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 یدهچک

. هدد  شودمیاجرا  یکشور ماتیهر کشور در قالب تقس یفضا یاسیس یسازمانده

قلمدرو  ۀو ادار تيريمدد قيطر نياست تا از ا يیتمرکززدا ،یکشور ماتیتقس یاصل

مجددد  یسدازمانده ،رسددی. به نظر مردیو ارائه خدمات بهتر صورت گ ترآسان یمل

 بدا توجده بده اهمیدت ايدن مو دو ، .ددار يیبسدزا ریثأت داريفضا بر تحقق توسعه پا

بدر  5381 سال یاسیس ماتیتقس و پیامدهای اثرات لیو تحل یبررسمطالعه حا ر به 

روسدتايی شهرسدتان فیدروزه در اسدتان  هدایسکونتگاه یو اجتماع یاقتصاد یداريپا

انجدا  روش و کاربردی  ،پژوهش حا ر از نظر هد  .پرداخته است خراسان ر وی

 یسدکونتگاه هدا یداريدپاکده  پانل استشبه قیطرح تحق است. لیتحلی-یفیتوص آن
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 53بدا  یشداخ  و بعدد اجتمداع 11 و ریمتغ 55با  یرا در دو بعد اقتصاد يیروستا

 فیددر ط یکشدور ماتیقبل و بعدد از تقسد یدر دو مقطع زمان اخ ش 30و  ریمتغ

 نمونده یدر روسدتاها يیخانوار روستا 019 ،لیواحد تحل است. کرده یبررس کرتیل

 «یتأيیددد یعددامل لیددتحل» ةلینامدده بدده وسددپرسددش يددیروااسددت.  روزهیددشهرسددتان ف

(Kaiser-Meyer≥ 0.87و ) (Sig≤0.05 )یآلفدا لهیوسدآن به يیايو پا شد تأيید 

نشدان ی اجفت نمونده یت مونآزهای يافتهداده شد.   یمطلوب تشخ 0887کرونباخ 

در بعدد  0891به  یاسیس ماتیبل از تقسدر ق 0810از  یاجتماعمیانگین پايداری ، داد

همچندین . (Sig≤ 0.05) اسدت افتدهي شيافزا داریاطور معنی بهکشور ماتیاز تقس

 ستیدار نامعن اما اين افزايش ،افتهي رییتغ 0831به  5898از  یاقتصاد میانگین پايداری

(Sig≤0.33.) ی تدرنقدش متغیرهدای کلدان ا ناشدی ازهدناپايدداری ،نتايج نشدان داد

از تقسیمات کشوری  های اقتصادی و شرايط کلی حاکم بر کشور بعدهمچون تحريم

توانسدته  يدیتمرکززدا یهدااستیس جمله در شهرستان فیروزه است.در کل کشور از

ی روسدتاهاو اقتصدادی  اجتمداعیهدای مؤلفدهتعدداد زيدادی از پايداری  ةنیزماست 

 راسدتای تحقدقدر  مدؤثر یگدامز نیدحا ر  پژوهششهرستان فیروزه را فراهم آورد. 

 بوده است. يیروستاهای سکونتگاهاقتصادی و اجتماعی  پايداری

ــدوا ه  ،یو اجتمدداع یاقتصدداد یداريددپا ،يددیتمرکززدا ،یکشددور ماتیتقسدد :هاکلی

 .روزهیشهرستان ف ،یروستاي یهاگاهسکونت

 . مقدمه1

و  «یداريدپا هيدنظر»عندوان ن بدهاز آ ايدانست  نديافريک توان یرا م داريپا ةتوسع مروزها

و در واکدنش بده  یبعددچند یافتیدعندوان رهبده داريدپا ةکدرد. توسدع اديد «یداريپا ميپاراد»

توسدعه  ،تبدع آنغالب توسعه و به ميطرح شده و پارادا یو ناکارآمد قبل یبعدتک یهاافتیره

-35.  ، صد5381 ،یاريدو آقا یبه نقدل از افتخدار، 1، ص. 5997، کاتیزون) است يیروستا

چدالش قدرن  نيتدریدیکل ،توسعهها در جهان درحالآن تیها و جمعسکونتگاه یداريپا(. 30

اقتصداد  تیو ع یچراکه با روند نزول؛ (5 .، ص5381، نچیل) شناخته شده است کميو  ستیب

 نبود ،یکاریبه شهرها، گسترش فقر و ب انيیگسترده روستا یهاو مهاجرت يیجابهروستاها، جا



 15                         ... یاقتصاد یداريبر پا یاسیس ماتیاثرات تقس لیو تحل یبررس                                 یستمبسال 

 

 یداريدبده پا یابیدسدت بدرای یزيربرنامه ه،یدر حاش تیگرفتن عمده جمعو قرار يیغذا تیامن

عندوان بده یداريدپا ر،یداخ یهادر سال نيبنابرا ؛است یلاز  و  رور يیروستا یهاسکونتگاه

 که درنجاازآ .بوده است مدنظر يیروستا ةهر نو  توسعه ازجمله توسع یبرا نيادیبن یکرديرو

 یداريدبده منظدور تحقدق پا يیتوسعه در منداطق روسدتا یهایزيروجه به برنامهت حال حا ر

بخش متمرکز اسدت،  نيبر ا زین يیروستا یزيربرنامه ۀو عمده مطالعات حوز ردیگیصورت م

پايدداری آن بدر  یاثرگدذار یو چگدونگ (یکشور) یاسیس ماتیاثرات تقس لیشناخت و تحل

 ریداخ ةدو دهد یط ،نهیزم نيدر ا ناپذير است.اجتناب رورتی  يیروستا یهااهگسکونت ةتوسع

-استان یدهدر قالب شکل يیایجغراف یفضاها یاسیس تيريسطوح مد یمبحث ارتقا رانيدر ا

و  یاجتماع ،یکه آثار متفاوت اقتصاد يیهااستیاعمال س ؛است گرفته قرار مدنظر ديجد یها

و  یافتخدار ،ینظدر ،یپورطاهر) ه استداشت يیروستا یهادر سطح سکونتگاه ژهيوهب یکالبد

 (.01، ص. 5390پور، یاحمد

 ،یتدیگونداگون جمع ليدبده دلا شهرستان فیروزه است کده شدهيی مطالعهایجغراف ۀمحدود

 هیدعا  در سطح ناح طوربه یملأتقابل طياز شرا یطیو مح يیفضا ،یکالبد ،یاجتماع ،یاقتصاد

-ینشدان مد یمقدمات هایبررسی. استرخوردار ب قیطور خاص در ارتباط با مو و  تحقو به

در ابعداد  5381سدال  یاسدیس ماتیقبل از تقس لعهمطا مورد ،يیروستا یهادر سکونتگاه ،دهد

 از درصدد 85 نکدهيبا توجه به او  است نداشته یداريمطلوب و پا ةتوسعی اجتماعو  یاقتصاد

 تیان گفدت کده و دعتدویهسدتند، مد يیروسدتا یساکن در نواح روزهیشهرستان ف تیجمع

روندد  ةو ادامد نددارد یهمخوان یداريموردمطالعه از ابعاد مختلف، چندان با مفهو  پا ۀمحدود

 رانيدا یاسدینظدا  س یریدگکده جهدتازآنجا بنابراين ؛منجر خواهد شد دارتريناپا تیبه و ع

ه با توجده بد 5381در سال است،  ینیسرزم یها و کوچک کردن واحدهاسمت انتزا  استانبه

 شدابوریاز شهرستان ن یفرماندار سیسأبا ت جلگهبخش تحت ،یافتگینتوسعه زياد و تیمحروم

 دایدپ رییتغ یاهیبه ناح یو نقش آن از محل يافت ارتقا« روزهیف»منتز  شد، به شهرستان مستقل 

فضا  یاسیس تيريسطوح مد ریینقش تغ نییحا ر بر آن است تا  من تب ةمطالعرو ازاين ؛کرد

-5381) دهه کياز  شیآن از ب یکه از ارتقا روزهیف سیسأتشهرستان تازه یریگلب شکلدر قا
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 یامجدد فضا چه آثار توسعه یکه سازمانده ديپاسخ گو یال اساسؤس نيبه ا ،گذردی( م5398

 شهرستان داشته است؟ نيا يیروستا یهاگاهسکونت یو اجتماع یاقتصاد پايداریدر 

 تحقیق پیشینۀ .2

 یهداهدا و پدژوهشلیدکشدور، تحل یاسدینظا  س یو سازمانده یکشور ماتیتقس دربارۀ

 ماتیتقسد ةندیدر زم یمطالعات انددک ،یداريپا تیاهم رغمبهاما  ،صورت گرفته است یمختلف

 نيتدراز مهدم .اسدت شددهانجا  ويژه در شهرستان موردمطالعه هب يیروستا یداريو پا یاسیس

پدور، یاحمدد پدژوهشتدوان بده یمد ،انجا  گرفته اسدت هنیزم نيا که در یداخل یهاپژوهش

 ،خدود نشدان دادندد ةدر مطالعد هدا. آناشداره کدرد (5391) یمديجعفدرزاده و کر ،یپورطاهر

 یشهرستان رشد معنادار جاديبعد از ا یزمان ۀدر دور یو اجتماع یاقتصاد ةتوسع یهاشاخ 

و  نيیدر سدطح پدا دیدنات و خر  ببوا یشهرستان ها لیو تشک یاسیسطح س یارتقا. اندداشته

 زانیم نیبوده است، اما هم یو مال یاسیس نيیو در سطح پا یادار يیزداصورت تراکمبه شتریب

 یو غلدام ینظدر .شده استمنجر گرفته شکل یهاشهرستان ةمثبت داشته و به توسع جينتا نیز

و  قبدلدر  يیروسدتا یاسکونتگاه هد ةدر توسع يیتمرکززدا یهااستیآثار س نیی( به تب5390)

در  یاسدیس ماتیبعدد از تقسد، دهددینشدان مد جيندد. نتداپرداخت نيبعد از استان شددن قدزو

 يیتمرکززدا یهااستیدهد سیوجود آمد که نشان مه ب يیهایتوانمند يیروستا یهاسکونتگاه

 ،یافتخدار ،یپورطداهر را فدراهم آورد. يیمنداطق روسدتا ةرشد و توسدع ةنیتوانسته است زم

 ةفضدا و نقدش آن در توسدع یاسدیس تيريسطوح مدد رییبه تغ( 5390) یو نظر احمدی پور

و  یاجتمداع ،یاقتصاد یهانهیزم همةدر ، دهدینشان م جيند. نتاپرداخت نياستان قزو يیروستا

و بدا بدوده مثبدت  یاسیس ماتیقبل از تقسدر مقايسه با  يیمناطق روستا راتییروند تغ یکالبد

 یکشدور ماتی( به نقش تقس5387) یاطاعت و موسو همراه بوده است. یمنف یهامؤلفه کاهش

مرکدز و  انیدموجود م یهاتعادل نبودگرفتند که  جهیند و نتپرداخت رانيدر کشور ا داريپا ةدر توسع

اسدت و  داريدپا ةتوسدع یهدابا شاخ  یکشور ماتینداشتن تقس یسازگار ۀدهندنشان رامونیپ

 یخود مدانعکند، بلکه محور رهنمون جانبه و انسانهمه یاتوسعه یسوهرا بتواند کشور یتنها نمنه

 . شودمیدر راه توسعه محسوب  یجد
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، ( و اسکات0050)5عمر کوکومبا  اتمطالعتوان به یمرتبط م یخارج یهاپژوهش نيتراز مهم

در قالدب  ضداف یاسدیس تيريمد، دارند تأکیدنکته  ني( اشاره کرد که بر ا0000) 0و کوکلین پارک

آورد  ديدروستاها را پد یرشد و ترق ةنیقادر است زم يیتمرکززدا یهااستیو س یاسیس ماتیتقس

 یو خدارج یداخلمطالعات  بنابراين ؛شودیقلمداد م يیروستا ةتوسع ۀدهندها شتاباستیس نيا و

دد فضدا بدر مجد یهمطلوب سدازماند یگذاران از روندهااستیآگاه کردن س لیاز قب یفيوظا غالباً

-اسدتیس یابيتواند به ارزیمطالعات م نيا جينتا عهده دارند.را بر يیروستا یهاسکونتگاه یداريپا

و  زانيرکمک کند و برنامه يیروستا داريپا ةتوسع یزريو برنامه تيريمد یهایاستراتژ نيها، تدو

و  شيعلداوه بده پدابده رسداند. یاريد ینواح نيا ناساکن یزندگ تیفیک یمنظور ارتقارا به رانيمد

منجر  يیروستا یفضا در نواح یاسیس ماتیبر تقس اثرگذار یو راهبردها هااستیس يیکارا یابيارز

 .شودمی

 تحقیق  شناسی. روش3

 . روش تحقیق 1. 3

 یشيمایاز نو  پ یلیتحل-یفیو روش انجا  آن توص یکاربرد ،پژوهش حا ر از نظر هد 

 یاز اجدراو بعدد قبدل ) در طدول زمدان یکشدور ماتیتقسد یریگیامکان پ دلیل نبودهب است.

 به کمدک» .شداستفاده « پانلشبه» قیاز طرح تحق مقايسه، برایداده  نبودو ( یکشور ماتیتقس

چندد مقطدع  ايدو  ۀدربار اما ،کرد یگردآور یمقطع زمان کياطلاعات را در  نتوایم طرحاين 

 «بدرد یپد ،رخ داده اسدت یفاصدله زمدان نيدکه در ا یعيال کرد و به وقاؤاز افراد س زین یزمان

 (.5)شکل 

                                                 
1. Kakumba  

2. Scott, Park & Cocklin  
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 طرح شبه پانل .1 شکل

 5371 مأخذ: دواس،
 

 یخانوارهدا. اسدت روزهیدشهرستان ف «يیروستا یخانوارها» لیواحد تحل ،در اين تحقیق 

 یداريدشدده، پا فيتعر یارهایاساس معو برشدند  انتخاب یطور تصادفنمونه در هر روستا به

. شدد ی( بررسدیکشدور ماتیقبل و بعد از تقسد) یدر دو مقطع زمان يیروستا یهاسکونتگاه

 11و  ریدمتغ55از  يیروسدتا یخانوارهدا یداريبر پا یکشور ماتیاثرات تقس یمنظور بررسبه

استفاده  کرتیل فیدر ط یشاخ  در بعد اجتماع 30و  ریمتغ 53و   یشاخ  در بعد اقتصاد

-Kaiser) ريزرمدایک یهداافتدهي. شدد یبررس «یتأيید یل عاملیتحل» ابنامه پرسش يیشد. روا

Meyer≥0.87) و بارتلت (Sig ≤ 0.05نشان م )از  يیروسدتا یهداسکونتگاه یداريپا ،دهدی

 يیايدپا انگریدب 0887 برابدر بدا کرونبداخ یآلفا بي ر نیبرخوردار است. همچن یااعتبار سازه

 .استمدنظر  میسنجش مفاه یبرا رهایمتغ نیب یندرو ینامه و وجود همبستگمطلوب پرسش

دهسدتان  نفدر در چهدار 500خانوار يدا  00 دارای بیشتر ازآبادی  75 آماری تحقیق ةجامع

کدوکران بدا تقريدب در بدرآورد  . حجم روستاهای نمونه براساس فرمدولبودشهرستان فیروزه 

 در خددانوار 1081  بددا جمعیددت نفددر 51310، 5391 سددال . درشدددروسددتا تعیددین  00، 0805

بدا  کوکران فرمول از نمونه خانوار حجم تعیین برای. بودند ساکن( آبادی 00) نمونه هایآبادی

 . شد استفادهمقادير زير 

 

X2  

X1 

 T2بعد T1قبل

 گروه آزمایش

 گروه کنترل

Diff= T2-T1 

Diff=X2-X1 

 

 

 مداخله
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بده  میمختلف براساس تسه یتیدر طبقات جمعنمونه تعداد خانوار  شود کهذکر  استلاز  

 00خدانوار و  ةنامپرسش 019مطالعه  نيدر ا ،. درمجمو شد عينمونه توز یهاینسبت در آباد

 .شد لینامه تکمپرسش 019و جمعا  اریده ةنامپرسش
 

 قیتحق ۀنمون یو حجم خانوارها شدهمطالعه یروستاها. 1جدول 

 5391، فیروزهنفوس و مسکن شهرستان  یسرشمار یعموم جيخذ: نتاأم  

ش
بخ

 

 روستا دهستان
 موقعیت

 جغرافیایی

فاصله از مرکز 

 شهرستان 
 خانوار جمعیت

حجم 

 نمونه

وه
نک
اغ
ط

 

 طاغنکوه جنوبی

 51 358 817 31 کوهیمیان شورگشت

 08 5598 1351 59 دشتی گرماب

 50 35 81 33 کوهیمیان زروند

 55 509 087 30 کوهیمیان دستجرد

 طاغنکوه شمالی 

 50 77 001 18 پايکوهی گرماب شاهزاده

 50 317 5017 11 پايکوهی مرزان

 55 579 181 30 پايکوهی بتو

 51 359 913 01 پايکوهی يزدان قلعه

 51 150 5097 00 پايکوهی سلیمانی

 50 17 557 01 پايکوهی احمديه 
زی

رک
م

 

 تحت جلگه

 51 105 5108 00 دشتی آباد زمانیهمت

 55 585 11 7 دشتی بحرود

 55 587 188 8 دشتی بزرگ شوری

 51 131 5013 3 شتید بزقوچان

 50 10 510 1 دشتی آبادابراهیم

 55 033 783 1 دشتی آباد تقی

 فیروزه

 50 18 519 50 دشتی قالیبا  سفلی

 50 505 305 55 دشتی آباد گلشن

 50 99 331 00 پايکوهی زاونگ سفلی

 55 580 179 30 پايکوهی علیا معدن

 0  1   00   51031 1081 019 
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 موردمطالعه ۀمحدود. 2. 3

 خراسدان استان هایشهرستان از يکی که شهرستان فیروزه استقلمرو جغرافیايی پژوهش 

 نیشدابور، شهرستان مرکزی بخش به شرق و شمال ازاين شهرستان  شود.محسوب می ر وی

 بغدر از و نیشدابور سرولايت بخش به غربی شمال از نیشابور، جلگه میان بخش به جنوب از

 محددود سبزوار شهرستان مرکزی بخش و خوشاب شهرستان مشکان و مرکزی های بخش به

چهدار  ،مرکدزی و طداغنکوههدای به نا دارای دو بخش  5391در سال  اين شهرستان .شودمی

بده جلگه، فیروزه، طداغنکوه شدمالی و طداغنکوه جندوبی و دو شدهر تحت هایبه نا  دهستان

در سدال  روزهیدشهرسدتان ف .آبادی دارای سکنه بوده اسدت 501و آباد فیروزه و همت هاینا 

نفر ساکن  7518 ،تعداد نيخانوار( بوده است. از ا 55783) تینفر جمع  37139  یدارا 5391

 80893)معدادل   يینفدر سداکن نقداط روسدتا  30385درصدد( و  59807)معدادل  ینقاط شهر

 (.5391)مرکز آمار ايران،  درصد( بوده است

 

 
 شدهوی به همراه روستاهای بررسیاستان خراسان رض ۀسیاسی شهرستان فیروزتقسیمات  .2ل شک
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 مبانی نظری تحقیق .4

 ةندیبه ۀو ادار نیسرزم تيريمد یمستقل در هر کشور برا ینديفضا فرا یاسیس یسازمانده

 شدودیم دهیامن« فضا یاسیس ماتیتقس»که  استخدمات  ةدر ارائ يیحداکثر کارا جاديامور و ا

رود یبه شدمار مد یسازعوامل قلمرو نيتراز مهم یکياين مفهو  (. 01، ص. 5371 در،یرحیم)

طبدق گدزارش (. 0. ، ص0001 1،آنسدل و پالمدا) دهددیمد لیرا تشدک یکه اساس هر حکومت

 شدودمیتوسدعه محسدوب  یاسدتراتژ، تقسیمات سیاسی فضا ،یبانک جهان رینظ يیهاسازمان

 ،یزيدرفضا از عوامل مهم در برنامده یاسیس تيريمد (.503، ص.  5388 ،ی)اطاعت و موسو

-یاسدیس ندديها و فرادهيپد لیکوشد تا با شناخت و تحلیفضا است و م ۀاجرا و ادار ،یطراح

 ةندیبه ۀادار ةندیزم ،یدولت محل یریگمیو تصم یسازمیتصم ستمیدر س ینيآفرو نقش يیفضا

 (.558، ص. 5391 ،یو بهنا  مرشد ی)قائد رحمت راهم آوردرا ف يیو روستا یشهر یقلمروها

فضدا در  یاسدیس تيريمد ستمیس يیکارا شيمهم در افزا یعامل ،و کارآمد نهیبه ماتیتقس ستمیس

(. 15، ص. 5391 ،و همکداران پدوریبه نقل از احمد، 05 .، ص 0001، 2انیمانی)ت است کل کشور

، 5385پدور، یمي)کر است يیتمرکززدا ،یکشور ماتیقسحداقل اثر هر نو  ت اياز منظور  ،درواقع

 ايدبسته  یحکومت یهااعم از نظا  نیسرزم کي تيريمد یهاروش اتیادب یبا بررس  (.5ص. 

سداخت، فددرال، تدک ايد طیبس :ند ازامشهود است که عبارت الگو کاملاً اي وهینظا  باز، پنج ش

 گري( و سمت دطیبس) تمرکز قدرت یسوهب فیط نيسمت ا کي. یالتياو فرا یمحل ،یاهیناح

بده نقدل از  ،1، ص. 0007، 3یرد و هدرو) شدده اسدت دهیفددرال( کشد) تمرکز عد  یسوبه

 (.590، ص. 5393و هوکارد،  شکارانریپور، میاحمد

 یانسدان یهدادر قالدب سدکونتگاه يیعناصدر فضدا نيتدراز مهدم یکديکه روستاها ازآنجا 

 ندهیتدا زم شدوند یادیددچار تحولات بن ديبا فضا یاسیس تيريمد رییتغ درشوند، یمحسوب م

، 5371 ندد،مهندسان مشاور هل) شودآنان فراهم  ةجانبهمه ةمرد  و توسع یسطح زندگ یارتقا

گسدترده  یهداو مهداجرت يیجداهاقتصاد روستاها، جاب تیو ع یچراکه روند نزول ؛(01ص. 

                                                 
1. Ansell & Di Palma  

2. Tumanyan  

3. Reed & Herve  
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 تیدجمع ۀگدرفتن عمددقرار ،يیغدذا تیامن نبود ،یکاریبه شهرها، گسترش فقر و ب انيیروستا

توسدعه  یاتیددهد که درعمدل اهددا  حیدست نشان م نياز ا یو موارد هیدر حاش يیروستا

از رشدد در  یتدر مندافع ناشدمتعدادل یو برقراردرآمد، گسترش اشتغال  داريش پايبر افزایمبن

، 5389 ،یراسدانو خ نیانوشیمعصو ،   یريقد) با شکست مواجه شده است يیمناطق روستا

به شکست و  يیروستا کپارچهي ةتوسع یهااستیتوسعه سحالدر یکشورها بیشتر(. در 0ص.

 رمتمرکدز،یغ یزيربه برنامه نينو ینشیدولتمردان را بر آن داشت تا با ب . اين امردیانجام یناکام

 يدیرکززدامت یهدااستیس یاجرا بنابراين ؛کنندمختلف اجرا  یهاطهیخود را در ح یهابرنامه

-همناطق بدة توسع یرا برا یمناسب یهانهیقدرت، زم ضيو تفو یمال اراتیاخت ضيتفو ،یادار

بده نقدل از ، 00، ص. 5999، 1و پترسدون چوهن و پترسون) فراهم آورد يیمناطق روستا ژهيو

 (. 30، ص. 5390، و همکاران یپورطاهر

، 2گدان) است یگاه زندگهیو تک بانیبدون ا محلال، پشت ینگهداربه معنی  یداريپامفهو  

 ةتوسدعو  (503ص.  ،5390 ،یگیبزاده و خسدرو نیحسد ان،يشدابه نقل از ، 530، ص. 0007

های نسدل آيندده را بدرای نیازهای نسل حا ر را بدون اينکه توانايیای است که توسعه داريپا

و  انيل از شدانقد ، بده89، ص. 0005، 3کدوداس) مین کنددتأبرآوردن نیازهايشان از بین ببرد، 

-سدتيعملکرد ز و یوربهره یارتقا یبرا یراهبرد داريپا ةتوسع(. 503، ص. 5390همکاران 

، 4يیایآسد یورسازمان بهره)است  یو اقتصاد یاجتماع «بهجانهمه ةتوسع» یدر راستا یطیمح

(. در مبحدث اسدتفاده از 517، ص. 5388 م،يو کدر یبده نقدل از هاشدم ،50-7ص . ، 0001

 یطدیمحستيز ،یند از: اقتصاداشناخته شده است که عبارت تیبه رسم بعدسه  داريپا ةتوسع

ها و تیظرف انیم یوندیپها و همیفهم وابستگ یبرا یعنوان چارچوباکنون بهو هم یو اجتماع

، 0000، 5سيهار) رودیبه کار م یو اقتصاد یاجتماع ست،يزطیتوسعه در ابعاد مح یهاچالش

و  جداديارا  یاقتصداد یداريدپا(. 17، ص. 5389 ،یل از جاودان و افتخاربه نق، 50-1ص . 

                                                 
1. Chohen, Peterson & Peterson  

2. Gane  

3. Quaddus  

4. APO  

5. Harris  
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 دندانیم ريها و ذخاهيسرما لافراد جامعه بدون کاهش و زوا یو باثبات برا یحفظ درآمد دائم

پدس از  یاجتمداع یداريد(. پا71، ص. 5393 ،یبه نقل از توکل ،19، ص. 0001، 1اسپنگنبرگ)

ابعاد  نیب یعنوان رابطبهو  قرار گرفت مدنظر ژهيصورت و، به0000در سال  سبونیل یاستراتژ

و بداختر  ،یمدانيبه نقدل از ا، 3، ص. 0007، 2و لن وینتونکلا)شد مطرح  داريپا ةمختلف توسع

در  یزيدرمسدتلز  برنامده یداريدبه پا یابیدست که بديهی است. (519، ص. 5391رفتار، خوش

بده  دنیرسد یبدرا ی، شعار اصل«عمل کن یمحل و شيندیب» یاست و شعار جهان یسطح محل

را طلدب  يیهدابرنامده ،يیروسدتا ینواح ی(. تنو  محل01، ص. 5395 ،یزاهد) است یداريپا

-1، ص . 5388، یموزل) کند یبررس یمحل کرديکند که بتواند مشکلات روستاها را با رویم

8.) 

 اسدتیمنظور توسدعه از سبه ینیسرزم-یادار ماتیتقس ستمیاصلاح و بهبود س یتلاش برا

-هعلاقد یامور محل تيريبه مشارکت در مد یشود که در آن ساکنان محلیم یناش يیتمرکززدا

(. 10، ص. 5391 ،و همکداران پدوریبده نقدل از احمدد، 3، ص. 0005، 3نگايکار) هستندمند 

م هد يیروستا ةتوسع یبرا شتازیو پ یروش اصل کيتوان یم را يیعد  تمرکزگرا یهااستیس

 به همراه دارد يیروستا ةتوسع یهابرنامه یدر بهبود طراح یاچراکه نقش بالقوه ؛به شمار آورد

 ،یو غلدام یو نظر 33، ص. 5390، و همکاران یبه نقل از پورطاهر ،9 ، ص.0001، 4سوزان)

 (.  151، ص. 5390

. دداندیمد يیروستا ةرا مکمل توسع يیعد  تمرکزگرا یهااستیس ینليراند ،نهیزم نيدر ا 

مدرد   یبرابدر بدرا یهدافرصدت تواننددمیهدا استیس نيباور است که ا نيبر ا یو نیهمچن

 5کدالو  و جانسدون،مدک ،ینليراندد) شدوند يیروسدتا ةو موجب توسع کنندخلق  يیروستا

-معتقد است که برنامده زین پارکر (.151، ص. 5390  ،یو غلام یبه نقل از نظر، 1، ص. 5989

 ینديتمر يیروسدتا ةدر معادلات توسع فضا معمولاً یاسیس تيريدر قالب مد يیتمرکززدا یها

                                                 
1. Spangenberg  

2. Colantonio & Lane  

3. Creanga  

4. Suzann  

5. Rondinelli, McCullough & Johnson  
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از قالب متمرکز خارج شدود و روندد آن  یزيرد برنامهنالياست که ما يیهادولت یبرا يیاجرا

 شيافزا يیاتمرکززد یهااستیس ،فلیس اعتقاد به (.5999، 1)پارکر شود کينزد يیگرایبه محل

، 55 ، ص.0001، 2سیفلد) دارد تیداهم يیروستا ةو توسع یح محلدر سط یو اثربخش يیکارا

 (.  159، ص. 5390 ،یو غلام یاز نظر قلبه ن

 ةو توسدع يدیتمرکززدا ،دهددیتوسعه نشان مددرحال یو تجربه کشورها هاهينظر یبررس

-گوندهبه ؛قرار گرفته است دانانیجغراف مدنظر ریاخ یهااست که در دهه یاز مو وعات داريپا

به  اراتیاخت یو واگذار يیتمرکززدا ،یبه توسعه، تنو  در ساختار حکومت برای دستیابیکه یا

اسدتفاده توسدعه  یو عملد یدر مطالعات مفهوم يیتمرکززدا ۀديو ا شدهتر مطرح نيیاسطوح پ

توسدعه  یاسدتراتژ کيد ،یبانک جهدان رینظ يیهاکه طبق گزارش سازماننيتر ااست. مهم شده

 محدورانسدان یاتوسدعه وير ةیطبق اعلام ،خود ديجد ميدر پاراد زیتوسعه ن .شودمیمحسوب 

 ردیدگمدیهمه ابعاد توسعه مدنظر قرار  ۀدهندوندیپ یکانون ةعنوان نقطاست که در آن انسان به

 (.90. ، ص5390 ،ی)اطاعت و موسو

                                                 
1. Parker 

2. Phyllis  
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 مفهومی تحقیق مدل .3شکل 

 تحقیقهای یافته. 5

 یفیهای توصیافته. 1. 5

 انيدگونفر از پاسدخ 039. شد ینمونه بررس یروستا 00خانوار در  019 ،حا ر ةدر مطالع

 انيدگوپاسدخاز درصدد  8/0درصدد( بودندد.  1معدادل ) نفر زن 50درصد( و  91معادل ) مرد

 ،يیابتدا لاتیتحص یدرصد دارا 50 ،ینهضت سوادآموز لاتیتحص یدارا درصد 0/5سواد، یب

درصدد  1/53 ،کداردانیدرصدد  8/50 پلم،يدد یدرصدد دارا  10  ،يیاراهنمد لاتیتحص 0/57

نفره بدا   سه تا چهار ی. خانوارهابودندارشد یکارشناس لاتیتحص یدرصد دارا 0و  یکارشناس

 نفره هرکدا  بدا  53تا  50 یخانوارها و دادندرا به خود اختصاص داد تع نيشتریدرصد ب 0/11

پیامدهای سازماندهی مجدد فضا در نواحی روستایی با رویکرد توسعه پایدار 

 روستایی

سازماندهی مجدد فضا )شکل گیری 

 شهرستان فیروزه(

 پنل شبه تحقیق طرح

 سکونتگاه اجتماعی و اقتصادی پايداری مطالعه
 سازماندهی از بعد و قبل در روستايیی ها

 فضا مجدد

 قتصادیا بعد متغیرهای

 اشتغال -
                               درآمد -
 کشاورزی تولیدات -

 فروش بازار -
اقتصادی  های فعالیت در تنو  -

 گذاری سرمايه
            پذيری اقتصادی ا آسیب -

                                            
                        

  -تولیدی های ظرفیت     

 های حمايت و اعتباری سهیلاتت -
 زمین مالی ارزش

               درآمد و اشتغال کیفیت 

                                            
                                            
                                            
                                            

             

 
 
 
 

 اجتماعی بعد متغیرهای
 توانمندسازی -

 مهاجرت به تمايل-
 مکانی تعلق احساس -
  روستاها ساکنان مشارکت میزان -
 محلی امور در
 نهادی اعتماد - 
 جمعیت- 
بهداشتی  خدمات کیفیت و =کمیت 

 و تحصیلات کیفیت و کمیت---
 تفريحی و رفاهی مهارت امکانات

 تغذيه  و سلامت 
 منیت ا

 فنآوی خدمات
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 یدرصد بدوم 0/95نفر معادل  008 ،از لحاظ نو  سکونت .داشتندتعداد را  نيدرصد کمتر 1/0

 1/55آزاد ،  انيدگودرصد پاسخ 0/03 کنونی. شغل بودند یبومریدرصد غ 0/7نفر معادل  58و 

-پاسدخ یسن نیانگیدرصد کشاورز و دامدار بود. م 0/5درصد کشاورز و  8/00درصد کارمند، 

 بود.  71ن س بیشترينسال و  01سن  کمترينسال بود.  10 انيگو

  ییروستا یهاسکونتگاهاقتصادی  یداریپا .الف

 ماتیقبدل و پدس از تقسد یشاخ ( در دو مقطدع زمدان 11و  ریمتغ 55با ) یاقتصاد بعد

-پاسخ یابيارز نیانگیم 0. جدول شدسنجش  يیروستا یاز خانوارها کرتیل فیدر ط یاسیس

 دهد.یرا نشان م انيگو

 
 کشوری های بعد اقتصادی در قبل و بعد از تقسیماتشاخص ارزیابیهای میانگین .2جدول 

میزان 

 تغییرات
 متغیر شاخص قبل بعد

 های شغلی برای جوانانمیزان دسترسی به فرصت 0 0851 0851

 اشتغال
0805 5899 5898 

صنايع  ةزايی در زمینتوجه دولت به ابعاد مختلف اشتغال

 تراشی و...(فیروزهبافی، جاجیمبافی، گلیم و قالیدستی)

 گردشگری ةزايی در زمینتوجه دولت به ابعاد مختلف اشتغال 5859 5810 0803

 بیکاری فصلی)در بخش کشاورزی و دامداری و...( 0871 3837 0813

 ر ايتمندی از درآمد کشاورزی 0898 5895 -5807

 درآمد
  تهای بخش خدمار ايتمندی از درآمد فعالیت 0811 0808 -0837

 های صنايع دستی و کارگاهیر ايتمندی از درآمد فعالیت 0833 5877 -0811

 میزان دستمزد کارگران 0815 5880 -0879

 مقرون به صرفه بودن فعالیت کشاورزی 3 5890 -5808

تولیدات 

 کشاورزی

 میزان تولیدات کشاورزی)حجم تولید( 3850 0857 -0891

 یدات دامی)حجم تولید(میزان تول 3809 0815 -0818

 استفاده از نوآوری و تجهیزات کشاورزی جديد 5875 0879 5808

 هاترويج روش های نوين کشاورزی از سوی ارگان 5819 3801 5811

 های کشاورزیة فعالیترسانی مناسب دولت در زمینخدمات 0801 0839 0853

 و عیت بازاررسانی تولیدات 0803 0833 083
 وشبازار فر

 پیش فروش ۀمیزان فروش محصول به شیو 5819 5811 -0801
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میزان 

 تغییرات
 متغیر شاخص قبل بعد

 ر ايت از قیمت محصولات کشاورزی 0888 5881 -5800

 ایة بازارهای محلی و منطقهو عیت توسع 5811 0858 0810

 خانوار در روستا ةمین نیازهای اولیمیزان تأ 0870 0807 -0811

 های متنو  زراعیفعالیت  5871 0859 0811

تنو  در 

های فعالیت

 اقتصادی

 های متنو  غیرزراعیفعالیت  5870 5891 0801

 های شغلی متنو  غیرزراعیدسترسی به فرصت 5877 5891 0857

 دستی صنايع ةزمین در فعال واحدهای تعداد 3/5 9/5 081

 خانگی هایکارگاه تعداد 588 5881 0801

 صنعتینیمه و صنعتی هایکارگاه تعداد 585 581 083

 گذاری در روستا تمايل به سرمايه 0871 3811 0819

 خصوصی گذاریسرمايه میزان 5871 0801 083 گذاریسرمايه

 دولتی گذاری سرمايه میزان 581 0 081

 کشاورزی محصولات ةبیم پوشش دارای کشاورزان تعداد 581 085 087
 پذيریآسیب

 اقتصادی
 ایاجاره زمین دارای برداران رهبه تعداد 5891 589 -0801

 تعداد افراد تحت پوشش نهادهای حمايتی 0851 585 585

 های صنعتیة فعالیتتسهیل در توسع 5873 5887 0851

های ظرفیت

 تولیدی

 )فیروزه، گچ و نمک( های معدنیة فعالیتتسهیل در توسع 5837 0808 0895

 ای کشاورزیهة فعالیتتسهیل در توسع 0839 0837 -0800

 های دامداریة فعالیتتسهیل در توسع 081 0813 0803

 های گردشگریفعالیت ةتسهیل در توسع 5830 5815 0809

 های خدماتفعالیت ةتسهیل در توسع 085 0859 0809

تسهیلات  میزان استفاده از وا  و تسهیلات بانکی)خوداشتغالی و...( 0815 0830 -0809

 ر ايتمندی از دسترسی به خدمات مالی و اعتباری 0811 0803 -0803 اعتباری 

 قیمت زمین کشاورزی 0817 3810 0891

 ارزش زمین
 قیمت مسکن 0808 3870 5811

 ارزش ارا ی باغی 0813 3819 5801

 های دو وساز مسکن و خانهساخت 5819 0891 5837

کیفیت  اشغلی فرزندان در روست ۀامید به آيند 0817 081 -0807

اشتغال و 

 درآمد
 سبنانداز ماداشتن پس 0819 0859 -083
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 شيافدزا یاسیس ماتیدر بعد از تقس یاقتصاد یهااغلب شاخ  نیانگیم ،0مطابق جدول 

 یقبل از اجدرا در مقايسه با يیروستا یهادر سطح سکونتگاه شدهیبررس یهاو شاخ  افتهي

ها با توجه به جهدت شاخ  رییتغ زانیم نابراينب ؛تر شده استمجدد فضا مطلوب یسازمانده

 هدای بخدش خددماتر دايتمندی از درآمدد فعالیدت» یهداشاخ اما در  ،استها مثبت آن

میزان »، «های صنايع دستی و کارگاهیر ايتمندی از درآمد فعالیت»، .(«دار و..)رانندگی، مغازه

ر ايتمندی از دسترسدی بده »، «در روستامین نیازهای اولیه خانوار أمیزان ت»، «دستمزد کارگران

از درآمدد  ر دايتمندی»و « شغلی فرزنددان در روسدتاۀ امید به آيند»، «خدمات مالی و اعتباری

 یاسدیس ماتیتقس یقبل از اجرا در مقايسه با تیو ع« نداز مناسباداشتن پس»و « کشاورزی

به  است. یها منفکوس آنبا توجه به جهت مع هاشاخ  رییتغ زانیم واست  شدهتر نامطلوب

 یهدا ميشده بعدد از تحدرجاديبلکه تور  ا ،بودهن یاسیس ماتیامر تقس نيا لیدل ،رسدینظر م

 است. دهش نهیزم نيساکنان در ا نیيباعث توان پا یاقتصاد

اندداز مناسدب نداشتن پس ،یاقتصاد یهاميشده بعد از تحرجاديتور  ا دار،ياشتغال پا بودن

میدزان  یدشدوار ،یدسدت عيبخش خدمات و صنا یهاتیکم دولت از فعال تيحما ان،يیروستا

 ،یکشداورز یهدانهداده مدتیق شي)خوداشدتغالی و...(، افدزا استفاده از وا  و تسهیلات بانکی

 ريپدذبیآس یرا به لحاظ اقتصاد انيیهستند که روستا یو کمبود منابع آب از عوامل یخشکسال

-یم شيافزا شتریب ،ثروتمندان در مقايسه بافقرا را  یهانهيهز یعیطور طبتور  به رايز ؛اندکرده

 زیدعوامل باعث شده است تا امیدد بده آيندده شدغلی فرزنددان در روسدتا ن نيدهد و مجمو  ا

در  یاسدیس ماتیتقسد یها بعد از اجدراشاخ  نيا تیمطلوب نداشته باشد و و ع تیو ع

 ت.اس شدهنامطلوب  یاسیس ماتیقبل از تقس مقايسه با

 ییروستا یهاسکونتگاه جتماعیا یداریپا .ب

 ماتیقبدل و پدس از تقسد یشاخ ( در دو مقطع زمدان 30و  ریمتغ  53با ) یاجتماع بعد

-پاسخ یابيارز نیانگیم 3. جدول شدسنجش  یيروستا یاز خانوارها کرتیل فیدر ط یاسیس

 دهد.ینشان م یبعد اجتماع یهاشاخ بارۀ دررا  انيگو
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 کشوری های بعد اجتماعی در قبل و بعد از تقسیماتشاخصیانگین ارزیابی م .3جدول 

 متغیر شاخص قبل  بعد  میزان تغییرات

 های خلق درآمدروشبارۀ بخشی درآگاهی 5813 0881 5803

 توانمندسازی

5811 3859 5871 
 افزايش مشارکت مرد  در بخشی دربارۀ آگاهی

 یهای اقتصادی و اجتماعفعالیت

5801 0897 5875 
 های ارتقای ظرفیتدربارۀ بخشی آگاهی

 تولیدی خانوارهای روستايی

 ایمیزان آموزش فنی و حرفه 5813 0859 0871

 تعامل با نهادهادربارۀ بخشی آگاهی 5815 0819 5808

 میزان ر ايت از زندگی در روستا 088 0878 -0800
 تمايل به مهاجرت

 زان مهاجرت نخبگان روستايیمی 0898 0890 -0801

 علاقه به اشتغال در روستا 3805 3819 0838
 احساس تعلق

 مکانی
 علاقه به ازدواج در روستا 3801 3805 0857

 علاقه به زندگی در روستا 0893 3805 0808

 حضور در جلسات شوراها و همکاری با آنان 0851 3837 5800
 مشارکت

 ساکنان

 در امور محلی

 مشارکت و همفکری)شما( در تصمیم گیری 0808 3815 5813

 يرگذاری نیروی انسانی ماهر در سطح روستامیزان تاأ 5873 0819 0881

 میزان مشارکت اجتماعی زنان)همسر و دختران شما( 0809 3831 5801

 میزان اعتماد به دولت 0880 0887 0801

 رای روستامیزان اعتماد به شو 0891 3839 0813 اعتماد نهادی

 میزان اعتماد به شورای حل اختلا  روستا 0811 0887 0835

 جمعیت مهاجرت معکوس 5877 0800 0801

 ر ايت از کیفیت خدمات درمانی موجود 085 0891 0881
 کمیت و کیفیت

 خدمات بهداشتی
 ر ايت از کیفیت خدمات دامپزشکی 0808 089 0880

 مات دارويی و آزمايشگاهیر ايت از کیفیت خد 5893 0871 0883

 کمیت و کیفیت آموزش ر ايت از کیفیت خدمات آموزشی 0819 3855 0810

 ر ايت از امکانات فرهنگی ورزشی 5813 0807 0871
 امکانات

 رفاهی

 تسلام و عیت سلامت جسمی، تغذيه، ا طراب و استرس 0818 0878 080

 میزان وقو  جر  و جنايت 5873 5875 -0800
 امنیت

 یانياختلا  بین روستا 0851 5897 0857
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 متغیر شاخص قبل  بعد  میزان تغییرات

 موقع به پاسگاه در مواقع  روریدسترسی به 0839 3818 5809

 اينترنت عمومی 5807 0815 5851
 خدمات فنآوری

 ارتباطات و اطلاعات فناوری ICT از برخورداری 5811 3801 581

 عدالت احساس محرومیت و فقر 0819 3801 0811

 

 یاسدیس ماتیدر بعد از تقس یبعد اجتماع یهادر اغلب شاخ  نینگایم، 3مطابق جدول 

 یقبدل از اجدرا در مقايسده بدا يیروسدتا یهداسدکونتگاه یداريدپا تیو و دع افتدهي شيافزا

هدا ها با توجده بده جهدت آنشاخ  رییتغ زانیم. تر شده استمجدد فضا مطلوب یسازمانده

میدزان مهداجرت »و « دگی در روسدتامیزان ر دايت از زند»شاخ   دوو فقط در  استمثبت 

 یکشدور ماتیقبدل از تقسد در مقايسده بدا تیو و ع افتهيکاهش  نیانگیم« نخبگان روستايی

-در اشدتغال انيیدولت از روسدتا یناکاف تيتوان حمایاست که از علل آن م شدهتر نامطلوب

 لیدلهب داريپا اشتغال نبود ،ینيو کارآفر یدست عيناخدمات و ص ،یکشاورز یهادر بخش يیزا

و  دیدتول یبودن سطح تکنولدو  نيیپا ،یو درآمد یفقدان تنو  شغل ،یاقتصاد یهاهي عف پا

 را ذکر کرد. یو بخش خصوص یدولت یهایگذارهيسرما نبود

 های استنباطی. یافته2. 5

 یدر دو مقطع زمان یدر بعد اقتصاد يیروستا یهاسکونتگاه یداريپا نیانگیم ةسيمقا برای 

مقیاس شد. با توجه به  یبررس رهایمتغ عيتوزابتدا نرمال بودن  ،یاسیس ماتیقبل و بعد از تقس

 Sk) هاریمتغ عيبا توجه به نرمال بودن توز متغیرها از  رايب چولگی و کشیدگی استفاده شد.

& Ku ≤±1.5) قبدل و  یدر دو مقطع زمان های پايداریشاخ  نیانگیتفاوت مبررسی  برای

 .شداستفاده  1یاجفت نمونه یآزمون ت سیمات کشوری ازبعد از تق

 

 

                                                 
1. Paired Samples T Test 
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در قبل و بعد از  شدهبررسی هایمؤلفهمیانگین  ۀمقایسرای ب یاجفت نمونه یآزمون ت . نتایج4ل جدو

 ابعاد کیتفکبهتقسیمات کشوری 

 ها /متغیرگویه بعد

میانگین قبل 

از تقسیمات 

 سیاسی

میانگین بعد 

از تقسیمات 

 سیاسی

 یاجفت نمونه یآزمون ت

 میانگین
حد 

 پایین

حد 

 بالا
 t sigآماره 

ی
صاد

 اقت
عد

ب
 

 .39 0811 .105 -.57 0503 0805 0853 اشتغال 

 080 1817 5803 .111 0790 5881 0811 درآمد 

 .15 .110 .378 -.59 .095 0815 0810 کشاورزی  تولیدات

 .50 5875 .110 -.01 .000 5899 0859 فروش بازار

 010 -080 -.00 -.19 -.013 5885 5811 اقتصادی   هایفعالیت در تنو 

 000 -387 -.58 -.17 -.130 0815 0808 گذاری سرمايه

 .301 -50 .515 -.13 -0851 087 5890 ی تولید هایظرفیت

 .593 5831 .793 -.57 .355 0859 0810  اعتباری تسهیلات

 080 -187 -070 -583 -5801 3811 0819 زمین ارزش

 080 -181 -.31 -.80 -0818 0815 5883 اقتصادی  پذيریآسیب

 008 0838 .107 .031 .085 0835 0819 درآمد  و اشتغال کیفیت

عی
ما
جت

د ا
بع

 

 0. 0 -50 -.91 -583 -5853 0878 5811 سازی توانمند

 .001 -.110 .518 -.07 -.011 0891 0888 مهاجرت  تمايل به 

 0800 -0819 -.01 -.17 -.017 3838 3855  مکانی تعلق احساس

 .00 - .50 -.90 -583 -.585 3805 0808 محلی امور در مشارکت

 0801 -588 .005 -.10 -.003 3801 0881 نهادی اعتماد 

 .50 -580 .531 -.11 -.008 5897 5871 جمعیت

 .010 -181 -.11 -580 -.707 0887 0801 خدمات

 .019 -381 -.59 -.71 -.118 3850 0813 آموزشی خدمات

 0800 -181 -.13 -.97 -.703 0800 5810 امکانات رفاهی 

 .31 -583 .083 -.31 -.538 0897 0811 تغذيه  و سلامت

 .00 -180 -.07 -.11 -.117 3891 3815 امنیت

 .711 -881 -583 -587 -5837 0873 5831 فناوری خدمات

 .01 5890 . 775. -.03 .319 3808 3811 عدالت
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 یاقتصداد یرهدایمتغ همةها در نیانگیاختلا  م، شودمیمشاهده  1 طورکه در جدولهمان

درصدد اطمیندان معندادار  99در سدطح  «یاقتصاد یريپذبیآس»و  «نیارزش زم»، «درآمد»جز 

، «درآمدد»، «اشدتغال» یرهایو در متغ یکشور ماتیاز تقس قبلدر  یبعد اقتصاد نیانگیم .است

و  شدتریب« اشتغال و درآمد تیفیک»و  «یاعتبار لاتیتسه»، «بازار فروش» ،«یکشاورز داتیتول»

 یهداتیدتندو  در فعال» یرهدایدر متغ یکشدور ماتیدر بعدد از تقسد یبعد اقتصداد نیانگیم

 «یداقتصدا یريپدذبیآس»و  «نیارزش زم» ،«یدیتول یهاتیظرف» ،«یگذارهيسرما» ،«یاقتصاد

نتوانسدته اسدت در  یاسیس ماتیشود که تقسیملاحظه م است. یاسیس ماتیاز قبل تقس شتریب

 یبهبدود اساسد یاقتصاد یرهایبه لحاظ متغ روزهیشهرستان ف يیروستا یهاسکونتگاه یداريپا

 رۀموردمطالعده در دو دو يیروستا یهاسکونتگاه یاقتصاد یداريپا یابيارز بنابراين ؛کند جاديا

 طيندامطلوب بدودن شدرا نیشدده مبدارائده ریدمتغ 55براساس  یاسیس ماتیبعد از تقس قبل و

 . است يیروستا یخانوارها دگاهيبراساس د ریمتغ هشتنمونه در  یخانوارها یاقتصاد

 یرهدایمتغ همدةها در نیانگیاختلا  م ،شودیمشاهده م 1طورکه در جدول همان همچنین

در  «یاحسداس تعلدق مکدان»و  «یامکاندات رفداه» ،«یسازتوانمند» یهاجز شاخ  یاجتماع

 يیروسدتا یهداسدکونتگاه یاجتمداع یداريدپا یابيارز .استمعنادار  نانیدرصد اطم 99سطح 

 نیمبد ،شددهارائده ریدمتغ 53براسداس  یاسیس ماتیقبل و بعد از تقس ۀموردمطالعه در دو دور

 یخانوارهدا دگاهيدبراسداس د ریدمتغ دهنمونده در  یخانوارهدا یاجتماع طيمطلوب بودن شرا

 ریدجز متغهب یاسیس ماتیدر بعد از تقس یدر بعد اجتماع رهایمتغهمة  نیانگیماست.  يیروستا

 یبه لحاظ اجتماع یاسیس ماتیشود که تقسیاست و ملاحظه م داشته یروند صعود« عدالت»

 کند. جاديابهبود  روزهیشهرستان ف يیروستا یهاسکونتگاه یداريتوانسته است در پا

 یاز اجدراو بعدد قبدل  در يیروسدتا یهداسدکونتگاه یداريدپا ةمقايسدمنظدور بهدر ادامه 

ايدن قسدمت در استفاده شد.  یاجفت نمونه یآزمون تاز ، تفکیک هر بعدبه یاسیس ماتیتقس

. شدد آزمدونو سدپس  شد با هم ترکیب SPSSافزار ابتدا در نر  کرتیل فیدر طشاخ   71

در بعدد از  0891در قبل از تقسیمات سیاسی بده  0810ن بعد اجتماعی از میانگی ،مطابق جدول

تفاوت میانگین در دو مقطع  ،داریايافته است. با توجه به سطح معن تقسیمات کشوری افزايش

تقسیمات کشوری موجب پايداری  ،دهدشان میاين امر ن .≥ .Sig) (0.05 دار استامعن زمانی
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تغییدر  0831به  5898در بعد اقتصادی میانگین از است.  شده های روستايیاجتماعی سکونتگاه

 دار نیسدت.اتفداوت معند ≤ .Sig) (0.05اما با توجه به سدطح معنداداری تفداوت  ،يافته است

توجهی بدر بهبدود و دعیت اقتصدادی  درخورثیر تقسیمات کشوری نتوانسته است تأ ،قعدروا

قیم بده تقسدیمات مسدتطور بدهاين امدر  ،تذکر اس شايانهای روستايی داشته باشد. سکونتگاه

ر کشدور بعدد از تقسدیمات کشدوری، ازجملده شود و شرايط کلی حاکم بکشوری مرتبط نمی

هدای پايدداری اقتصدادی در زمینده شده است کدهمديريت موجب های اقتصادی و سوءتحريم

   . گذاری و... با مشکلات متعددی مواجه باشدزايی، سرمايهمختلف مانند اشتغال

 
 ییروستا یهاسکونتگاهدر  یاسیس ماتیابعاد تقسبارۀ در یاجفت نمونه یآزمون ت جینتا . 5 جدول
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  پیشنهادها گیری ونتیجه. 6

 ماتیکشور، قانون تقس یروستاها ةو توسع یسامانده یدولت برا یهابرنامه نيتراز مهم یکي

در  يیروسدتا یهاسکونتگاه یريپذستيدر بهبود ز یکه امروزه نقش مهم ستا( یاسی)س یکشور

فضا در قالب اعمدال  یاسیس تيريسطح مد یبا ارتقا نهیزم نيدارد. در ا یو اجتماع یابعاد اقتصاد

رود که اهدا  یانتظار م ،سیسأتتازه یهاشهرستان لیتشک قياز طر يیتمرکزگرا عد  یهااستیس

 تیدفیو با ک شتریعادلانه امکانات و خدمات ب عيو توز نیمأو عمران روستاها، تآن  توسعه  یاساس

از  یریجلدوگ ،یمحل یهاتوان دنیرس تیو به فعل يیمنظم، شکوفا یارتباط یهاشبکه جاديبالاتر، ا

تدر و مشدارکت فعدال ،يیشدتاب تحولدات روسدتا شيافدزا ،يیمرد  روستا ةياتلا  وقت و سرما

 راتییدتغ لیدو تحل یحا ر با هد  بررسد ةمطالع. باشد انيیروستا یتمندير ا شيافزا تيدرنها
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در قبددل و بعددد از  روزهیددشهرسددتان ف يیروسددتا یهدداسددکونتگاه یو اجتمدداع یاقتصدداد یداريددپا

 یاسدیس ماتیتقسد یبعد از اجدرا، دهدیها نشان مآزمون جي. نتاشدمجدد فضا انجا   یسازمانده

 شيافدزا یو در بعد اجتماعيافته کاهش  یدر بعد اقتصاد يیوستار یهاسکونتگاه یداريپا نیانگیم

از حدد  کمتدر یکشدور ماتیقبل از تقسد شدهیدر ابعاد بررس یداريپا نیانگیچه ماگر است. افتهي

 یداريدپا نیانگیدم یکشور ماتیتقس یدهد بعد از اجراینشان م جينتا ،شده است یابيمتوسط ارز

 شددهتدر نامطلوب یکشور ماتیتقس یقبل از اجرا مقايسه با در يیروستا یهاسکونتگاه یاقتصاد

 ةکداهش ارائد دار،يدزايی پادولت به ابعاد مختلف اشتغال یتوجهبیتوان به یعلل آن م زاست که ا

و  یو معددن یصنعت یهایگذارهيسرما زانیکاهش م ،يیمختلف امور روستا یهاخدمات در بخش

و  حیشناخت صدحنبود که موجب اشاره کرد را  یماتیتقس نيیبه سطوح پا اراتیاخت نشدنواگذار

 .است شده یو انسان یعیطب یهاتیانتظارات متناسب با ظرف

هدا نتايج تحقیق آن مشابهت دارد.( 5391)و همکاران  پوریاحمد ةبا مطالع نتايج اين تحقیق

هرستان رشد ش جاديبعد از ا یزمان ۀدر دور یو اجتماع یاقتصاد ةتوسع یهاشاخ  ،نشان داد

بعدد از  ،دهددی( نشدان مد5390) یو غلدام ینظدرنتدايج تحقیدق  همچندینداشتند.  یمعنادار

دهدد یوجود آمد کده نشدان مده ب يیهایتوانمند يیروستا یهادر سکونتگاه یاسیس ماتیتقس

؛ را فدراهم آورد يیمنداطق روسدتاة رشد و توسع ةنیتوانسته است زم يیتمرکززدا یهااستیس

و  یپورطداهرنتدايج تحقیدق  .سدتسوهم هداآن حا ر با تحقیدقز اين نظر پژوهش ا بنابراين

 راتییروند تغ یو کالبد یاجتماع ،یاقتصاد یهانهیزم همةدر  ،دهدینشان م( 5390) همکاران

 یمنفد یهدامؤلفه کاهشو با  بوده مثبت یاسیس ماتیقبل از تقس در مقايسه با يیمناطق روستا

ج تحقیق حا ر در بعد پايداری اقتصادی ناهمسو و در بعدد پايدداری که نتاي همراه بوده است

 یسدازگار از نظدر( 5387) یاطاعت و موسدو نتايج تحقیق .هاستآنبا تحقیق  اجتماعی همسو

 . ستبا پژوهش حا ر ناهمسو داريپا ةتوسع یهابا شاخ  یکشور ماتینداشتن تقس

 یداريدباعدث پا یدر بعدد اقتصداد اسدت توانسدتهنموردمطالعده ة در منطق یکشور ماتیتقس

 یهداسدکونتگاه اقتصدادی کداهش ناپايدداریدر راسدتای  بندابراين ؛شود يیروستا یهاسکونتگاه

 د:شویم شنهادیپ موارد زير موردمطالعه ۀمحدود يیروستا
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 تبديلی صنايع روستاها با ايجاد در پايدار اشتغال ايجاد طريق ازافزايش کیفیت اشتغال و درآمد 

 و اعتبدارات تخصدی  بدا لاز  هایسرمايه مینتأ رفاهی، خدمات گسترش منطقه، نیاز به جهتو با

 ر دايت تقويدت منظوربده بهدرهکدم و درازمدت هایوا  دادن طريق از روستايیان ۀويژ تسهیلات

 ؛تولیدی اریدسرمايه سمتبه روستايی کوچک هایسرمايه دهیجهت روستايیان، شغلی

کاهش  قياز طر یاقتصاد یريپذبیدر جهت کاهش آس يیروستا تیجذب و نگهداشت جمع

 یهدافرصدت جاديا قياز طر در روستاها یشغل یبخشتنو  جاديبا ا يیمهاجرت روستا یهازهیانگ

 ؛گردشگری روستايیو کشاورزی مانند فعالیت های معدنی های غیرة فعالیتتوسع و ديجد یشغل

که باعث تسدهیل  یو معدن یصنعت یهانهیدر زم یصو خصو یدولت یگذارهيسرما ۀزیانگ جاديا

 .  شودموردمطالعه  یدر روستاها یخدمات، گردشگر ،یفعالیت های صنعتی، کشاورز ةدر توسع

 د: شوپیشنهاد میو تقويت آنان اجتماعی  هایبعد ناپايداریهمچنین در 

در دهسدتان  بیشتر شدامل روسدتای گرمداب امکانات دارای و ترپرجمعیت مرکزی روستاهای

جلگه، روستای معدن علیا در دهستان آباد زمانی در دهستان تحتطاغنکوه جنوبی، روستای همت

 خود اطرا  ۀپراکند و ترکوچک روستاهای ،فیروزه و روستای مرزان در دهستان طاغنکوه جنوبی

 بده آبداد کهنده(کوچک )همت شهرهای طريق از روستاها اين و دهند از لحاظ خدماتی پوشش را

 ؛يابند نیشابور( ارتباط)شهرهای میانی  نهايت در و تر )فیروزه(بزرگ شهرهای

 طداغنکوه دهسدتان از سلیمانی و بتو روستاهای شامل اخیر ةده در مهاجرفرست روستاهای به

 بیشدتر رسالت ،جنوبی طاغنکوه دهستان از شورگشت جلگه وتحت دهستان از آبادابراهیم شمالی،

شود تا با احراز ايدن  داده مرکزی )مرکز دهستان( از لحاظ کارکردی و خدماتی روستاهای نقش و

 و باعث کاهش مهاجرت به شهرها شود. گیردنقش و رسالت، امکانات بیشتری به آنان تعلق 

 کتابنامه
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10-80     . 
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