
 

 ١٣٩١ پاييز، ومس ةشمارسال سوم، ها& روستايي،  پژوهش
 ٣١-١صص 

 

ارزيابي تأثير ارتقا& روستاها به شهر در توسعه مناطق کوهستاني از 
 محلي  ديدگاه مردم

 ١شهرستان سياهکل) -(مطالعه مورد&: بخش ديلمان
 

 ريز- روستايي، دانشگاه تهران دانشجو- دکتر- جغرافيا و برنامه -بهرام کريمي

 ريز- روستايي دانشگاه تهران دانشيار دانشکده جغرافيا و عضو قطب علمي برنامه -*سيدعلي بدر&

 دانشگاه تهرانريز- روستايي  استاديار دانشکده جغرافيا و عضو قطب علمي برنامه -محمد سلماني

 ريز- روستايي دانشگاه تهران استاد دانشکده جغرافيا و عضو قطب علمي برنامه -معصوم مجتبي قدير&
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 چکيده
ا- و  ههـا- منطقـ   ريزان به تمرکززدايي فضـايي، کـاهش نـابرابر-    در اغلب کشورها- در حال توسعه، گرايش برنامه

ها- اخير، به اتخـاذ راهبردهـا- متفـاوتي در ايـن زمينـه انجاميـده، کـه از         روستايي در دهه -ها- شهر- دوگانگي

بوده است. پژوهش حاضر با تکيه بر مطالعـه در بخـش و شـهر      ها شهر و تقويت آن ترين آنها تبديل روستاها به  مهم

هـايي چـون رونـق     ه شهر در توسعه مناطق کوهستاني در زمينهديلمان، در پي ارزيابي تأثير سياست تبديل روستا ب

محيطـي اسـت. نـوع پـژوهش حاضـر،       -فرهنگي و ارتقا- شرايط کالبـد-  -ها- اجتماعي اقتصاد-، بهبود شاخص

ا- و ميـداني   تحليلي است. روش گـردآور- اطالعـات بـه دو صـورت کتابخانـه      -کاربرد- و روش انجام آن توصيفي

شـده از طريـق    آور-هـا- جمـع   وهش در بخـش مطالعـه ميـداني بـر پرسشـنامه اسـت. داده      است. تمرکز اصلي پژ

، تجزيه و تحليل گرديـد. بـرا- آزمـون فرضـيات، از     SPSSا-  افزار رايانه پرسشنامه پس از کدگذار- و انتقال به نرم

دهـد کـه بـين     ويتني نشان مي -ا- استفاده شده است. نتايج آزمون يو مان نمونه تک tويتني و  -ها- يو مان آزمون

دار-  نظر دو گروه از پاسخگويان در مورد نقش تبديل ديلمان به شهر در توسعه محـدوده مطالعـاتي تفـاوت معنـي    

هـا-   -، بهبود شاخصگويا- اين واقعيت است که تبديل ديلمان به شهر در رونق اقتصاد tوجود دارد. نتايج آزمون 

محيطي تأثير چنداني نداشته است. بنابراين، نتايج پژوهش بـر عـدم    -فرهنگي و ارتقا- وضعيت کالبد- -اجتماعي

 ا-، در نمونة مورد مطالعه داللت دارد.  موفقيت سياست تبديل روستا به شهر در توسعه منطقه
 شهر، بخش ديلمان. روستا به  -شهر کوچک، توسعه روستايي، ارزيابي، ارتقا ها: کليدواژه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ارزيابي تبـديل روسـتا بـه شـهر در توسـعه منـاطق کوهسـتاني        « با عنوان -دکتر هحاضر بر گرفته از رسال همقال. ١

و محمـد   -بـدر  يدعليسـ  يي مشـترک اسـت کـه بـا راهنمـا     »(مطالعه مورد-: بخش ديلمان، شهرستان سياهکل)

 انجام است.در حال دانشگاه تهران  -ايجغراف هدر دانشکد يسلمان
                                                       sabadri@ut.ac.irنويسنده مسئول                                     *
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 مقدمه

با تأكيد بر توسعه اقتصادي ارائه شده كه بـر    تاكنون چندين الگو در زمينه توسعه 1940از دهه 

شدن شهري متكي بوده و بازتاب فضايي آن، تمركز بيش از حـد   رشد اقتصادي از طريق صنعتي

در كشورهاي در حال توسعه  جمعيت و فعاليت در شهرهاي بزرگ بوده است. اين تمركز شهري

 افـزايش بيكـاري،   جمعيـت،  نامتعـادل  توزيـع  نشـيني،  شـهر  شـتابان  مشـكالتي نظيـر افـزايش   

مانند آن را بـه   و -ها شهر كالن به فعال جمعيت ويژه به-جمعيت  مهاجرت روستاها، ماندگي عقب

 هـاي  طـرح  و هـا  توسـعه برنامـه   درحـال  كشورهاي سطح دنبال داشته است. به همين دليل، در

(گلـي و عسـگري،    شـده اسـت   ارائـه  يادشـده،  مشـكالت  منفي آثار از كاستن منظور به مختلفي

شـهر و تقويـت    تـرين راهبردهـا در ايـن زمينـه، تبـديل روسـتا بـه         ). يكي از مهم155، 1384

هـاي   هاي توسعه روستايي بر شرايط زندگي گروه أثير پروژهتكه براي مشاهده  هاست. درحالي آن

سـرعت   هاي توسعه را بـه  ها و محرك ، انگيزه نياز است، شهرهاي كوچك  ه زماني طوالنيهدف، ب

پذيرند و شهرنشيني سريع، با رشد اقتصادي سريع و تغييـر در سـبك زنـدگي همـراه اسـت       مي

)Bloh, 2008, 8دارو فرض  اي، شهرهاي كوچك نوش ). اگرچه در بخشي از متون توسعه منطقه

هـاي شـهري و    تـر نظـام   ت نقش و عملكرد اين شهرها در شرايط گسـترده شوند، اما الزم اس مي

 ).Tacoli, 2006, 50المللي مورد توجه و بررسي قرار گيرد ( اي، ملي و بين هاي منطقه سياست

 و فضايي ساختار بر شتابان شهرگرايي فرايند تأثيرات از يكي اخير، قرن نيم در ايران نيز طي

 كوچـك  شهرهاي به روستايي مراكز تبديل طريق از شهرها، تعداد رشد فزاينده كشور، جمعيتي

شـهر در سـال    1016بـه   1335شـهر در سـال    199كه تعداد شهرهاي كشور از  طوري بوده، به

، 1385تا  1335). به عبارت ديگر، از سال 1335و  1385رسيده است (مركز آمار ايران،  1385

شـهر، روسـتاهايي    792اسـت. از ايـن تعـداد،    شهر به شهرهاي كشور افزوده شـده   817تعداد 

). در وضعيت كنوني نيز هـر  34-35، 1389اند (رضواني و ديگران،  اند كه به شهر ارتقا يافته بوده

 در مـاهوي  هـاي  تفاوت رغم ). به206، 1388كند (رهنمايي،  روز يك شهر موجوديت پيدا مي 9

 جمعيت شهرنشين نيز افزايش بتنس كشور، مختلف مناطق شهرنشيني در پويش شيوه و شكل

، 1300  دهد كه در سـال  برآوردها نشان مييافته است.  در  از جمعيـت كشـور   درصـد  28 تنهـا  
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نخستين سرشماري عمومي نفوس و )، در 48، 1380(مركز آمار ايران،  كردند زندگي مي شهرها

در سـال  درصد بود و  4/31ميزان جمعيت شهرنشين ايران حدود  1335كشور در سال  مسكن

   ). 1335و  1385(مركز آمار ايران،  است رسيدهدرصد  5/68 اين ميزان به 1385

 شهرنشيني پيشينه بوده است و در آن بيشتر روستايي در استان گيالن كه همواره جمعيت

است (ضياءتوانا  يافته شتاباني روند كوچك، شهرهاي به ييروستا مراكز كمتري نيز دارد، تبديل

شهر در سال  10اي كه تعداد شهرهاي اين استان از  )؛ به گونه109، 1386و اميرانتخابي، 

يابي شهرهاي استان براساس عامل ارتفاع  رسيده است. مكان 1385شهر در سال  49به  1335

يد جمعيت شهرنشين در مناطق پست و هموار و تبعيت از توپوگرافي زمين نشان از تمركز شد

دهد كه گرايش جمعيت  نشان مي 1385و  1345هاي  دارد. مقايسه بين دو سرشماري سال

ارتفاع بوده است. در واقع، مناطق  هاي پست و كم عمدتاً به اسكان و استقرار در محدوده

هاي  و كمبود زمين كوهستاني و مرتفع به داليلي چون شيب زياد و در نتيجه خاك نامناسب

پذيري محدودي دارند (آمار،  زراعي و همچنين مشكالت اقليمي و ارتباطي، توان جمعيت

هاي  ترين داليل عدم پيدايش و تكوين كانون هاي محيطي از مهم ). اين محدوديت18، 1386

). شهرهاي موجود در مناطق كوهستاني 78، 1369شهري در اين نواحي است (رهنمايي، 

اند. در استان گيالن در ارتفاع  هاي اخير، براساس اراده حاكميتي شكل گرفته ر دههگيالن د

سر در شهرستان رودبار و  اليه جنوبي استان (جيرنده و پره متر سه نقطه در منتهي 500باالتر از 

ديلمان در شهرستان سياهكل) و يك نقطه در غرب استان (ماسوله در شهرستان فومن) به 

منظور ايجاد و تقويت  سر و ديلمان به ري كوچك شكل گرفته است. جيرنده، پرهعنوان نقاط شه

اي تاريخي با  رساني مكمل براي روستاهاي اطراف و ماسوله نيز به عنوان منطقه مراكز خدمات

در نظر گرفتن جمعيت) با گونة خاصي از معماري سنتي، در زمره نقاط غيرمتعارف شهري (

 ).17، 1386شوند (آمار،  محسوب مي

است كه ضمن ارزيابي  پژوهش حاضر با تكيه بر مطالعه در بخش و شهر ديلمان، در پي آن 

ويژه  سياست ارتقاي روستا به شهر در مناطق كوهستاني، نقش آن را در توسعه اين مناطق، به

فرهنگي و ارتقاي شرايط  -هاي اجتماعي در ابعادي چون رونق اقتصادي، بهبود شاخص
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هاي  ي، بررسي كند و به اين پرسش اساسي پاسخ دهد كه با توجه به محدوديتمحيط -كالبدي

حاكم بر مناطق كوهستاني، آيا اصوالً ايجاد شهر از طريق تبديل نقاط بزرگ روستايي به نقاط 

شهري، سياست مناسب و درخوري است. در عين حال، از ديدگاه مردم، چنين سياستي چه 

هاي روستايي بالفصل و  يافتگي شهر و حوزه وضعيت توسعه در اي تأثيرات مثبت و يا منفي

 پيراموني آن داشته است؟ 

 

 مباني نظري پژوهش

اي، سه ديدگاه مسلط بين  درباره نقش شهرهاي كوچك در توسعه روستايي و منطقه

 1اي وجود دارد: ديدگاه فضايي عملكردي ريزان توسعه منطقه دانان توسعه و برنامه جغرافي

 Baker and (3(ديدگاه بدبينانه) و ديدگاه ميانه 2بينانه)، ديدگاه اقتصاد سياسي (ديدگاه خوش

Claeson, 1990, 16 مطرح گرديد،  1960و  1950هاي  ). ديدگاه فضاي عملكردي كه در دهه

ها، خدمات  براين نكته تأكيد دارد كه شهرهاي كوچك از طريق پخش و رخنه به پايين نوآوري

رويكرد «ات، در توسعه حوزه نفوذ خود نقش مثبت دارند. تمركز اين ديدگاه بر و امكان

. اين ديدگاه به ميزان زيادي مورد استفاده است» كاركردهاي شهري در توسعه روستايي

 ,Pedersen, 1990, 89 and Tacoliالمللي بوده است ( رسان بين ريزان و مؤسسات كمك برنامه

1998, 152 .( 

هاي پيشين در خصوص اين ديدگاه دگرگون شد. در ديدگاه اقتصاد  برداشت ،1970از دهه 

ترين تأثير را دارند. اين ديدگاه بر جانبداري  شان تأثير منفي يا كم سياسي، شهرها بر پيرامون

ورزد. مطابق اين ديدگاه،  و مبادلة نابرابر بين مراكز شهري و روستايي تأكيد مي 4شهري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١ . Functional Spatial View 

٢ . Political Economic View 

٣ . Intermediate View 

٤ . Urban Bias 
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برداري از نواحي روستايي و انتقال منابع  مراتب شهري، پيشتاز بهره شهرهاي كوچك در سلسله

 ).Owusu, 2005, 24 and Southall, 1988, 5( ندتر آن به نواحي شهري بزرگ

جانبه (عمدتاً جريان از  پسكرانه به صورت يك -اين دو ديدگاه به خاطر بررسي روابط شهر

شهري مورد انتقادهاي شديدي قرار  -روستاييتوجهي به پيوندهاي  شهر به روستا) و بي

اند، كه در پي اين انتقادها ديدگاه مياني شكل گرفت. ديدگاه مياني بر نقش مثبت يا  گرفته

هاي شهرهاي كوچك و حوزه  ورزد، بلكه خصوصيات و ويژگي منفي شهرهاي كوچك تأكيد نمي

تجويز نقش اين شهرها را در سطح  داند؛ همچنين، تعميم و ها را در اين مورد دخيل مي نفوذ آن

  ).Tacoli, 1998, 153كند ( جهاني رد مي

بعد، در زمينه نقش و عملكرد شهرهاي كوچك  ميالدي به  1980هايي كه از دهه  پژوهش

انجام گرفته است، به طور عمده به اين نكته اذعان دارند كه شهرهاي كوچك در صورت 

توانند اشتغال غيركشاورزي را براي جمعيت حوزه نفوذ  ميمندي از شرايط و امكانات الزم،  بهره

خود فراهم كنند و به اين ترتيب، با تثبيت جمعيت و پذيرش بخشي از مهاجران روستايي، تا 

هاي روستايي به شهرهاي بزرگ را كاهش دهند. اين شهرها به عنوان بازار  حدودي مهاجرت

د و مراكز توزيع كاالهاي مصرفي مراكز هاي روستايي پيرامون خو توليدات كشاورزي حوزه

 كنند.   شهري برتر عمل مي

اعتبارات و  تأمين شهرهاي كوچك شرايط و موقعيت مناسبي براي تهيه خدماتي نظير

پزشكي و  هاي مراقبت و تحصيلي، آموزشي امكانات نظير شهري كشاورزي، و خدمات هاي نهاده

). Chattopadhyay, 2008, 8- 9دارند ( خود پيرامونروستايي  حوزه براي آن، مانند و بهداشتي

اي  البته نقش مفيد شهرهاي كوچك در توسعه مناطق روستايي پيرامون و نيز توسعه منطقه

)، اين شهرها در Hinderink and Titus, 2002, 379نبايد در همه جا يكسان قلمداد شود (

هاي مناسب، فاقد قدرت و اختيار  تبرخي موارد به خاطر نداشتن منابع مالي كافي و زيرساخ

وجود اين،  ). با Satterthwaith and Tacoli, 2003, 62الزم در اجراي فرايند توسعه هستند (

اي و  شده، نقش و عملكرد شهرهاي كوچك را در توسعه ملي، منطقه هاي انجام اغلب پژوهش

 اند.  روستايي (محلي)، مثبت ارزيابي كرده
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اي چندي در زمينه نقش و عملكرد شهرهاي كوچك، كه عمدتاً از ه در ايران نيز پژوهش

انجام شده  -ويژه توسعه روستايي به–اند، در توسعه  وجود آمده شهر به  طريق ارتقاي روستا به 

هاي اداري،  هاي شغلي را در زمينه دهد اين شهرها تا حدودي برخي از فرصت است كه نشان مي

ها افزايش يافته است. همچنين تبديل  اند و امكانات در آن وجود آورده تجاري و خدماتي به 

روستا به شهر تا حدودي منجر به كنترل روند مهاجرت به شهرهاي بزرگ و تثبيت جمعيت 

 ). 1380شده است (ايزدي خرامه، 

شهرهاي كوچك به عنوان مراكز توسعه روستايي و بستر هماهنگ توسعه شهري و روستايي 

 ) و تا1388شوند (نوري و همكاران،  ي روستايي با شبكه شهري قلمداد ميو حلقه اتصال فضاها

 ايجاد در ديگر، سوي از كنند. پر مي روستايي هاي حوزه در را شهري خدمات خأل مراكز اي اندازه

 نفوذ حوزه روستاهاي بهداشتي آموزشي و اداري، تجاري، خدمات تقويت و غيركشاورزي اشتغال

) و باعث بهبود كيفيت زندگي در 1386(ضياء توانا و اميرانتخابي،  اند بوده مؤثر جديد شهرهاي

دهد  از پژوهش ديگري نشان مي حاصل ). نتايج1389اند (رضواني و همكاران،  اين شهرها شده

 درون به كاركردها جمعيت، بسط داري و نگه تثبيت در شهر ريوش در شهرستان كاشمر، كه

تسهيالت ناموفق بوده است (سرايي و  و امكانات اشتغال، و ارائه نفوذ پيراموني و حوزه نواحي

  ).1386اسكندري ثاني، 

عملكردهاي شهري در توسعه «سياست ارتقاي روستا به شهر در ايران بر مبناي راهبرد 

سازد تا  ها را قادر  است و هدف آن تأمين حداقل شرايط براي روستاييان است كه آن» روستايي

شان را به توسعه اجتماعي و اقتصادي برسانند. به اين ترتيب، الگوي  و منطقه جوامع روستايي

عملكردي و بر پايه راهبرد كاركردهاي شهري در  -مفهومي پژوهش متأثر از ديدگاه فضايي

) و براساس اين الگو فرايند ارتقاي روستا به شهر در 1توسعه روستايي طراحي شده است (شكل

 گيرد.  زيابي قرار مياي مورد ار توسعه منطقه
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 هدف کالن        

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                      

 

 

  

 

 

 هداف خردا

 

 

 فرضيات

 

 پايه تئوريكي

  

 

 سياستارتباط 

 

  

 بازخورد اقدام

 

 . مدل مفهومي پژوهش1 شكل

 نگارندگان :منبع

 

 ها مواد و روش

تحليلي است. روش گردآوري  -پژوهش حاضر، از نوع كاربردي و روش انجام آن، توصيفي

اي و ميداني است. تمركز اصلي پژوهش در  اطالعات در اين پژوهش به دو صورت كتابخانه

بخش مطالعه ميداني بر پرسشنامه است و در آن از دو نوع پرسشنامة سرپرست خانوارهاي 

 نوارهاي روستايي استفاده شده است. شهري و پرسشنامة سرپرست خا

 ا&توسعه منطقه

 رونق اقتصاد+ _فرهنگيها+ اجتماعيشاخص بهبود محيطي_ارتقاي وضعيت كالبدي

ارتقاي روستا به شهر موجب بهبود 

هاي اجتماعي و فرهنگي در شاخص

 سطح منطقه شده است.

ارتقاي روستا به شهر 

موجب رونق افتصادي در 

 سطح منطقه شده است.

ارتقاي روستا به شهر در ارتقاي 

محيطي در سطح _وضعيت كالبدي

 منطقه تأثير داشته است.

راهبرد كاركردهاي شهري در توسعه روستايي با محور قرار دادن شهر كوچك در 

 ايريزي منطقه مكاني به برنامه_اي و افزودن ابعاد فضاييدستيابي به توسعه منطقه

 ايجاد، تقويت و توسعه شهرهاي كوچك

 ارتقاي روستا به شهر
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محيطي  -فرهنگي و كالبدي -هاي پژوهش در ابعاد اقتصادي، اجتماعي ها و مؤلفه شاخص

هاي  ها و متغيرها از طريق بررسي و مرور گسترده پژوهش بندي شده است. اين شاخص دسته

و خارج از  گرفته در داخل  هاي صورت نظري در حيطه موضوع مورد پژوهش (اعم از پژوهش

ساختارمند با متخصصان و مطلعان و نيز مشاهدات ميداني و  كشور)، مصاحبه حضوري و نيمه

گيري هر يك از ابعاد، از مقياس  مصاحبه با مردم محلي شناسايي و استخراج شدند. براي اندازه

اي طيف ليكرت استفاده گرديد. طيف ليكرت از گرايش خيلي كم تا  دهي پنج درجه نمره

(به پاسخ  5تا  1هايي از  هاي آن نمره يش خيلي زياد تشكيل شده و به هر يك از قسمتگرا

 ) اختصاص داده شده است.5و به پاسخ خيلي زياد نمره  1خيلي كم نمره 

پژوهش حاضر سطح تحليل، شهر ديلمان و روستاهاي بخش ديلمان و واحد تحليل، در 

بخش است. قلمرو زماني پژوهش از ابتداي سرپرستان خانوارهاي شهري و روستايي ساكن در 

تعداد  منظور انتخاب تعداد نمونه با توجه به است. به 1390ماه  تا نيمه اول بهمن 1389خرداد 

اي استفاده شده است. تعداد  گيري تصادفي طبقه هاي روستايي، از روش نمونه جمعيت سكونتگاه

ن به عنوان آبادي نمونه انتخاب آبادي داراي سكنه بخش ديلما 84آبادي از مجموع  22

مطالعاتي، در مجموع   اند. با توجه به همگوني و تجانس نسبي خانوارهاي روستايي محدوده شده

خانوار به عنوان نمونه  293خانوار ساكن در اين مناطق، به كمك فرمول كوكران،  3180از 

با استفاده از فرمول خانوار است،  470انتخاب شدند. در سطح شهر ديلمان نيز كه داراي 

 خانوار به عنوان جامعه نمونه، مورد پرسش قرار گرفتند.  192كوكران، تعداد 

 2نظران تأييد گرديد. براي تعيين پايايي پرسشنامه با نظر پانل متخصصان و صاحب 1روايي

انجام شد كه كه مقدار آلفاي كرونباخ  3آزمون پرسشنامه، پيش 30پرسشنامه با استفاده از

 به دست آمد. 922/0شده براي مجموع ابعاد،  محاسبه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١ . Validity 

٢ . Reliability 

٣ . Pre-Test 
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 SPSSاي  افزار رايانه ها پس از كدگذاري، به نرم شده از طريق پرسشنامه آوري هاي جمع داده

تحت ويندوز انتقال داده شد و سپس تجزيه و تحليل گرديد. براي انجام آزمون فرضيات، از 

 اي استفاده شده است. نمونه تك tويتني و  -اي يو مانه آزمون

 

 محدوده مورد مطالعه

 -شهرستان سياهكل هاي يكي از بخش-محدوده مورد مطالعه در اين پژوهش، بخش ديلمان 

مرز است. اين  كه در جنوب استان گيالن قرار دارد و از اين سمت با استان قزوين هم است

و جنگلي  اي دره -كوهستاني  ، از دو منطقهگرفتههاي البرز قرار  كوه بخش كه در ميان رشته

و روستاهاي  اند واقع اي دره -تشكيل شده است. روستاهاي آن عمدتاً در منطقه كوهستاني

 ند.هستجمعيت  دود و كمعجنگلي م هموجود در منطق

 

 

 . موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه2شكل 
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هاي  اهگگيري و پراكنش سكونت تأثيرات محيط طبيعي در شكل ،مطالعاتي منطقه در

. كوهستاني بودن، محدوديت منابع آب و محيط فرهنگي بوده استتأثير روستايي بيش از 

خاك، مشكالت دسترسي و پيشينه خاص و منحصر زندگي و فعاليت در اين محدوده، موجب 

اندكي داشته  وسعت و جدا افتادگي و انزواروستايي آن ثبات ناچيز،  هاي شده است كه سكونتگاه

 باشند. 

هاي  پادگانه هاي كشاورزي كه فقط به يا فقدان زمين كمبود دليل مشكالت ارتباطي و به 

 ، شهرنشيني در)94، 1370(رهنمايي،  شود مي شيب محدود هاي كم دامنه يا ها رودخانه آبرفتي

اداري،  -بر اثر تقسيمات سياسي ،1378سال  طبيعي تكوين نيافته و تنها در اين ناحيه به شكل

  دو روستاي ديلمان و اسپيلي به وجود آمده است. شهر ديلمان با تركيب

 

 ها يافته

تر پاسخگويان  دهد كه بيش هاي نمونة مورد مطالعه نشان مي نتايج حاصل از توصيف ويژگي

سال است. به لحاظ  34/47ها  سال سن دارند و ميانگين سني آن 82تا  31درصد) بين  9/94(

آيند؟  هاي فرهنگي به شمار مي شرايط خاص آيا جنسيت، تحصيالت و اشتغال از شاخصه

درصد  5/90درصد زن هستند.  8/7درصد از پاسخگويان مرد و  2/92فرهنگي، از نظر جنسيت 

درصد  7/22تر از ديپلم هستند كه از اين ميان  از پاسخگويان داراي تحصيالت ديپلم يا پايين

درصد از پاسخگويان داراي تحصيالت باالتر از ديپلم هستند. از نظر اشتغال  5/9بيسوادند. تنها 

ترين ميزان اشتغال  درصد بيش 1/63اند كه شغل كشاورزي با  درصد از پاسخگويان شاغل 3/97

 درصد از پاسخگويان بيكار هستند. 7/2را به خود اختصاص داده است و 

ها  ها براي تمامي مؤلفه دهد كه ميانگين پاسخ در بعد اقتصادي نشان مي نتيجه آمار توصيفي

و انحراف  5/1ترين ميانگين، متعلق به مؤلفه اشتغال با ميانگين ). پايين1پايين است (جدول 

و  5/2و باالترين آن به مؤلفه بازار زمين و مسكن با ميانگين متوسط به پايين  726/0معيار 

اختصاص دارد. بنابراين از نظر پاسخگويان ارتقاي ديلمان به شهر تأثير  120/1انحراف معيار 

 چنداني در بهبود وضعيت اقتصادي در سطح منطقه نداشته است.
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 هاي بعد اقتصادي از ديدگاه سرپرستان خانوار. تأثير ارتقاي روستاها به شهر در مؤلفه1جدول 

 ها مؤلفه
 درصد

 ميانگين
انحراف 

 معيار

مجموع 

 5 4 3 2 *1 عددي

 5/745 726/0 5/1 2/0 8/1 8/8 2/30 59 اشتغال

 25/1003 801/0 1/2 1 2/3 25 2/46 3/25 درآمد

 75/1131 937/0 3/2 8/0 5/11 7/29 7/35 7/22 تعامالت اقتصادي

 57/1353 120/1 5/2 8/2 4/12 9/32 3/33 1/18 بازار زمين و مسكن

 8/851 831/0 8/1 5/0 7/3 6/14 9/32 1/48 امكانات توليدي و تجاري

 174/1017 883/0 0/2 1 5/6 2/22 7/35 6/34 ميانگين نهايي

 هاي پژوهش يافته: منبع       

 

دهد كه مقدار ميانگين در  فرهنگي نيز نشان مي -نتيجه آمار توصيفي در بعد اجتماعي

متوسط و مقدار انحراف ها و هنجارهاي اجتماعي در حد  هاي تعامل اجتماعي، و نگرش مؤلفه

تر از  ها ميانگين به دست آمده پايين است. در بقيه مؤلفه 065/1و  001/1ها به ترتيب معيار آن

توان پي برد كه از نظر پاسخگويان تأثير تبديل ديلمان  مي 2حد متوسط است. با توجه به جدول 

بوده، با وجود اين ميزان تأثير بسيار تر از ابعاد اقتصادي  فرهنگي بيش -به شهر در ابعاد اجتماعي

 اندك است.

تر از سطح  محيطي پايين -هاي بعد كالبدي شده براي تمام مؤلفه مقدار ميانگين محاسبه

و  1/2زيستي فردي و اجتماعي با  ها به مؤلفه به ترين حد ميانگين پاسخ متوسط است. پايين

اختصاص  088/1و انحراف معيار  6/2نظر با و باالترين ميانگين به مؤلفه م 987/0انحراف معيار 

 ). 3دارد (جدول 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در نظـر   ٥ رتبـه اد يز يليو خ ٤ رتبهاد ي، ز٣رتبه  )ا ، تا اندازه٢رتبه ، کم ١ رتبهکم  يليخ )ها برا ف پاسخيدر ط *

   گرفته شده است.
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 فرهنگي از ديدگاه سرپرستان خانوار -هاي بعد اجتماعي. تأثير ارتقاي روستاها به شهر در مؤلفه2جدول 

 ها مؤلفه
 درصد

 ميانگين
انحراف 

 معيار

مجموع 

 5 4 3 2 1 عددي

 5/1207 959/0 5/2 5/1 6/12 2/36 8/32 9/16 خدماتي

 1102 996/0 3/2 5/2 3/10 7/26 6/32 8/27 تعلق مكاني

 7/1454 001/1 0/3 1/6 2/26 8/38 4/19 5/9 تعامل اجتماعي

ــرش ــاي   نگ ــا و هنجاره ه
 اجتماعي

2/9 4/22 5/34 6/25 2/8 0/3 065/1 6/1461 

 7/1072 974/0 2/2 7/1 8/10 4/23 1/35 29 قانونمندي

 7/1172 968/0 4/2 4/3 3/12 9/30 9/29 6/23 كيفيت زندگي

 2/1245 994/0 6/2 9/3 3/16 8/31 7/28 3/19 ميانگين نهايي

 هاي پژوهش يافته: منبع 

 

 محيطي  -هاي بعد كالبدي. تأثير ارتقاي روستاها به شهر در مؤلفه3جدول 

 از ديدگاه سرپرستان خانوار

 ها مؤلفه
 درصد

 ميانگين
انحراف 

 معيار

مجموع 

 5 4 3 2 1 عددي

 6/1159 017/1 4/2 4/3 8/13 4/28 9/26 4/27 ارتباطات 

 6/1034 987/0 1/2 3/2 3/9 23 3/30 1/35 زيستي فردي و اجتماعي به

 3/1185 088/1 4/2 4/3 2/17 2/27 8/24 4/27 گردشگري

 5/1222 088/1 6/2 8/4 8/17 9/24 4/29 23 منظر

 5/1150 045/1 4/2 5/3 5/14 9/25 9/27 2/28 ميانگين نهايي

 هاي پژوهش يافته: منبع

 

أثير تبراي شناخت تفاوت ميان نگرش سرپرستان خانوارهاي شهري و روستايي به موضوع 

هاي حاصل از پرسشنامه و  اي بودن داده خاطر رتبه اي، به ارتقاي روستا به شهر در توسعه منطقه

ويتني استفاده شده است. در بعد اقتصادي، پنج مؤلفه  -وجود دو گروه مستقل، از آزمون يو مان

شاخص مورد آزمون قرار گرفت تا تفاوت بين نگرش ساكنان نقاط روستايي  24اصلي با مجموع 

 در رونق اقتصادي منطقه مشخص شود.  و شهري در مورد اثرگذاري تبديل ديلمان به شهر
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 . تفاوت نگرش خانوارهاي شهري و روستايي به تأثير ارتقاي روستاها به شهر در ابعاد اقتصادي4جدول 

فه
ؤل

م
 

ها
 

 ها شاخص

 ها ميانگين رتبه

ه 
ار

آم
Z

 

ي
عن

 م
ح

ط
س

 
ي

دار
 

ي
تاي

وس
ر

 

ي
هر

ش
 

ال
تغ

اش
 

 000/0 -986/4 43/277 44/220 تنوع شغلي

 000/0 -028/4 40/271 39/224 اشتغالميزان 

 000/0 -996/4 43/278 78/219 چندشغلي

 091/0 -689/1 44/253 16/236 اشتغال زنان

مد
درآ

 

 009/0 -599/2 55/261 84/230 متوسط درآمد ساالنه

 668/0 -429/0 16/246 93/240 وضعيت درآمد براي تأمين نيازهاي مصرفي خانواده

 000/0 -719/3 23/270 16/225 بهتر درآمدبرابري و توزيع 

ميزان درآمد روستاييان به دليل فروش توليدات روسـتايي در  
 شهر

89/236 32/252 257/1- 209/0 

ي
اد

تص
 اق

ت
مال

تعا
 

 000/0 -738/7 55/301 63/204 تغيير كشت سنتي به كشت تخصصي و براي فروش در بازار

 012/0 -505/2 40/261 94/230 خريد و فروش توليدات روستايي

فراهم آوردن زمينه انتقال و عرضه توليدات روستايي به بيرون 
 از منطقه

30/222 59/274 268/4- 000/0 

فراهم آوردن زمينه انتقال، عرضه و توزيـع كاالهـاي مصـرفي از    
 ديگر شهرها به منطقه

76/196 57/313 404/9- 000/0 

ن
سك

و م
ن 

مي
ر ز

ازا
ب

 
 688/0 -401/0 96/245 06/241 و باغيقيمت اراضي زراعي 

 149/0 -442/1 27/232 03/250 قيمت اراضي مسكوني

 750/0 -319/0 39/245 43/241 قيمت مسكن

 144/0 -460/1 98/253 80/235 بهاي اجاره مسكن

 000/0 -291/10 43/321 61/191 معامالت زمين

 000/0 -751/8 17/309 64/199 معامالت مسكن

 000/0 -285/8 14/305 28/202 وساز مسكن ميزان ساخت

ي
يد

تول
ت 

انا
مك

ا
 

 و
ي

جار
ت

 

 000/0 -071/8 75/303 19/203 تعداد واحدهاي تجاري

 466/0 -730/0 19/248 60/239 تعداد و احدهاي توليدي

 000/0 -209/7 23/295 77/208 تعداد واحدهاي خدماتي

 006/0 -751/2 76/261 71/230 تبديل واحدهاي توليد سنتي به صنعتي

 000/0 -544/3 94/267 66/226 گذاري در واحدهاي توليدي نرخ سرمايه

 هاي پژوهش يافته: منبع
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دار است كه نشان از  شاخص، نتايج معني 16دهد كه در  نتايج به دست آمده نشان مي

دار  تفاوت معني اين  هاي موجود در نگرش دو گروه مورد مطالعه دارد. در هشت شاخص تفاوت

توان از ميانگين  هاي اقتصادي، مي نيست. براي درك شدت تفاوت در نگرش دو گروه به شاخص

هاي معامالت زمين، فراهم آوردن زمينه  ها در شاخص ها دريافت كه شديدترين تفاوت رتبه

 انتقال، عرضه و توزيع كاالهاي مصرفي از شهرهاي ديگر به منطقه، معامالت مسكن، ميزان

هاي تجاري و تغيير كشت سنتي به كشت تخصصي براي فروش  وساز مسكن، تعداد واحد ساخت

 ).4شود (جدول  در بازار مشاهده مي

شاخص مورد بررسي قرار گرفت. نتايج آزمون  34در بعد اجتماعي، شش مؤلفه با مجموع 

موارد در بعد  دار است و نشان از وجود تفاوت ميان نگرش دو گروه در اين مورد معني 27در 

دار نيست. براي درك تفاوت در  فرهنگي دارد. در هشت شاخص نيز اين تفاوت معني -اجتماعي

هايي  ها را در شاخص توان بيشترين سطح تفاوت ها، مي نگرش دو گروه از ميزان ميانگين رتبه

مانند تمايل به ساخت مسكن با معماري به سبك شهري، كيفيت خدمات آموزشي، كيفيت 

ات ارتباطي و دسترسي، مهاجرت خانوارها يا افراد روستاهاي اطراف به شهر ديلمان، تغيير خدم

 ). 5زندگي روستايي و نوع رفتار مردم با گردشگران مشاهده كرد (جدول  شيوه به مردم نگرش در

شاخص مورد آزمون قرار گرفت.  24محيطي نيز چهار مؤلفه با مجموع  -در بعد كالبدي

دار است، كه نشان از وجود تفاوت در نگرش  شاخص معني 22آمده در نتايج به دست 

محيطي  -سرپرستان خانوار دو گروه به نقش تبديل ديلمان به شهر در بهبود شرايط كالبدي

دارد. در دو شاخص، يعني سامانه تخليه بهداشتي فاضالب و عدم تغيير سطح اراضي زيركشت 

هاي موجود در نگرش  وجود ندارد. شدت و اوج تفاوت داري بين دو گروه كشاورزي، تفاوت معني

ها دريافت، به طوري كه در شش شاخص، يعني  توان از ستون ميانگين رتبه دو گروه را مي

گردشگري  وسيله گردشگران و شهرنشينان، جريان هاي دوم) به هاي ييالقي (خانه ساخت خانه

آوري و دفع  جمع ري، سامانه مناسبهاي گردشگ (رفت و آمد گردشگران)، امكانات و زيرساخت

زباله، دسترسي به امكانات پستي و مخابراتي و كيفيت مسكن از نظر مصالح و تجهيزات، شدت 

 ).6رسد (جدول  ها به حداكثر مي اين تفاوت
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. تفاوت نگرش خانوارهاي شهري و روستايي به تأثير ارتقاي روستاها به شهر در ابعاد 5جدول 

 فرهنگي -اجتماعي

فه
ؤل

م
 

ها
 

 ها شاخص

 ها ميانگين رتبه

ه 
ار

آم
Z

 

ح 
ط

س ي
عن

م
 

ي
ار

د
ي 

اي
ست

رو
 

ي
هر

ش
 

ي
مات

خد
 

 000/0 -933/5 23/287 02/214 كيفيت ارائه خدمات مالي و اعتباري
 000/0 -977/7 34/303 46/203 كيفيت ارائه خدمات آموزشي

 000/0 -098/6 86/288 95/212 كيفيت ارائه خدمات بهداشتي و درماني
 000/0 -209/5 71/281 64/217 كيفيت ارائه خدمات كشاورزي و ترويجي
 000/0 -970/7 91/302 74/203 كيفيت ارائه خدمات ارتباطي و دسترسي

 000/0 -725/3 73/270 83/224 كيفيت ارائه خدمات انتظامي و قضايي

ي
كان

ق م
تعل

 

 000/0 -219/4 73/274 20/222 تمايل به ماندگاري
 000/0 -611/7 90/299 72/205 مهاجرت خانوارها يا افراد روستاهاي اطراف به شهر ديلمان

 000/0 -209/5 53/282 10/217 احساس تعلق و دلبستگي به زندگي در شهر/روستا
 000/0 -553/3 56/269 59/225 هاي كشاورزي (زراعي و باقي) مالكيت بومي زمين

 000/0 -487/4 42/276 10/221 مالكيت بومي واحدهاي مسكوني

ل 
عام

ت
ي

ماع
جت

ا
 

 023/0 -266/2 79/259 99/231 روحيه مشاركت و همكاري
 285/0 -069/1 96/250 78/237 پذيري مسئوليت

 000/0 -405/4 16/276 27/221 ميزان شركت در مراسم مذهبي، ملي و محلي

ش
گر

ن
 

ي
ماع

جت
ي ا

ها
جار

هن
 و 

ها
 

 000/0 -986/3 70/272 54/223 نرخ تشكيل خانواده
 000/0 -592/8 09/308 34/200 تمايل به ساخت مسكن با معماري به سبك شهري

 000/0 -296/7 94/297 00/207 تغيير در نگرش مردم نسبت به شيوه زندگي روستايي
 000/0 -108/6 81/288 98/212 ميزان آگاهي و دانش عمومي مردم از محيط زندگي خود

 009/0 -598/2 59/262 16/230 به علم و تحصيل ميان جوانانميزان عالقه 
 000/0 -647/4 50/278 74/219 اميد به بهبود شرايط زندگي و توسعه و آباداني محل زندگي

 000/0 -106/7 17/297 50/207 نوع رفتار مردم با گردشگراني كه به منطقه وارد مي شوند

ي
ند

نم
انو

ق
 

 248/0 -155/1 45/251 47/237 امنيت شغلي
 056/0 -913/1 31/257 62/233 ربط رفع اختالف در مالكيت اراضي به دليل وجود مراجع ذي

 000/0 -348/6 13/291 46/211 برداري از اراضي ملي قانونمند شدن بهره

ي
دگ

 زن
ت

في
كي

 

 000/0 -070/4 53/273 99/222 كيفيت محيط
 000/0 -604/6 49/292 57/210 كيفيت آموزش
 000/0 -510/5 75/283 30/216 كيفيت سالمت
 000/0 -867/6 63/294 17/209 كيفيت مسكن

 000/0 -114/5 62/281 69/217 ها  كيفيت زيرساخت
 962/0 -047/0 66/242 23/243 كيفيت اشتغال
 412/0 -820/0 98/236 95/246 كيفيت درآمد

 506/0 -665/0 61/247 98/239 كيفيت گذران اوقات فراغت
 106/0 -618/1 11/255 06/235 كيفيت تعامل و همبستگي اجتماعي

 140/0 -476/1 29/254 60/235 تعلق و دلبستگي به محل زندگي

 هاي پژوهش يافته: منبع
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 . تفاوت نگرش خانوارهاي شهري و روستايي به تأثير ارتقاي روستاها به شهر 6جدول 

 محيطي -در ابعاد كالبدي

فه
ؤل

م
 

ها
 

 ها شاخص

 ها ميانگين رتبه

ه 
ار

آم
Z

 

ح 
ط

س ي
عن

م
 

ي
ار

د
ي 

اي
ست

رو
 

ي
هر

ش
 

ت
طا

تبا
ار

 

 000/0 -008/6 58/288 13/213 هاي ارتباطي كيفيت راه

 000/0 -335/5 49/283 47/216 ونقل عمومي دسترسي به امكانات حمل

 000/0 -341/5 06/283 75/216 ميزان رفت و آمد و مراجعات روستاييان به شهر ديلمان

 000/0 -515/4 06/277 68/220 بست و انزوا خروج از بن

هـاي   دسترسي خانوارها به مراكز عرضه و توزيع سوخت
 فسيلي

09/216 06/284 393/5- 000/0 

 000/0 -027/9 27/311 27/198 دسترسي به امكانات پستي و مخابراتي

 000/0 -151/5 27/280 58/218 دسترسي به رايانه و اينترنت

 000/0 -640/6 37/289 62/212 دسترسي به كتابخانه، روزنامه و نشريات

 به
 و 

ي
رد

ي ف
ست

زي

ي
ماع

جت
ا

 

 000/0 -339/8 14/306 62/201 كيفيت مسكن از نظر مصالح و تجهيزات

 000/0 -813/3 40/271 39/224 امنيت در برابر مخاطرات محيطي

 000/0 -109/9 44/311 15/198 زبالهآوري و دفع  سامانه مناسب جمع

 000/0 -051/6 82/287 63/213 بيني فضاي مخصوص براي دفع زباله پيش

 146/0 -452/1 33/253 23/236 سامانه تخليه بهداشتي فاضالب
ي

گر
دش

گر
 

 000/0 -942/9 58/316 78/194 هاي گردشگري امكانات و زيرساخت

 000/0 -203/10 55/320 18/192 جريان گردشگري (رفت و آمد گردشگران)

هاي ييالقي (دوم) به وسـيله گردشـگران و    ساخت خانه
 شهرنشينان

42/191 72/321 350/10- 000/0 

ظر 
من

 

 113/0 -585/1 81/254 26/235 عدم تغيير سطح اراضي زير كشت كشاورزي

 000/0 -856/3 14/272 90/223 جلوگيري از تغيير كاربري اراضي كشاورزي

 000/0 -280/7 28/297 43/207 وضعيت آلودگي زيست محيطي

 000/0 -753/6 49/294 26/209 هاي جانوري و حيات وحش حفظ زيستگاه

 000/0 -557/4 76/277 23/220 هاي گياهي حفظ گونه

 004/0 -844/2 71/264 77/228 كيفيت مراتع

تثبيــت وضــعيت مناســب بــراي خــاك و جلــوگيري از 
 فرسايش آن

30/225 02/270 586/3- 000/0 

 011/0 -547/2 43/262 27/230 كيفيت منظر و چشم انداز

 هاي پژوهش يافته: منبع
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اي انجام شده، براي آزمون فرضيات پس از تلفيق  از آنجا كه پژوهش حاضر با نگرش منطقه

مستقل استفاده شده  tهاي به دست آمده، از آزمون  هاي دو گروه و با تركيب كردن نمره داده

هاي هر بعد و سپس خود بعد مورد آزمون قرار  براي اين منظور ابتدا تمامي مؤلفه است.

 اند. گرفته

هاي مربوط به ابعاد  دهند در هر يك از مؤلفه نشان مي 7و  1طور كه جداول  همان

تر  ها نيز پايين تر از ميانگين نظري و ميانگين كلي پاسخ اقتصادي، ميانگين به دست آمده پايين

هاي ابعاد  توان گفت كه ارتقاي ديلمان به شهر در رونق مؤلفه از حد متوسط است. بنابراين، مي

  اقتصادي در منطقه تأثير چنداني نداشته است.

ها را  ها و شاخص در نهايت با بررسي ميانگين نهايي (بعد اقتصادي) كه تمامي مؤلفه

دار  و حاكي از وجود ارتباط معني 05/0شده كمتر از  هداريِ محاسب گيرد، سطح معني دربرمي

) 99/49بين تبديل ديلمان به شهر و ابعاد اقتصادي است، ليكن ميانگين به دست آمده (

اي  گزينه ها در طيف پنج است. همچنين، ميانگين پاسخ 72تر از ميانگين نظري يعني  پايين

ي شهر ديلمان در سطح منطقه را نشان است كه به نوعي پايين بودن تأثير اقتصاد 2معادل 

توان بيان داشت كه تبديل ديلمان به شهر موجب رونق اقتصادي در  دهد. در مجموع مي مي

 سطح منطقه مورد مطالعه نشده است.
 

 براي بررسي تأثير ارتقاي ديلمان به شهر در رونق اقتصادي منطقه t. نتايج آزمون 7جدول 

 tارزش  ها مؤلفه
 ميانگين

 ها تفاوت 
 tمقدار 

سطح 

داري  معني

 (درصد)

 ميانگين درجه آزادي

 1485/6 484 000/0 -047/59 -85155/5 12 اشتغال

 2742/8 484 000/0 -317/36 -72577/3 12 درآمد

 3340/9 484 000/0 -364/22 -66598/2 12 تعامالت اقتصادي

 4515/17 484 000/0 -943/16 -54845/3 21 بازار زمين و مسكن

 7814/8 484 000/0 -698/45 -21856/6 15 امكانات توليدي و تجاري

 99/49 484 000/0 867/46 -010/22 72 ميانگين نهايي

 هاي پژوهش يافته: منبع
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 -هاي اجتماعي در خصوص مؤثر بودن ارتقاي روستا به شهر در بهبود و ارتقاي شاخص

هاي  سازد كه در مؤلفه مشخص مي 8و  2فرهنگي در سطح منطقة مورد مطالعه، بررسي جداول 

تر از ميانگين  خدماتي، تعلق مكاني، قانونمندي و كيفيت زندگي ميانگين به دست آمده پايين

توان گفت كه  تر از حد متوسط است. بنابراين، مي ها نيز پايين پاسخ نظري و ميانگين كلي

ها در منطقه تأثير چنداني نداشته است. در  تبديل ديلمان به شهر در بهبود و ارتقاي اين مؤلفه

 tها و هنجارهاي اجتماعي، مقايسه ميانگين حاصل از آزمون  تعامل اجتماعي و نگرش  هاي مؤلفه

تأثير   ها دهد كه تبديل ديلمان به شهر تا حدي در بهبود اين مؤلفه ان ميبا ميانگين نظري نش

ها، به همراه ميانگين متوسط در طيف داري حاصل از آزمون اين مؤلفهداشته است. سطح معني

كند. افزايش ارتباطات و تعامالت بين شهر و روستا بيشترين  ها نيز اين موضوع را تأييد مي پاسخ

 هاي تعامل اجتماعي و نگرش و هنجارهاي اجتماعي  ود وضعيت مؤلفهتأثير را در بهب

 داشته است. 

 

 براي بررسي تأثير ارتقاي ديلمان به شهر  t. نتايج آزمون 8جدول 

 فرهنگي منطقه -هاي اجتماعي در بهبود شاخص

ارزش  ها مؤلفه
t 

ميانگين 

 ها تفاوت
 tمقدار 

داري  معني سطح

 (درصد)

درجه 

 آزادي
 ميانگين

 9381/14 484 000/0 -207/16 -06186/3 18 خدماتي

 3608/11 484 000/0 -648/26 -63918/3 15 تعلق مكاني

 9979/8 484 985/0 -019/0 -00206/0 9 تعامل اجتماعي

ــرش ــا نگـــ  و هـــ

ــاي  هنجارهـــــــ

 اجتماعي

21 09485/0 399/0 690/0 484 0948/21 

 6351/6 484 000/0 -052/26 -36495/2 9 قانونمندي

 1794/24 484 000/0 -889/21 -82062/5 30 كيفيت زندگي

 21/87 484 000/0 -283/18 -794/14 102 ميانگين نهايي

 هاي پژوهش يافته منبع:  

 



  ١٣٩١ پاييز، ٣ ، شماره٣ دوره      ها, روستايي پژوهشفصلنامه 

25 

شده  داري محاسبه توان گفت كه سطح معني ها (ميانگين نهايي) مي در بررسي تمام مؤلفه

دار بين  درصد نشان از وجود ارتباط معني 95فرهنگي با سطح اطمينان  -براي ابعاد اجتماعي

از  21/87يعني  tفرهنگي دارد. ميانگين آزمون  -تبديل ديلمان به شهر و ابعاد اجتماعي

است كه  6/2ها نيز  تر و ميانگين پاسخ است، پايين 102شده كه برابر با  حاسبهميانگين نظري م

توان گفت كه ارتقاي ديلمان به  تر از متوسط هستند. بنابراين مي ها پايين دهد پاسخ نشان مي

 فرهنگي در سطح منطقة مورد مطالعه نشده است. -هاي اجتماعي شهر موجب بهبود شاخص

محيطي در  -تبديل روستا به شهر در ارتقاي وضعيت كالبديبراي بررسي تأثيرگذاري 

). 9و  3هاي مرتبط مورد توجه و بررسي قرار گرفت (جداول  سطح منطقة مورد مطالعه، مؤلفه

تر از  محيطي، ميانگين به دست آمده پايين -هاي مربوط به ابعاد كالبدي در هر يك از مؤلفه

توان گفت  تر از حد متوسط است. بنابراين، مي پايين ها نيز ميانگين نظري و ميانگين كلي پاسخ

محيطي در منطقه تأثير چنداني  -هاي ابعاد كالبدي كه تبديل ديلمان به شهر در رونق مؤلفه

 نداشته است. 

 

 براي بررسي تأثير ارتقاي ديلمان به شهر  t. نتايج آزمون 9جدول 

 محيطي منطقه -هاي كالبدي در بهبود شاخص

ارزش  ها مؤلفه
t 

ميانگين 

 ها تفاوت
 tمقدار 

داري  معني سطح

 (درصد)

درجه 

 آزادي
 ميانگين

 ١٢٧٨/١٩ ٤٨٤ ٠٠٠/٠ -٠٩٠/٢٠ -٨٧٢١٦/٤ ٢٤ ارتباطات

زيستي فـرد. و   به

 اجتماعي
٦٦٦٠/١٠ ٤٨٤ ٠٠٠/٠ -٩٣١/٢٧ -٣٣٤٠٢/٤ ١٥ 

 3320/7 484 000/0 -414/13 -66804/1 ٩ گردشگر.

 1649/20 484 000/0 -401/14 -83505/3 ٢٤ منظر

 29/57 484 000/0 -249/22 -709/14 ٧٢ ميانگين نهايي

 هاي پژوهش يافته منبع:   
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محيطي كمتر از  -شده براي ابعاد كالبدي داري محاسبه ها، سطح معني در بررسي تمام مؤلفه

 -دار بين ارتقاي ديلمان به شهر و ابعاد كالبدي است كه نشان از وجود ارتباط معني 05/0

از ميانگين نظري  29/57يعني  tتر بودن ميانگين آزمون  محيطي دارد. در عين حال، پايين

هاي ابعاد  در پاسخ 4/2است و نيز ميانگين متوسط به پايين  72كه برابر با شده  محاسبه

محيطي  -دهد كه تبديل ديلمان به شهر در ارتقاي وضعيت كالبدي محيطي، نشان مي -كالبدي

 در سطح منطقة مورد مطالعه تأثير چنداني نداشته است.

 

 گيري نتيجه

معمول براساس مباني نظري و  مهمي كه شهرها به طور نقش موردي، سه مطالعه در

گرفته است. نتايج  قرار سنجش و آزمون مورد كند، مي ايفا شان منطقه هاي كارشناسان در ديدگاه

اين آزمون و سنجش، بر عدم موفقيت سياست ارتقاي روستا به شهر در توسعه منطقه مطالعاتي 

شوراهاي اسالمي شهر و  ويژه اعضاي به-داللت دارد. مشاهدات ميداني و مصاحبه با مطلعان 

 -رونق اقتصادي يعني- كاركرد نخستين گذارد. شهر ديلمان در بر اين نتايج صحه مي -روستا

است. نتايج حاصل از اين پژوهش در بخش اقتصادي با مطالعات افرادي  داشته ضعيفي عملكرد

) و 2005هند ( )، كوندو و سارنگي در1992)، ايوانز در كنيا (1994چون باجراچاريا در نپال (

شان  هاي ) انطباق دارد. پژوهشگران مذكور در پژوهش1386سرايي و اسكندري ثاني در ايران (

هاي شغلي و افزايش  ويژه در زمينه ايجاد فرصت به–اند كه رونق اقتصادي  به اين نتيجه رسيده

ورزي، هاي غيركشا گذاري صنعتي و فعاليت در شهرهاي كوچك به علت فقدان سرمايه -درآمد

 وجود ندارد.

فرهنگي در منطقه  -هاي اجتماعي در خصوص نقش ارتقاي روستا به شهر در بهبود شاخص

توان گفت كه ديلمان عملكرد ضعيفي داشته است. انطباق نتايج حاصل در اين  مطالعاتي مي

)، ايزدي خرامه در ايران 1995هاي پژوهشگراني چون باجراچاريا در نپال ( بخش با يافته

دهد كه شهرهاي كوچك در  ) نشان مي1386) و سرايي و اسكندري ثاني در ايران (1380(

ويژه در زمينه تعلق مكاني، با توجه به وجود مشكالت  فرهنگي، به -بهبود ابعاد اجتماعي
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اند. البته برخالف نتايج اين پژوهش، از نظر باجراچاريا، راندينلي  اقتصادي توفيق چنداني نداشته

هاي بعد  مه اين شهرها در بهبود كاركردهاي خدماتي، به عنوان يكي از مؤلفهو ايزدي خرا

 اند. فرهنگي، موفق عمل كرده -اجتماعي

توان گفت كه شهر ديلمان  محيطي نيز مي -در مورد نقش شهر در بهبود وضعيت كالبدي

ود تأثير چنداني در اين زمينه نداشته است. البته در زمينه نقش شهرهاي كوچك در بهب

) 1386محيطي پژوهش چنداني انجام نشده است و تنها رضواني و همكاران ( -وضعيت كالبدي

رساني و در نتيجه افزايش رفت  در بخش خدمات (شهرستان استهبان) به نقش مثبت شهر رونيز

) به تأثير مثبت ارتقاي روستا به شهر در 1380و آمد روستاييان به اين شهر و ايزدي خرامه (

اند.  لبدي از ديدگاه مسئوالن محلي و اعضاي شوراي اسالمي شهرها اشاره كردهابعاد كا

ها و خدمات اساسي در شهرهاي كوچك هند و  ) به فقدان زيرساخت2008چاتوپادياي در هند (

 نقش آن در عدم دستيابي به توسعه پايدار اشاره دارد. 

ر ارتقاي روستا به شهر و نقش توان گفت كه اغلب تحقيقاتي كه در مورد تأثي در مجموع، مي

اند، بر عدم  اي در مناطق كوهستاني انجام شده شهرهاي كوچك در توسعه روستايي و منطقه

) 1994هاي باجراچاريا در مناطق كوهستاني نپال ( ها اذعان دارند؛ از جمله پژوهش موفقيت آن

 ). 1386و سرايي و اسكندري ثاني در منطقه كوهستاني شهرستان كاشمر ايران (

هاي  ويتني شدت تفاوت در نگرش دو گروه به شاخص -ها در آزمون مان  ميانگين رتبه

توان پي  دهد و به كمك آن مي محيطي را نشان مي -فرهنگي و كالبدي -اقتصادي، اجتماعي

كرانة آن بوده  برد كه تأثيرات ارتقاي روستا به شهر در شهر ديلمان بيشتر از روستاهاي پس

 است.

اي و نظر طرفداران آن، از  ريزي منطقه ه به نتايج اين پژوهش، ديدگاه ميانه در برنامهبا توج

) در مورد 2006) و تاكولي (2003ساترثوايت و تاكولي ( )،2002جمله هيندرينك و تيتوس (

شود.  ها در رفع مشكالت، تأييد مي تعميم ندادن نقش مثبت اين شهرها و نوشدارو نبودن آن

منطقه مطالعاتي، سياست ارتقاي روستا به شهر با الگوي راهبرد كاركردهاي شهري بنابراين، در 

 شبكه رويكرد به معطوف سياست در توسعه روستايي تطابق ندارد و چه بسا بهتر باشد اين
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اي با توجه به مواردي چون مكمل بودن فرايند توسعه  اي گردد. رويكرد شبكه منطقه منطقه

اي محلي  وار و دوسويه بين شهر و روستا، وجود شبكه وندهاي نظامروستايي و شهري، وجود پي

و داراي ارتباطاتي با درجات متفاوت در طول منطقه و نيز در تعامل با خارج از منطقه، و توجه 

ريزي  تواند مبناي نظري خوبي براي برنامه ريزي، مي به تقسيمات كشوري به عنوان سطوح برنامه

يادآوري است كه عدم توفيق تبديل روستا به شهر در دستيابي به اي باشد. الزم به  منطقه

اهداف موردنظر در منطقه مطالعاتي، نافي اصل سياست تبديل روستا به شهر نيست، زيرا 

ها را به  ها به شرايط نقاط شهري، تبديل آن افزايش جمعيت برخي از روستاها و دستيابي آن

 و چندبعدي اي پديده عنوان به سكونتگاه انساني به هك است سازد. الزم ناپذير مي شهر اجتناب

 و زمان بستر در آنها تحول مجموعة عوامل و به توجه با سكونتگاه تبديل و شود نگريسته پويا

 ساختار جمعيتي، بافت جمعيت، نرخ رشد متغيرهايي چون از گيرد. استفاده صورت مكان

جمعيت  فرهنگي، -قومي هاي جمعيت، ويژگي دهنده تشكيل سني هاي جمعيتي، گروه

 در و ناخالص خالص تراكم ميزان روستا، فيزيكي بافت مجاور، روستايي و شهري هاي سكونتگاه

 و شهرها با فاصله قيمت زمين، بيكاري، و اشتغال وضعيت روستا، در اراضي كاربري الگوي روستا،

 و تأسيسات از مندي ها، بهره ساخت خانه الگوي شهري، سيماي وجود مجاور، بزرگ روستاهاي

 و ها مالك تدوين در تواند مي و مانند اينها مناسب راه ارتباطي به دسترسي و زيربنايي خدمات

پذير و  ها و معيارها بايد انعطاف اين مالك .ارتقاي روستا به شهر مدنظر قرار گيرد معيارهاي

 .اي باشند هاي منطقه براساس شرايط و گرايش
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