت ریغپایین، متمرکز و 

های فضایی و توجهی به تمایزات و تفاوتالزم و نیز کمی زمانی و بازه ازیموردنهای ساختعدم توجه به ایجاد زیر

های سنتی مزبور دالیل ناکامی رویکردها و مدل ازجملهساختاری بین مناطق گوناگون در جوامع و کشورهای مختلف 

دهد که نحوه نگرش به توسعه و های جهان سوم حداقل در بخش روستایی نشان میتوسعه در کشور تجربهاند. بوده

-های توسعه دارد. بسیاری از صاحبنقشی کلیدی در موفقیت یا عدم موفقیت برنامه اتخاذشدهو راهبردهای   هاروش

روستاها را به نحوه نگرش  های توسعه درجامعه روستایی و شکست برنامه نظران دلیل عدم موفقیت در بهبود وضعیت

ها و ها، روشبررسی دیدگاه(. 2:1391دی و همکاران،)زاهدانندمربوط می اتخاذشدهبه توسعه روستایی و راهبردهای 

 1980تا دهه  ویژهها و بهها و روشدهد که در اغلب دیدگاهدر طی چند دهه نشان می یراهبردهای توسعه روستای

و نادیده گرفتن نقش مردم و  انتزاعی و موضوعی و فقدان نگرش سیستمی و یکپارچه به مقوله توسعه ،نگرش جزئی

ز این ا بسیاری نتیجهراهبردهای توسعه روستایی بوده است. چنانکه  از عوامل اصلی عدم موفقیت رکتی بودنمشاغیر

گرفتن توسعه روستایی در مقابل توسعه ر و قرا راهبردها افزایش دوگانگی بین شهر و روستا یا کشاورزی و صنعت

اقتصادی شد؛  –های اجتماعی ی و نابرابریمحیطهای زیستهایی همچون بحرانو نیز باعث چالش شهری بوده است

پایین به »به توسعه از « حکومت محور»و « باال به پایین»گذاران توسعه از که زمینه را برای توجه و تغییر رویکرد سیاست

های کالسیک، های ناشی از نظریات و مدل(. در پاسخ به ناکامی70:1394فرآهم آورد)علیائی،« اجتماع محور»و « باال

ای، ریزی فضایی)روابط شهر و روستا( شامل رویکرد اکولوژیکی، رویکرد شبکه منطقههای جدید برنامهرهیافت

رویکرد مشارکتی، رویکرد ارتباطی، رویکرد تعاملی، رویکرد راهبردی فضایی، رویکرد نهادگرایی جدید و حکمروایی 

کردهای جدید برعکس رویکردهای کالسیک خوب و عدالت فضایی در مقاطع زمانی مختلف مطرح گردیدند. روی

، مشارکتی مشترک هستند و توسعه روستایی را هماهنگ محورانسانهایی چون غیرمتمرکز، از پایین به باال، در ویژگی

نمونه قطب رشد( معموالً رابطه شهر و روستا  عنوانبه) ذکرشدهبرخی از نظریات  یطورکلبهخواهند. با توسعه شهری می

دانند که توسعه شهری محقق شود. محقق می یرازمانتوسعه روستایی  درواقعباشد. و بسود شهر می طرفهکی صورتبه

سازی توسعه روستایی بر هماهنگنظریات  گونهنیاای(. شود)شبکه منطقهدر برخی نظریات روابط دوسویه مشاهده می

روابط شهر و روستا  ٔ  نهیدرزمیک الگو نظری واحد  ای و محلی استوار هستند. داشتنبا توسعه شهری در مقیاس ناحیه

، بهترین شدهانجام(. بر اساس مطالعات 138:1392کند)علیزاده و همکاران،از بسیاری از مشکالت و مسائل جلوگیری می

                                                           
برای توصیف مناطقی از . بعبارتی دیگر یابدپذیری رفت و آمد روزانه برای کار افزایش میشوند، این روند با امکاننواحی پیراشهری نامیده می .نزدیکند

 .(Desakotaشود که در آن اشکال شهری و کشاورزی و شهرک سازی  بهم پیوسته اند )مناطق اطراف شهرهای بزرگ استفاده می
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باشد، تا با توجه به ساختارهای شهری و ای با انجام اصالحات میالگو برای روابط شهر و روستا، مدل شبکه منطقه

 ای یا مدلای، راهبردی است که مدل شبکهراهبرد شبکۀ منطقهوری پایدار داشت. روستایی، از این مناطق بتوان بهره

پیرامون(، توسط مایکل داگالس در اواخر -مرکز های جان فریدمن )نظریۀشود. براساس اندیشهای نیز نامیده میخوشه

 عنوانبهواقع در منطقۀ روستایی  سعۀ اگروپولیتن )که به شهر کوچکمتجاوز از دو دهه پس از طرح تو یعنی، ،1990دهۀ 

. مطرح شد( قطب رشد عنوانبهشود؛ نه اداری نگریسته می -و وظایف سیاسی های غیرکشاورزیجایگاه اصلی فعالیت

اس کارکرد مراکز جمعیتی واقع در سطوح مختلف و براس مراتبی مرکب از نظام سلسله یجابهدر چارچوب این راهبرد، 

آورند که با سایر مراکز براساس می وجود ای را بهای، شبکهخوشه صورتبهسطح، ای از مراکز هممجموعه آن مراکز،

-)سعیدی و تقیکنش و واکنش متقابل و دوسویه خواهند بود در معرضو  های کلیدی در ارتباط هستندفعالیت

آمیزد و می را در هم هاآنهای بین وابستگی شهری و -روستاییای، پیوندهای راهبرد شبکۀ منطقه (.38:1384زاده،

تقسیم نقاط به شهری و  کند. براساس این راهبرد،ریزی ارائه میواحدی برای توسعه و برنامه گذاریچارچوب سیاست

 انسانی،های مختلف کاال، نیروی معنی روشنی ندارد؛ بلکه، جریان ها،روستایی در دنیای ارتباطات و مرگ فاصله

دهد؛ فضایی که تنها ها شکل میزندگی انسان ای به فضایشبکه صورتبهخدمات، منابع مالی و اطالعات است که 

 مکان به -شدن زمان فشرده مفعول نیست؛ بلکه عاملی تأثیرگذار در فرایند توسعه در عصر فضای کارکردی یا فضای

 (.78:1387زاده و صرافی،)تقیآیدشمار می

 

 سیشناروش
تحقیق به توصیف و تفسیر روابط شهر و روستا پرداخته است. همچنین  چراکهماهیت توصیفی است؛  ازنظرروش تحقیق 

هدف آن  تیدرنهاقرار داده که  دیتأکسنجش روابط بین شهر و روستا را مورد  چراکههدف کاربردی است؛  ازنظر

وم یک عیب یا ایراد نیست، بلکه به معنای افزودن به البته منظور از مشکل به مفهبهبود روابط و رفع عیوب است. 

ای و همچنین کتابخانه-های الزم، از دو روش اسنادیرای گردآوری دادهب(. kumar,2008:7)مجموعه دانشی ماست

آماری در این پژوهش را سرپرستان خانوار  جامعهاست.  شدهاستفادهنامه( های مبتنی بر مطالعات میدانی)پرسشداده

 تیدرنهاشود و نتیجه این روابط ارتباطات اقتصادی و اجتماعی با شهر، در سطح خانوار انجام می چراکهاند؛ یل دادهتشک

ها روستا است و تعداد آن 19نمایند. با توجه به اینکه تعداد روستاهای شهرستان فارسان تمام خانوار در درگیر می

روستای  19، جمعیت 1395اشد. بر اساس سرشماری نفوس و مسکن بگیری نمیباشد لذا نیازی به نمونهمحدود می

بودن،  آور نهیهز ازجملهبینی خانوار بوده است. با توجه به مشکالت قابل پیش 5508نفر و  19378، بالغ بر دیتأکمورد 

خاب حجم . انت1خانوار تعیین شد سرپرست 380همکاری مردم و غیره، از طریق فرمول کوکران حجم نمونه برابر با 

 صورتبهگیری نمونه تعیین گردید. روش نمونه کلبهنمونه در هر روستا، با توجه به نسبت جمعیت هر روستا 

 ها گردآوری شد، باداده ازآنکهپس تصادفی)اتفاقی( ساده بوده و پرسشنامه میان سرپرستان خانوار تکمیل گردید.
                                                           

و پیش برآورد واريانس  05/0و دقت احتمالي  %95ا سطح اطمینان ز طريق فرمول کوکران و فرمول تعديل آن براي جامعه آماري کوچك، با 1

(25/0= 2S( حجم نمونه برابر )380 =nاز طريق فرمول کوکران تعیین ).شده است 
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ها و متغیرها بر اساس پردازش اطالعات اقدام شد. تحلیل شاخص نسبت به تحلیل و AMOSو  spssافزارنرماستفاده از 

ای، تحلیل واریانس، دانکن و معادالت ساختاری تک نمونههای آماری تیهای توصیفی و همچنین آزمونشاخص

 انجام شد.

 

 موردمطالعهحجم نمونه در روستاهای . 1جدول

 نامهپرسشتعداد  جمعیت خانوار نام روستا ردیف

 2 73 21 آباددیام 1

 3 157 45 بید کل 2

 5 261 83 چغاهست 3

 3 143 38 چوبین 4

 2 65 18 آبادیحاج 5

 3 175 39 دره بیدینه 6

 87 510/4 229/1 ده چشمه 7

 31 582/1 453 راستاب 8

 3 168 47 سپیدانه 9

 3 175 50 آبادفیشر 10

 34 757/1 462 آبادعیسی  11

 91 656/4 401/1 آبادفیل  12

 2 29 9 قلعه اقبال 13

 79 049/4 193/1 کران 14

 5 257 64 کوانک 15

 18 907 280 گوشه 16

 2 77 22 رآبادینص 17

 1 15 4 آبادویس  18

 6 322 50 هیرگان دآبادیام 19

 380 378/19 508/5 جمع -

 (1399های پژوهش)ماخذ: یافته
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 های پرسشنامهنتایج ارزیابی پایایی شاخص .2جدول 

 آلفای نماگر شاخص مؤلفه

 کرونباخ

 

 

 

 اقتصادی

اشتغال مردان، اشتغال زنان، اشتغال در بخش خدمات، کاهش جمعیت بیکار نسبت به گذشته، گسترش  اشتغال

 های غیرکشاورزیتنوع فعالیت

95/0 

 85/0 یدستعیصنات حجم تولیدات زراعی، حجم تولیدات باغی، حجم تولیدات دامی، حجم تولیدا تولیدات

 75/0 گذاریانداز، تغییر قیمت زمین، افزایش سرمایهافزایش درآمد، افزایش پس درآمد

جریان سرمایه از 

 روستا به شهر

های ارسالی از شهرهای دیگر به روستا،خرید زمین های ارسالی از شهر فارسان به روستا،میزان پولپول

سنگین در شهر،خرید اتومبیل در  آالتنیماشه در شهر،خرید در شهر،خرید مغازه در شهر،خرید خان

 شهر،خرید مایحتاج از شهر، خرید لبنیات از شهر

74/0 

جریان سرمایه از 

 شهر به روستا

،خرید مغازه در روستا،خرید خانه در روستا،خرید باغ در روستا،خرید دام از در روستاخرید زمین 

 روستا،خرید لبنیات از روستا

72/0 

 

 

 

 

 

 اجتماعی

تحصیالت و 

 آموزش

، میزان در روستا شدهارائههای افزایش تحصیالت زنان، افزایش تحصیالت مردان، میزان آموزش

 های آموزشیبرای ارائه برنامه یرساناطالعهای آموزشی، میزان دسترسی به فرصت

75/0 

در  شاغلر روستا، افزایش جمعیت افزایش ماندگاری جمعیت، افزایش جمعیت، افزایش جمعیت فعال د جمعیت

 روستا

78/0 

افزایش اطالعات و آگاهی اجتماعی)شرکت در مراسمات و انتخابات(،افزایش اطالعات و آگاهی  جریان اطالعات

کاشت محصوالت جدید(، استفاده از تجربیات -روش آبیاری جدید-اقتصادی)قیمت محصوالت

در مشاغل،افزایش میزان اطالعات و توانایی مردم روستا  یکدیگر در اداره مسائل روستا، افزایش مهارت

 گذاری در روستا یا شهردر روبرو شدن با مسائل مختلف روستا، میزان اطالعات در سرمایه

85/0 

های عمرانی،میزان های اقتصادی،میزان مشارکت مردم در فعالیتمیزان مشارکت مردم در فعالیت مشارکت

 ی اجتماعی روستا،میزان مشارکت زنان در مسائل روستاهامشارکت مردم در فعالیت

79/0 

دسترسی به 

 خدمات

دسترسی به خدمات آموزشی، دسترسی به خدمات درمانی، دسترسی به خدمات رفاهی و تفریحی، 

دسترسی به مواد غذایی،  ات بانکی، دسترسی به پوشاک،دسترسی به وسایل زندگی، دسترسی به خدم

 تمانی، دسترسی به اداراتدسترسی به مصالح ساخ

92/0 

رضایتمندی از 

 خدمات

رضایتمندی از امکانات بهداشتی، رضایتمندی از امکانات فرهنگی و آموزشی، رضایتمندی از امکانات 

 ارتباطی، رضایتمندی از امکانات تفریحی و ورزشی

76/0 

(؛ 1396(؛ یگانه و همکاران)1396(؛ امانپور و نواسری)1397و همکاران) (؛ شفیعی ثابت1398: مطالعات نگارندگان بر اساس جاودان و همکاران)مأخذ

(؛ مطیعی لنگرودی و 1392(؛ علیزاده و همکاران)1393(؛ پورطاهری و همکاران)1394(؛ افراخته و همکاران)1395(؛ برفی دخت)1396صحنه و همکارن)

(؛ یاری حصار و 1391(؛ ؛ خوبفکر برآبادی و قریشی)1392بیگی)(؛ چرمچیان لنگرودی و علی 1392(؛ علیزاده و همکاران)1393همکاران)

 (.1384( ؛ سعیدی و تقی زاده)1390(؛ رضوانی و شاهچراغ)1390همکاران)

را به خود  چهارمحال و بختیاری درصد از مساحت استان 3معادل  لومترمربعیک 5655با وسعت حدود  شهرستان فارسان

 31درجه و  50دقیقه تا  39درجه و  49افیایی این شهرستان در طول شرقی موقعیت جغر ازلحاظاختصاص داده است. 

جمعیت این شهرستان  1395طبق آمار  است. شدهواقعدقیقه  18درجه و  32دقیقه تا  41درجه و  31دقیقه و عرض شمالی 
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خانوار( و  16166)نفر  62000خانوار( بوده است. جمعیت نقاط شهری در این شهرستان  24765نفر ) 93941برابر با 

خاکی که برای  این شهرستان زمستانی سرد و تابستانی معتدل دارد و بافت نفر بوده است. 19378جمعیت نقاط روستایی 

نزدیک بودن به مرکز استان و شهرستان کوهرنگ و شهرستان فارسان به دلیل  کشاورزی و باغداری مناسب است دارد.

درصد نقاط  14 شهرستان فارسان با دارا بودن باشد.برخوردار می زیادیای ههای ارتباطی مناسب از ظرفیتجاده

 د.روبسیار دیدنی استان به شمار میتاریخی استان، جزء مناطق بکر و  نقاط درصد هفت و گردشگری

 
 رستان فارسان و روستاهای پیرامونشهنقشه  .1شکل

 

 ی تحقیقهایافته
. اندقرارگرفتهسال  45تا  31درصد افراد در سن  6/57بیش از نه آماری، توصیف نمو ازنظرد که دهنتایج نشان می

سنی  ب پاسخگویان اشاره دارد. میانگینتوزیع مناس به ،اندسال مطالعه شده 60تا  46درصد نیز در سن  4/27همچنین 

تر افراد در بخش خدمات اند. قسمت بیشنفر را زنان تشکیل داده 42نفر را مردان و  338سال بوده که حدود  43افراد 

 17نفر و  30دامداری با  نفر، 76. همچنین بخش کشاورزی با شودنفر را شامل می 186اند که تقریباً مشغول فعالیت بوده

افراد بیکار نیز از  عنوانبهنفر از پاسخگویان  44های بعدی هستند. وجود نفر نیز در بخش کارمندی به ترتیب در رتبه

توزیع مناسب نمونه  چراکهباشد؛  مؤثرتواند در دقت، تعمیم نتایج تحقیق ست. اشاره به این آمار میدیگر نکات مهم ا

 است.  رگذاریتأثهای مختلف خود در اخذ نظرات تمامی افراد شاخص ازنظر
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 بررسی توصیفی متغیرهای اقتصادی و اجتماعی
جریان سرمایه های روابط اقتصادی، که در بین شاخصبررسی توصیفی متغیرهای اقتصادی و اجتماعی بیانگر این است 

 بیبه ترتبیشترین مقدار را دارا است و جریان سرمایه از شهر به روستا و میزان اشتغال  52/4با میانگین  از روستا به شهر

ات با روابط اجتماعی نیز شاخص جریان اطالع ٔ  نهیدرزم. رادارندکمترین مقدار میانگین  83/2،  20/2با میانگین 

ارتباط اجتماعی شهر فارسان بر روستاهای پیرامون  یرگذاریتأثدر رتبه اول قرار دارد. بنابراین بیشترین  73/4میانگین 

های افزایش اطالعات اقتصادی و اجتماعی، افزایش مهارت در مشاغل، افزایش اطالعات و توانایی در روبرو در زمینه

ها نیز در گذاری بوده است. وضعیت دیگر شاخصسرمایه ٔ  نهیدرزمو آگاهی شدن با مسائل روستا و افزایش اطالعات 

 جدول مشخص است.

 

 روابط شهر و روستا یرهایمتغ.بررسی توصیفی 3جدول

 میانگین انحراف معیار شاخص
 83/2 663/0 میزان اشتغال

 27/3 299/0 میزان تولیدات

 94/2 425/0 میزان درآمد

 20/2 000/0 تا جریان سرمایه از شهر به روس

 52/4 641/0 جریان سرمایه از روستا به شهر

 95/3 419/0 میزان تحصیالت و آموزش

 77/3 548/0 میزان جمعیت

 73/4 454/0 جریان اطالعات 

 32/4 286/0 میزان مشارکت 

 58/4 439/0 میزان دسترسی به خدمات

 93/3 792/0 میزان رضایتمندی از خدمات

 (1399ژوهش)های پ: یافتهمأخذ

 هاارزیابی نرمال بودن داده

-های نیکوییآزمون ها بهکنند. این آزموناستفاده می خاصی هاییزمون، از آهابرای بررسی توزیع آماری شاخص

آزمون کولوموگراف اسمیرنوف ، هادادجهت بررسی نرمال بودن  مورداستفادهآزمون  نیترمعمول اند.معروف برازش

تست  %5ال است را در سطح خطای ها نرمض صفر مبتنی بر اینکه توزیع دادهها فری نرمال بودن دادههنگام بررساست. 

است و  05/0بیشتر از ( Sig) یمعناداردهد که در تمامی موارد سطح می ( نشان4در )جدول هادادهبررسی شود. می

ی هاآزمونتوان ، میهادادین نتایج و تفسیر نرمال بودن گیرد. با توجه به اقرار می دییتأمورد  هادادهدرنتیجه نرمال بودن 

 و استنباط نتایج استفاده نمود.  هادادهپارامتریک مناسب جهت بررسی 
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 هادادهارزیابی نرمال بودن  .4جدول 

 شاخص
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Kolmogorov-

smirnov 
628/

4 

556/5 146/4 321/3 421/5 521/7 635/6 732/6 325/5 641/6 354/6 

Asymp.sig(2-

tailed) 
123/

0 

131/0 122/0 186/0 152/0 171/0 098/0 246/0 148/0 521/0 235/0 

 (1399های پژوهش ): یافتهمأخذ

 
 سنجش روابط اقتصادی شهر فارسان و روستاهای منطقه پیرامون

دهد که ای نشان میتک نمونهبررسی روابط اقتصادی شهر فارسان و روستاهای منطقه پیرامون با استفاده از آزمون تی

توان گفت که د. با توجه به این سطح معناداری میقرار دارن 05/0در سطح معناداری کمتر از  ،شدهیبررسهر پنج متغیر 

وجود دارد. برای اینکه نوع رابطه مشخص شود از اختالف  ذکرشدهمتغیرهای  ازنظررابطه معناداری بین شهر و روستا 

دهد که متغیرهای میزان توان استفاده نمود. بررسی اختالف میانگین متغیرها نشان میآزمون می Tمیانگین و آماره 

 ( و جریان سرمایه از شهر به روستا با-518/0) ناختالف میانگی (، میزان درآمد با-837/0) گیناختالف میانبا  شتغالا

نوع رابطه موجود بین شهر  گریدعبارتبه( نشان از اثر منفی شهر بر روستاهای پیرامون دارد. -800/0) گیناختالف میان

ته است متغیرهای و به نفع شهر است. توضیح اینکه شهر فارسان نتوانس هیسوکیو روستاهای پیرامون در این سه متغیر 

شود. ها به نفع شهر منجر میسرمایه را در روستاهای پیرامون تقویت نماید و تمامی روابط در این زمینه اشتغال، درآمد و

از  282/0برابر با  نگین مثبتو اختالف میا 05/0ر از همچنین بررسی متغیر میزان تولیدات نیز در سطح معناداری کمت

جریان سرمایه از روستاهای پیرامون به شهر  ،وجود یک نوع تعادل بین شهر روستاهای پیرامون اشاره دارد. عالوه بر این

مثبت بودن  است. شدهیابیارزینه نیز متعادل اشاره دارد. نوع رابطه در این زم رگذاریتأثوجود یک رابطه مثبت و  بهنیز 

 نماید. می دییتأاین موضوع را  یخوببهنیز   Tآماره

 یانمونهتک ون تیروابط اقتصادی شهر فارسان و روستاهای منطقه پیرامون با استفاده از آزم . بررسی5جدول
 

 متغیر

 اختالف میانگین

 (Mean) 

درجه  t آماره

 آزادی

داری سطح معنا بازده اطمینان

 کران باال کران پایین آزمون

 000/0 -90/0 -77/0 379 -437/2 -837/0 اشتغال میزان

 000/0 30/0 24/0 379 714/17 272/0 میزان تولیدات

 000/0 -59/1 -45/1 379 -662/4 -/518 میزان درآمد

 000/0 -800/0 -800/0 379 -62/2 -800/0 جریان سرمایه از شهر به روستا

 000/0 36/1 27/1 379 414/60 316/1 جریان سرمایه از روستا به شهر

 (1399های پژوهش ): یافتهمأخذ
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 سنجش روابط اجتماعی شهر فارسان و روستاهای منطقه پیرامون

دهد که ای نشان میتک نمونهبررسی روابط اجتماعی شهر فارسان و روستاهای منطقه پیرامون با استفاده از آزمون تی

توان گفت که قرار دارند. با توجه به این سطح معناداری می 05/0در سطح معناداری کمتر از  شدهیبررسهر شش متغیر 

وجود دارد. برای اینکه نوع رابطه مشخص شود از اختالف  ذکرشدهمتغیرهای  ازنظررابطه معناداری بین شهر و روستا 

م متغیرها توان استفاده نمود. بر این اساس با توجه به مثبت بودن اختالف میانگین تماآزمون می Tمیانگین و آماره 

نوع رابطه موجود بین شهر  گریدعبارتبهتوان نتیجه گرفت که شهر فارسان بر روستاهای پیرامون اثر مثبتی دارد. می

این موضوع را  یخوببهنیز   Tاست. مثبت بودن آماره و متعادل هیدوسور این شش متغیر فارسان و روستاهای پیرامون د

 نماید.می دییتأ

 

 ایتک نمونها استفاده از آزمون تیرابطه شهر و روستا ب اجتماعی فهمؤلبررسی . 6جدول

 

 متغیر

اختالف 

 میانگین

 (Mean) 

درجه  tآماره 

 آزادی

-سطح معنا بازده اطمینان

 کران باال کران پایین داری آزمون

 000/0 97/0 89/0 379 283/43 931/0 میزان تحصیالت و آموزش

 000/0 82/0 71/0 379 564/27 767/0 میزان جمعیت

 000/0 76/1 70/1 379 671/117 727/1 میزان جریان اطالعات

 000/0 62/1 53/1 379 677/67 575/1 میزان مشارکت

 000/0 84/1 56/1 379 506/67 520/1 میزان دسترسی به خدمات

 000/0 78/0 62/0 379 174/17 698/0 میزان رضایتمندی از خدمات

 (1399وهش)های پژ: یافتهمأخذ

 سنجش تفاوت معناداری روابط اقتصادی و اجتماعی در سطح روستاها

از روند آماری تحلیل  موردمطالعهبرای بررسی تفاوت معناداری سطح روابط اقتصادی و اجتماعی بین روستاهای 

جام شد تا مشخص فیشر( ان fتحلیل واریانس) موردمطالعه ت. بدین ترتیب برای همه روستاهایاس شدهاستفادهواریانس 

روابط اقتصادی و اجتماعی با شهر فارسان دارای تفاوت معناداری هستند یا خیر؟  ازنظر موردمطالعهشود روستاهای 

تحلیل واریانس کمتر ( Sig)( مشخص است میزان خطاهای آلفای 7گونه که در جدول تحلیل واریانس )جدولهمان

توان استدالل کرد که میان روستاهای می جهیدرنتبرآورده شده  000/0( و برابر با 05/0) قبولقابلاز میزان خطای 

 روابط اقتصادی و اجتماعی با شهر فارسان تفاوت معناداری وجود دارد. ازنظرپیرامون 
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 روابط اقتصادی و  اجتماعی با شهر  فارسان ازنظر. تحلیل مکانی تفاوت میان روستاهای پیرامون 7جدول

آزمون معناداری 

 اوت میان روستاهاتف

 f Sigآماره میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات واریانس

 000/0 495/86 647/0 18 640/11 بین گروهی رابطه اقتصادی 

 007/0 361 699/2 یگروهدرون

 *** 379 339/14 مجموع

 000/0 100/1 575/2 18 344/46 بین گروهی  یاجتماعرابطه 

 002/0 361 845/0 یگروهدرون

 *** 379 189/47 مجموع

 (1399های پژوهش): یافتهمأخذ

روابط اقتصادی و اجتماعی به شهر فارسان،  ازنظرهای آزمون)روستا( پس از تعیین وجود اختالف معنادار میان گروه

از آزمون  همین راستادر باشد. شود که تفاوت موجود مربوط به کدام روستا یا روستاها میمطرح می سؤالحال این 

بررسی میانگین اقتصادی و اجتماعی برای تمامی روستا  .است شدهاستفاده روستاها میانی میانگین برای مقایسه دانکن

اقتصادی و اجتماعی با شهر فارسان زیاد است،  ازنظرتوان گفت که سطح روابط این روستاها است و لذا می 3بیشتر از 

از  61/4و روستای کران با میانگین  73/4چشمه با میانگین روستای ده یموردبررسان روستاهای اما یکسان نیستند. در می

آباد به ترتیب با داشتن آباد و کوانک و نصیرهای ویسباشند و روستابیشترین میانگین روابط اقتصادی برخوردار می

و  78/4ه با میانگین چشمتماعی، روستای دهروابط اج ازنظر. همچنین رادارندکمترین رابطه  07/3و  02/3میانگین 

کمترین رابطه را در بین روستاهای  01/3 نیانگیمبا  آباد سیواز بیشترین رابطه و روستای  17/4با میانگین  روستای کران

رامون میان روستاهای پی کهتوان نتیجه گرفت می آمدهدستبههای با شهر فارسان دارند. با توجه به میانگین موردمطالعه

روستاهای نزدیک شهر فارسان )مانند:  چراکهروابط اقتصادی و اجتماعی با شهر فارسان تفاوت وجود دارد  ازنظر

تر و روابط بیشتری برخوردار آباد( بخاطر کوتاهی مسافت از شرایط مطلوبآباد،عیسیچشمه، کران،فیلروستاهای ده

 هستند.
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 روابط اقتصادی و اجتماعی با شهر فارسان  ازنظرمعناداری میان روستاهای پیرامون  تعیین اختالف-.آزمون دانکن8جدول

 هامقایسه میانگین اسامی روستاها ردیف
 روابط اجتماعی روابط اقتصادی

 7834/4 7370/4 ده چشمه 1
 6092/4 6113/4 کران 2
 1646/4 4475/3 گوشه 3
 0993/4 5062/4 آبادفیل  4
 0022/4 3788/4 آبادعیسی  5
 8179/4 3727/3 راستاب 6
 9699/4 2970/3 چقاهست 7
 1490/4 2788/3 سراب دآبادیام 8
 8903/4 2125/3 هیرگان دآبادیام 9

 8284/3 1515/3 حاجی آباد 10
 7569/3 1187/3 شریف آباد 11
 9392/3 1187/3 دره بیدینه 12
 8508/3 1091/3 قلعه جهان قلی خان 13
 0997/3 0727/3 رآبادینص 14
 0157/3 0250/3 ویس آباد 15
 0997/3 167/3 قلعه اقبال 16
 0999/3 1722/3 سپیدانه 17
 0989/3 0722/3 کوانک 18
 0997/4 1648/3 بیدکل 19

 (1399های پژوهش): یافتهمأخذ

 روابط شهر و روستا یسازمدلتحلیل 

جتماعی، جهت ارائه یک مدل تجربی از رابطه بین های اقتصادی و اپس از توصیف متغیرهای مربوط به شاخص

مرتبه اول مربوط به هر  یدییتأمدل تحلیلی عاملی ابتدا ، AMOSافزارنرممتغیرهای اقتصادی و اجتماعی، با استفاده از 

 اند.  لذاها اعتبارسنجی شدههای مذکور، هر یک از شاخصهای دوگانه را ترسیم کرده و در ادامه مدلیک از شاخص

متغیر  11هر دهنده وضعیت مناسب بیشتر بوده نشان 3/0از دهد مقدار بارهای عاملی ( نشان می1که شکل ) طورهمان

تواند دهند که متغیرهای هر دو شاخص میتوان گفت که بارهای عاملی نشان میباشد. بنابراین میدر مدل ترسیم شده می

 گیری نمایند. اندازه یخوببها با روستاهای پیرامون ر شهر فارسان ارتباط روابط اقتصادی و اجتماعی

 

 )روابط اقتصادی و اجتماعی(شدهمشاهده. بار عاملی مربوط به متغیرهای 1شکل
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های ارزیابی شاخص نیترمهمگیری مربوط به دو شاخص پژوهش، های اندازهدر ادامه برای بررسی برازش کلیت مدل

با معیارهای پیشنهادی)مبنا( تطبیق داده شد. بر اساس نتایج  شدهمحاسبهو مقادیر  شدهاستخراجبرازش مدل از منابع مستند 

است که وضعیت کلیه مقادیر برآورده شده با مقادیر پیشنهادی همخوانی مناسبی داشته  مالحظهقابل( این نکته 9جدول)

، شرایط و اعتبار الزم را برای طراحی شدهمیترسگیری توان چنین عنوان کرد که دو شاخص مدل اندازهمی درمجموعو 

 باشند.مدل نهایی تحقیق)روابط اقتصادی و اجتماعی بین شهر فارسان و  روستاهای پیرامون( دارا می

 

 های پژوهشگیری شاخصهای ارزیابی کلیت مدل اندازه. شاخص9جدول

CMIN شاخص
1 

2DF 3CMIN/DF 4CFI RMSEA
5 

HOELTER
6 

7RMR 8GFI 9NFI 
1PRATIO
0 

 412/0 938/0 951/0 032/0 119 062/0 964/0 46/4 12 12/51 اقتصادی

 387/0 956/0 962/0 019/0 220 073/0 932/0 61/2 8 35/17 اجتماعی

 0-1 >9/0 >9/0 ≈0 >75 <08/0 >9/0 <5 - - مقادیر مبنا

 Lai&Lin,2008؛ 1395الدینی و جمینی،: مقادیر مبنا بر اساس شمسمأخذ

، مدل رابطه روابط اقتصادی و Amos Graphi افزارنرم، در محیط هاآن دییتأو  موردمطالعههای اخصپس از برازش ش

مدل (. این مدل یک مدل عاملی مرتبه دوم است. 2اجتماعی بین شهر فارسان و روستاهای پیرامون ترسیم شد )شکل 

هر فارسان و روستاهای پیرامون با برآوردهای ساختاری برای برآورد و تحلیل ارتباط روابط اقتصادی و اجتماعی بین ش

 درواقعبا متغیرهای پنهان که  شدهمشاهدهاستاندارد، ضرایب استاندارد مسیر بین متغیرهای پنهان با یکدیگر و متغیرهای 

( 2آنکه در قالب جدول آورده شود، روی شکل شماره ) یجابهشده است، های انجامقسمت اصلی و مهم تمامی تحلیل

شود، تمامی ضرایب که مالحظه می طورهمانبهتر فراهم باشد.  هاآنیژه امکان مقایسه وبهدهیم تا اهمیت و ان مینش

های روابط دهند و این امر در رابطه با بارهای عاملی شاخصدو مورد مقادیر باالیی را نشان می جزبهمسیر استاندارد 

-ای روابط اقتصادی برخوردار است. بر اساس همین نتایج میزان تبیینهاجتماعی، از شدت بیشتری در مقایسه با شاخص

هستند،  3/0است و این اعداد بیشتر از  98/0، شاخص اجتماعی برابر با 89/0کننده مدل برای شاخص اقتصادی برابر با 

 نشانگر ارتباط روابط اقتصادی و اجتماعی شهر فارسان با روستاهای پیرامون است. 

 
 تصادی و اجتماعی بین شهر و روستاهایی معادله ساختاری روابط اقنمدل .2شکل 
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از برازش خوب برخوردار است و اعتبار  باالمدلدهد که های برازش مدل نهایی نشان مینهایتًا نتایج حاصل از شاخص

 درواقعکند. ان میارتباط روابط اقتصادی و اجتماعی بین شهر فارسان و روستاهای پیرامون بی ٔ  نهیدرزمو دقت الزم را 

این  ریتأثروابط شهر و روستاهای پیرامون را از منظر دو بعد اقتصادی و اجتماعی تبیین و  یخوببهاین مدل توانسته است 

دو بر روی همدیگر نشان دهد و به وجود ارتباط اقتصادی و اجتماعی بین شهر فارسان و روستاهای پیرامون اشاره 

برابر  (RMSEA، میزان )933/0برابر با  (CFI)توان به میزان ای مهم در این زمینه میهشاخص ازجمله(. 10کند)جدول

اشاره نمود که با مقادیر پیشنهادی و استاندارد مطابقت دارند. بر اساس  138( برابر با HOELTER)، میزان 070/0با 

روستاهای پیرامون در شرایط مناسب و نتایج کلی مدل همانند نتایج آزمون آماری، روابط اجتماعی بین شهر فارسان و 

 تری نسبت به روابط اقتصادی قرار دارد.قوی

 

 پژوهش یهاشاخص یریگاندازهارزیابی کلیت مدل  یهاشاخص.10جدول

CM شاخص

IN 
DF CMI

N/DF 
CFI RMSEA HOEL

TER 
RMR GFI NFI PRATI

O 

حاصل کار  مقادیر

 پژوهش حاضر

436

6/4 

989 543/4 933/0 070/0 138 038/0 936/0 944/0 548/0 

 0-1 >9/0 >9/0 ≈0 >75 <08/0 >9/0 <5 - - مبنا مقادیر

 (1399های پژوهش): یافتهمأخذ

 

 گیری نتیجه
پژوهش، . در این شودیممحیطی گنجانده روابط بین مناطق شهری و روستایی در روابط اجتماعی، اقتصادی و زیست

است. بررسی روابط  قرارگرفته یموردبررسو روستاهای پیرامون شناسایی و روابط اقتصادی و اجتماعی بین شهر فارسان 

ای نشان داد که هر شش متغیر تک نمونهاجتماعی شهر فارسان و روستاهای منطقه پیرامون با استفاده از آزمون تی

رابطه معناداری  یموردبررسمتغیرهای  ازنظرمعنادار هستند. بنابراین بین شهر و روستا  05/0، در سطح کمتر از شدهیبررس

توان نتیجه گرفت که نوع روابط بین شهر فارسان و وجود دارد. با توجه به مثبت بودن اختالف میانگین تمام متغیرها می

افزایش  زمینه، متغیرهای ماندگاری جمعیت و و متعادل است. در این هیدوسوروستاهای پیرامون در این شش متغیر، 

تواند جریان و تبادل اطالعات و همچنین دسترسی بی دارند. یکی از دالیل این امر میسطح تحصیالت وضعیت خو

تواند می و اجتماعی اطالعات اقتصادی ژهیوبهجریان اطالعات خوب به خدمات شهر فارسان باشد. از سوی دیگر، 

دسترسی  ٔ  نهیدرزم؛ اما شته باشدروستایی از انزوا نقش مؤثری دا فضاهای رفتبرونساز توسعه روستایی شود و در زمینه

رسانی است تا به پیوند قوی و های پویا و فراتر از خدماتبه خدمات شهری، ارتباطات روستا و شهر نیازمند جریان

اینکه بیشترین ارتباط  ٔ  نهیدرزم( 1397متعادل بین فضای شهر و روستا کمک کند. نتایج این بخش با تحقیق بیگدلی)

شود که خدمات متنوعی که می دییتأباط خدماتی است تا سایر روابط، همپوشانی دارد. در حقیقت بین شهر و روستا ارت
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 ریتأثدر شهرها وجود دارد، از عوامل اصلی جذب جمعیت روستایی است که بسیاری از روابط بین این فضاها تحت 

 گیرد. شکل می هاآن

 05/0، در سطح کمتر از شدهیبررسن دادکه هر پنج متغیر بررسی روابط اقتصادی شهر فارسان و روستاهای منطقه نشا

متغیرهای  ازنظرتوان گفت که رابطه معناداری بین شهر و روستا معنادار هستند. با توجه به این مقدار معناداری، می

یانگین (، میزان درآمد با اختالف م-837/0اقتصادی وجود دارد. بررسی متغیرهای میزان اشتغال با اختالف میانگین)

(، نشان از اثر منفی شهر بر روستاهای پیرامون -800/0( و جریان سرمایه از شهر به روستا با اختالف میانگین )-518/0)

و به نفع شهر است.  هیسوکینوع رابطه موجود بین شهر و روستاهای پیرامون، در این سه متغیر  گریدعبارتبهدارد. 

 05/0ت و جریان سرمایه از روستاهای پیرامون به شهر با سطح معناداری کمتر از همچنین بررسی دو متغیر میزان تولیدا

اشاره دارند. ورود سرمایه از  رگذاریتأث(، به وجود یک رابطه مثبت و 31/1و  282/0و اختالف میانگین )به ترتیب با 

به شهر فارسان است. بسیاری از  های تجاری و خدماتی روستاییانروستاهای پیرامون به شهر فارسان، به دلیل وابستگی

روستاهای پیرامون برای خرید مایحتاج زندگی، دسترسی به خدمات عمومی و خصوصی و همچنین برای دسترسی به 

های شهرهای کوچک در توسعه مناطق روستایی، ایجاد شغل، بازار، به شهر فارسان وابسته هستند؛ اما یکی از نقش

افزایش درآمد روستاهای پیرامون است؛ شهر فارسان نتوانسته در این زمینه عملکرد  عتببهتقویت تولیدات کشاورزی و 

خدماتی بوده و فاقد -است که شهر فارسان یک شهر صرفاً تجاری مسئلهمطلوبی داشته باشد. از دالیل این موضوع این 

اقتصادی  ازلحاظه شهر هر چ چراکهاز نوع کشاورزی و غیر کشاورزی است؛  ،کارگاهی-گونه واحدهای صنعتیهر

تر و نامتوازان خواهد بوده و در نتیجه تعامل ضعیف ترکم رونقتر باشد، رابطه بین شهر و روستاهای پیرامون نیز ضعیف

توانایی رشد اقتصادی مناطق روستایی در شهرهای کوچک  چراکهبود. بنابراین بایستی ابتدا شهر فارسان تقویت شود؛ 

پذیر است. نتایج این  تقویت شهرهای کوچک، با تقویت کشاورزی و اقتصاد روستایی امکانگیرد و متقابالًشکل می

پور (، مهدی1393(، مطیعی لنگرودی و همکاران )1396(، بهمن صحنه و همکاران)1395دخت)بخش با تحقیقات برفی

تحقیقات به این نکته اشاره ( همخوانی دارد. در همه این 1392ن)ا(، میرزایی قلعه و همکار1393روشن و همکاران)

ویژه روابط اقتصادی، غیر ارگانیک و نامتعادل بوده است. دارند که روابط شهر و روستا به نفع شهر است و این روابط، به

ای ایجاد نمود که فرآیند تعادل و توازن انجام شود و ساختار و کارکرد مثبتی از روابط گونهبنابراین بایستی فضا را به

 د. شکل گیر

در  آنچهروابط اقتصادی و اجتماعی با شهر نیز تفاوت معناداری وجود دارد.  ازنظردهند که میان روستاها نتایج نشان می

کوتاه بودن مسافت،  به خاطرنماید، شاخص فاصله است. روستاهای نزدیک به شهر فارسان این زمینه نقش مهمی ایفا می

 ها ازفرصت از مندیبهره در نابرابری به منجر مسئله این تری برخوردارند.عادلاز روابط اقتصادی و اجتماعی بیشتر و مت

بنابراین جهت بهبود روابط متعادل شهر فارسان و روستاهای پیرامون، شاخص  .است شده روستایی و شهری روابط طریق

اقتصادی، اجتماعی و سیاسی (، نشان داد که میزان مراودات 1398باشد. پژوهش احمدی و همکاران) دیتأکمورد  فاصله

گیری و میزان تبادالت شود. نتیجه تحقیق حاضر نیز شاخص فاصله را در شکلگرفتن از شهر، کمتر می بافاصلهروستاها 

 داند. بنابراین بین تحقیق حاضر و پژوهش احمدی و همکاران، سازگاری وجود دارد.می مؤثراقتصادی و اجتماعی 
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شاخص  ٔ  نهیدرزمبیان شود که وابستگی روستاهای پیرامون به شهر فارسان، بیشتر  گونهنیابا تبیین نتایج، بایستی 

و نامتعادل دارند؛  هیسوکیها، رابطه های اشتغال و درآمد نقش کمتری دارند. برخی شاخصخدماتی است و شاخص

 بوده علت این رابطه نامتعادلسعه شتهری، در تو روستاو نادیتده انگاشتتن نقش  روستابته  باال به پاییننگاه که  یاگونهبه

باید بر مبنای اصولی باشد که هم توسعه شهر و هم توسعه  شتهری-روستایی رابطه متوازن ایجتاد چراکه ؛استت

داشته باشد. از سوی دیگر در بررسی روابط شهر و روستا در مناطق مختلف، باید شرایط  به دنبالروستاهای پیرامون را 

های خاص جغرافیایی، طبیعی، های کلی و عام در نظر گرفت. البته با توجه به ویژگیار قانونمندیخاص را در کن

  باشد.ریزی برای این مناطق نیز متفاوت میاجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مناطق شهر و روستا، برنامه
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