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 چكيده
يي پيرامون هدف اين پژوهش بررسي نقش شهر فيروزآباد بعنوان يك كانون شهري كوچك در توسعه نواحي روستا

آن است. در اين پژوهش جهت سنجش توسعه روستايي بر كيفيت زندگي تأكيد شده است. اين پژوهش با استفاده 
 10 نفر در 330از روش پيمايش، به صورت مقطعي و با روش نمونه گيري طبقه بندي شده نسبي با حجم نمونه 

 ،Tآزمون  در اين پژوهش از جام شده است.بين سرپرست خانوار روستاهاي دهستان فيروزآباد ان روستا در
 استفاده شده است. SPSSبراي آزمون فرضيه ها در محيط نرم افزاري آماري  اسكالوگرام و تاكسونومي

اقتصادي در شهر كوچك فيروزآباد بعنوان يك الگـو و   هاي اجتماعي و شاخصيافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه  
شـهر  همچنـين   مقايسه بـا سـاير نقـاط روسـتايي برخـوردار اسـت.       باالتري درمركز براي توسعه روستايي ازسطح 

 .  در روستاهاي پيرامون شده استوضعيت كار و مسكن ، و ثروت فيروزآباد موجب بهبود درآمد

 
 فيروزآباد. شهر شهري، -شهرهاي كوچك، توسعه روستايي، روابط روستاييواژگان كليدي: 

 
 

 

 

 

 

 

 بيان مسأله
نطقي و توسعه متوازن شهر و روستا در منطقه در گرو شناخت بهينه روابط ميان آنهاست. در اين زمينه تعادل م

هاي جديد و مناسب به منظور استفاده معقوالنه از امكانات و توان هاي بالقوه و بالفعل  ارائه راهكارها و استراتژي

باشد. در اين  توسعه روستايي، ضروري ميمناطق شهري و روستايي در جهت رفع مشكالت شهري و نيز تحول و 

راستا توجه به شهرهاي كوچك به عنوان يك استراتژي جديد از طرف برنامه ريزان، به عنوان يك عامل مهم در 
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آيد. توسعه شهرهاي كوچك رابطه ارگانيك شهر و روستا را حفظ كرده و عوامل و  توسعه روستايي به شمار مي

دهد و سبب ايجاد پيوندهاي فضايي ميان  هاي نفوذ روستايي انتقال مي ت به حوزههاي توسعه را به سهول زمينه

هاي كشاورزي و بازارهاي مصرف، توسعه ظرفيت ارائه خدمات، توانمندسازي روستائيان، كاهش ضايعات  فعاليت

 شود.  محيطي و... مي

رد عنايت قرار گرفت. در طي مو 1970توجه به شهرهاي كوچك در برنامه ريزي هاي توسعه در واقع از دهه 

هاي بعد سياست توجه به شهرهاي كوچك و شهرهاي متوسط همواره مدنظر برنامه ريزان و محققان  اين دهه و دهه

باشد، رويكردهايي  رويكردهاي قبلي توسعه مي بوده است. در واقع توجه به شهرهاي كوچك و مياني به دليل ناكامي

حال توسعه از حيث اقتصادي، اجتماعي و سياسي و  ادي در بيشتر كشورهاي دركه اجراي آنها سبب بروز مسائل ح

هاي توسعه بر اساس تأكيد بر پويايي  ). در سالهاي اخير برنامه ريزي144: 1380،فضايي گرديد (ايزدي خرامه

يازهاي شهرهاي كوچك مورد توجه قرار گرفته است. زيرا بدليل وجود امكانات شغلي، تعليم و تربيت و ديگر ن

اساسي، شهرهاي بزرگ مقصد نهايي بيشتر مهاجران روستايي و مهاجران شهرهاي كوچك است. طرفداران نظريه 

در صورت تأمين اين قبيل نيازها در شهرهاي كوچك مسيرهاي  -1نقش شهرهاي كوچك در امر توسعه معتقدند: 

جذب  -2مهاجران روستايي خواهد بود. مهاجرتي تغيير يافته، بجاي شهرهاي بزرگ، شهرهاي كوچك مقصد نهايي

مهاجران در شهرهاي كوچك، كاهشي در افزايش جمعيت شهرهاي بزرگ بوجود  مي آورد و مسائل اين قبيل 

از طرفي تأمين امكانات الزم در شهرهاي كوچك، سيستم سكونتگاهي كشورهاي در  -3شهرها را تعديل مي كند.

اقتصادي ملي، نقش اساسي دارد  -و اين سيستم در توسعه اجتماعيحال توسعه را متعادل و متوازن مي سازد 

 ).413-414: 1380(شكويي،

مختلف مثل (خدمات بهداشتي، آموزشي و  هايي را براي متمركز كردن خدمات عمومي شهرهاي كوچك مكان    
حداقل سقف آورند. اين مراكز شهري   تسهيالت توسعه كشاورزي) براي جمعيت روستايي پيرامون فراهم مي

 .)68: 1994باجارچاريا، جمعيتي را كه بتواند كارايي چنين خدماتي را افزايش دهد تحت پوشش قرار مي دهد (
هاي  روستايي الزم براي توسعه بخش –شهرهاي كوچك با اين منطق توجيه مي شوند كه ارتباطات شهري 

هاي كشاورزي و  اين امر با دستيابي به داده كشاورزي را در بسياري از كشورهاي در حال توسعه فراهم مي كنند.
). تجربيات جهاني بيانگر اين واقعيت است كه حل مسائل و مشكالت 1992گيل، ديگر خدمات انجام مي پذيرد (

نواحي محروم روستايي، تحقق اهداف سياست تعادل در توزيع فضايي جمعيت و توسعه مناطق درگروه حمايت 
ن گروه از شهرها نقاط مطلوبي از جهت تمركززدايي اداري، اقتصادي، اجتماعي جدي از شهرهاي كوچك است. اي

و رفاهي از سطح منطقه و شهرهاي  بزرگ آن، محرك توسعه روستايي، متعادل كننده نظام اسكان جمعيت و 
كشورهاي در در برخي از  ).39: 1378باشد (تقوايي و رضايي، ي تحقق توسعه پايدار ميها باالخره فراهم كننده زمينه

و... به منظور جلوگيري از تمركز شديد شهري، ايجاد فرصتهاي شغلي  مصر، مالزي چين، كنيا، حال توسعه نظير
يان به شهرهاي بزرگتر، خدمات رساني به روستاها و ... به امر توسعه و ايجاد ئجديد، كاهش مهاجرتهاي روستا

و ارتقاء آنها در سـلسـله مراتـب سكـونتگاهي توجه شهرهاي كوچك از طريق تقويت كانونهاي روستايي بزرگ 
گرديده است. اين سياست باتوجه به اهداف و كاركرد خود مي تواند اهداف اساسي توسعه روستايي را كه كاهش 



ي روستايي، كاهش فاصله عملكردي ها هاي مناسب كار و زندگي در محيط مهاجرت به شهرها، از طريق ايجاد زمينه
طريق ايجاد روستا شهرها به عنوان مراكز فعال روستايي و جلب مشاركت مردم در فعاليتهاي مربوط  بين شهرها از

). در ايران شبكه شهري عملكرد سلسله مراتبي نداشته و شمار 9: 1380(ايزدي خرامه، به توسعه است، محقق سازد
كند وشبكه  سله مراتبي تبعيت نميهاي زيستي، توزيع فضايي وحجم جمعيتي آنها از يك نظام كاركردي سل كانون

). از ديگرسو اگر هدف از توسعه 82: 1372شهري همچنان درجهت تمركزگرايي در حال تحول است (نظريان،
، تمام نواحي روستايي را در  كشور، توسعه همه مناطق خارج از شهرهاي بزرگ باشد بطوري كه عالوه بر شهرها

وجهات به شهرهاي كوچك و به نوعي تعيين و ارزيابي آنها در توسعه ها، عطف ت برگيرد، يكي ازمهمترين تالش
). برخي مطالعات نيز مؤيد كاركردهاي بالقوه و بالفعل توسعه اي تبديل مراكز 12: 1380ناحيه اي است (فني،
ي دهد كه شهرهاي كوچك روستايي با ايجاد فرصتهاي شغل باشد. نتيجه اين مطالعات نشان مي روستايي به شهر مي

غيرزراعي و ارائه خدمات مورد نياز در كاهش مهاجرت روستاييان به شهرهاي بزرگتر، نقش موثري ايفا نموده و 
چنين ). 1381د (افتخاري و ايزدي خرامه،آورن زمينه ي توزيع متعادل جمعيت، امكانات وسرمايه را فراهم مي

شود كه ايجاد  مطرح مي UFRD(3F1( اييتوسعه روست ي امروزه در قالب راهبرد كاركردهاي شهري دردرويكر
دهد تا تنوع اقتصاد، صنعتي كردن،  هاي روستايي محور قرار مي شهرهاي كوچك را در پيوند عملكردي با حوزه

يت توسعه را برآورده سازد عرضه خدمات پشتيباني، تجاري كردن كشاورزي... و سرانجام سازماندهي و مدير
حال  ها و عللي كه سبب توجه به شهرهاي كوچك بويژه در كشورهاي در هكلي زمين ). بطور130: 1377،(صرافي

سطح كشورها، افزايش رشد  توسعه گرديد، همانند توجه به شهرهاي متوسط چون توزيع نامناسب جمعيت در
هاي منطقه اي، وجود دوگانگي بين نواحي  هاي اجتماعي و عدم تعادل شهرهاي بزرگ، عدم تعادل و نابرابري

هاي محيطي، نظام مديريتي به شدت متمركز  روستايي، باال بودن نرخ مهاجرت روستا به شهر، عدم تعادلشهري و 
هاي توسعه با اهميت تلقي شوند. به گونه اي كه دراغلب كشورهاي در  و... سبب شد تا شهرهاي كوچك در برنامه

گرايش مشخص در سياستهاي خود به حال توسعه يكي از وجوه سياستهاي برنامه ريزي توسعه اين است كه آنها 
نفع شهرهاي كوچك و متوسط آشكار سازند. غالبا تصور براين است كه شهرهاي بزرگ بيش از مقياس اقتصادي يا 
بهينه رشد يافته اند و ازآنجا كه نيروهاي بازار قادر به جلوگيري از رشد آنها نيستند، لزوما سياستهاي خاص جهت 

 ).4: 1982پاركش ماتر، توسعه مراكز شهري متوسط و كوچك بايد گسترش يابد (تشويق عدم تمركز فضايي و 
مي  -هدف اصلي اين مقاله بررسي نقش شهرهاي كوچك در توسعه مناطق روستايي با تأكيد بر عوامل اقتصادي

 باشد. 
دن توانهاي مي باشد كه ضمن دارا بو در استان لرستان بخش فيروزآباد يكي از بخش هاي شهرستان الشتر     

محيطي باال متأسفانه آنچنان كه مي بايد توسعه نيافته است. اين بخش شامل دو دهستان و يك نقطه شهري مي 
بعنوان نقطه شهري در اين منطقه انتخاب شده است كمابيش امكاناتي به  1379آنجايي كه فيروزآباد از سال  باشد. از

در طول اين يك دهه روابط بيشتر و نزديكتري با شهر فيروزآباد پيدا آنجا داده شده است؛ به تبع روستاهاي پيرامون 
كرده اند. بنابراين توسعه نقطه شهري تأثير مستقيمي در توسعه روستاهاي پيرامون آن داشته است. امروزه ساكنين 

امكانات و روستاهاي پيرامون بسياري از نيازهاي خود را از شهر فيروزآباد تأمين مي كنند؛ از اين رو گسترش 
ها و برنامه ريزي براي توسعه شهر فيروزآباد مي تواند پيامدهاي مثبت گوناگوني از قبيل كاهش  زيرساخت

مهاجرت به شهرهاي ديگر؛ خارج نشدن سرمايه مردم از اين بخش و افزايش رونق اقتصادي منطقه را به دنبال 

                                                 
۱- Urban  Function  in Rural  development 



مطالعه ي نقش شهر فيروزآباد در توسعه نواحي داشته باشد. بر اين اساس انگيزه اصلي اين تحقيق، بررسي و 
روستايي پيرامون و شناخت كاستي ها و نقاط ضعف موجود و ارائه راهكارهايي بر اساس پتانسيل هاي موجود 

 براي ارتقاي نقش شهر فيروزآباد در توسعه منطقه است.
 

 و چارچوب نظري تحقيق مباني

4Fشهري -راهبرد توسعه روستا 

1 

5Fري جان فريدمن و مايك داگالسروستا شه رويكرد

توسعه روستا شهري، به سوي راهبرد جديد «تحت عنوان  2

راهبردهاي صنعتي شدن و مشي قطبهاي رشد دربرنامه «درقالب گزارشي درسيمنار » برنامه ريزي منطقه در آسيا

ز توسعه اي منطقه اي در ناگوياي ژاپن و توسط مرك 1975كه نوامبر سال ” ريزي و توسعه منطقه اي: تجربه آسيايي

) برگزارشده بود، ارائه گرديد ودرواقع اين رويكرد به دنبال بروز نقاط ضعف و UNCRDسازمان ملل متحد (

كه راهبردصنعتي شدن شتابان  بودند هاي قطب رشد مطرح شد. فريدمن و داگالس معتقد هاي اجراي سياست ناكامي

هاي رشد،مجموعه اي  كه اين ساختارها ضمن كمك به تحقق نرخساختارهاي وابستگي دوگانه اي ايجاد كرده است 

از مسائل بالقوه انفجارآميزي را نيز آفريده است كه ازآن جمله اند: توسعه بي رويه شهرها، تراكم فزاينده جمعيتهاي 

نابرابري روستايي، ايجاد فضاهاي هسته اي غالب و فضاهاي وابسته پيرامون آن، بيكاري و بيكاري پنهان درشهرها، 

وابستگي خارجي،  روستاها و شرايط مادي روبه زوال در ذايي هميشگي و فزاينده وغفزاينده درآمدها، كمبود مواد 

تحت شرايط ركود نسبي اقتصادي، راهبرد صنعتي شدن شتابان نامناسب و غيرقابل دفاع  با توجه به اين مسائل و

توسعه روستايي شتابان است خواهد بود كه به سوي نامين خواهد شد وجاي خود را به راهبرد مقابل كه همانا 

 نيازهاي انساني، توزيع عادالنه منافع اقتصادي ومشاركت مستقيم مردم محلي درفرايند توسعه، حهت يافته است. در

تواند مناسب باشد، اين راهبرد تجسم ايجاد شهرها درپهنه كشتزارها  اين راستا، راهبرد توسعه روستاي شهري مي

 اي ازعناصر كليدي شهرگرايي را درنواحي كوچك و پر تراكم روستايي خودود. يعني روستا شهرهايي كه پاره ب

 داشته باشند. به اين ترتيب ناحيه روستاشهري به صورت واحد مناسبي براي طراحي يك برنامه توسعه آمايشي، از

-73: 1363س مطرح شد (فريدمن و داگالس،داگال تصميم گيري نامتمركز، ازسوي فريدمن و طريق برنامه ريزي و

70.( 

6Fتوسعه اگروپليتن     

كند و توسعه اگروپليتن   يكي ازنخستين رويكردهاي است كه از توسعه منطقه اي  حمايت مي 3

تواند مبناي همكاري  دهد كه شهرهاي كوچك درون واحدهاي منطقه اي خودكفا مي اين امر را مورد توجه قرار مي

شهر را ارتقاء دهند. اين ديدگاه هم گوناگوني بخش كشاورزي وصنعتي  –رزي( و روستا) وروستا ميان بخش كشاو

طلبد تا اينكه به توسعه نواحي روستايي  بي انجامد.آن بر روي  شدن روستا را در سطح منطقه اي بسيار كوچك مي
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كند.اين نظريه هم  محلي تاكيد مي مجموعه اي از ماليات در سطح كنترل محلي  بر روي  استفاده از منابع مولد و

چنين نياز به بعضي اصالحات ساختاري را همچون اصالحات ارضي و تفويض قدرت به سطح محلي را پيشنهاد 

 دهد. مي

 

 نظريه سلسله مراتبي ميسرا

ين توسعه سطوح پايدر آن، ميسرا يكي از صاحبنظران توسعه منطقه اي  به ويژه براي روش پايين به باال كه     

مورد توجه قرار دارند، از  مراكز شهري متوسط، كوچك، روستا شهرها و نقاط روستاييسلسله مراتب فضايي يعني 

 كند. مراكز سلسله مراتبي كه ميسرا براي توسعه منطقه اي در ايران پيشنهاد آن به عنوان تمركز غير متمركز ياد مي

بايد پذيرفت كه تعاريف  باشد. دماتي و مكان جمعيتي ميكند، شامل قطب رشد، مركز رشد، نقطه رشد، مركز خ مي

باال حداقل تا آنجا كه اندازه ناحيه و جمعيت آن مطرح است، دقيق نيستند. اين سطوح و مراكز سلسله مراتبي 

 .متفاوت باشند يتوانند بر اساس ويژگيهاي منطقه اي و شرايط زمان مي

نيازهاي تجاري كشاورزي خود به شهرهاي كوچك نيازمندند.  ميسرا معتقد است جوامع روستايي براي رفع    

بنابراين الزم است كه توجه خود را به سوي مراكز كوچك و متوسط معطوف داريم. ايده مراكز رشد به معناي ايجاد 

تمركز در سطح محدودتر و سطوح پايين تر سلسله مراتب سكونتگاهها است. به عبارت ديگر ميسرا از بين سه 

زيع سطح توسعه يعني تمركز كامل، عدم تمركز كامل، تمركز غير متمركز يا محدود، شق سوم را به عنوان شكل تو

گزيند، زيرا معايب دو گزينه ديگر مانند تمركز رشد و توسعه قطبي يا پراكندگي رشد را ندارد  راهبرد مناسب بر مي

ب سلسله مرتب شده همه نقاط جمعيتي به اندازه از كانونهاي رشد كه بر حس و از نظر مكاني نيز با ايجاد نظامي

 .)42: 1353يابند (ميسرا، كافي رشد و توسعه مي

  
 راهبرد توسعه شهرهاي كوچك و نقش آن در توسعه روستايي

كار مطالعه ي كاركردهاي نقاط شهري كوچك در سطح منطقه اي و محلي، شايد اولين بار با كار    

7Fجانسون

) آغاز و مطرح شد كه تقريبا جديدترين 1976توسط فانل(» عه روستاييمركز توس«) و بحث 1970(1

).جانسون كليد توسعه روستاها را در وجود شبكه اي از 31: 1388موضوع در كار توسعه منطقه اي بود (فني،

شوند، ديد. درواقع دسترسي فضايي به فرصتها وتوليدات را  شهرهاي كوچك كه واسط ارتباط با شهرهاي بزرگ مي

(كه داراي تعداد بيشتري شهر در  يا تقويت اين گونه شهرها پيشنهاد كرد تا انگاره كشورهاي پيشرفته ا ايجاد وب

يكپارچگي عملكردي اين مراكز  تكرار شود. جانسون اصرار بر ازاي روستاهاي خود با توزيع فضايي متعادلي بودند)

 1379ه را درسراسر منطقه اشاعه دهد (صرافي،سلسله مراتب كشوري داشت تا سازمان فضايي نوين، توسع در

                                                 
۱E.A. Johnson 



كند كه براي ادغام اقتصاد روستاها با اقتصاد  ). جانسون در برنامه ريزي منطقه اي اينگونه نظرش را مطرح مي130:

 ).25: 1383شهرهاي بزرگتر، وجود شهرهاي كوچك الزم است (زبردست،

هاي صنعتي و غير  بعنوان نواحي براي  سرمايه گذاري  ). معتقدند شهرهاي كوچك1981(تيلور )، 1982( ماتر    

به حداقل برساند. شهرهاي يزرگ  شوند تا تراكم وعوامل زيان آور(غيراقتصادي) را در كشاورزي در نظر گرفته مي

هاي  اشتغال كافي در شهرهاي كوچك بوجود آيد. آنها همچنين نواحي بالقوه اي براي تغيير جهت جريان اگر

 )65-67: 1994باجارچاريا، بيرون از شهرهاي بزرگ هستند ( مهاجرتي به

تواند جذب كند قسمتي از نيروي كار درحال رشد را كه دربخش  توسعه شهرهاي كوچك ميگيل، معتقد است    

كشورهاي درحال توسعه  رو يك قسمت از استراتژي اشتغال كار در تواند جذب شوند. از اين كشاورزي نمي

 ). 1992يل، گتواند باشد ( مي

گوناگون (مانند  عموميات هاي مناسبي براي متمركزكردن خدم معتقد است شهرهاي كوچك مكان تيلور    

شوند. اين  را در نظر گرفته ميورزي) براي جمعيت روستايي اطراف بهداشتي، آموزشي، تسهيالت توسعه بخش كشا

تيلور، اند كارايي چنين خدماتي را افزايش دهد.(تو پوشاند كه مي مراكز شهري يك آستانه حداقل جمعيتي را مي

1981( 

كنند.  دنيس راندينلي بر اين باور است كه شهرهاي كوچك كاركردهاي اساسي براي توسعه روستايي عرضه مي     

او معتقد است كه روابط شهرهاي كوچك با مراكز شهري بزرگ مدرن و متنوع از لحاظ اقتصادي، الزاما استثماري 

ن بيشتر به ميزان توسعه اقتصادي شهرهاي كوچك و همچنين به روشهايي كه به وسيله آن پيوندهاي بين نيست اي

 ).393: 1983راندينلي، شهرها و جوامع كوچكتر و بزرگتر، سازماندهي شده، مرتبط و وابسته است (

 

 فرضيات پژوهش

عنـوان يـك الگـو و مركـز بـراي      ه اد بهاي اجتماعي و اقتصادي در شهر كوچك فيروزآب رسد شاخص به نظر مي -1
 توسعه روستايي از سطح باالتري در مقايسه با ساير نقاط روستايي برخوردار است.

 نواحي روستايي پيرامون شده است. رسد كاركرد شهركوچك فيروزآباد موجب بهبود وضعيت كار در مي به نظر -2

ثروت درنواحي روسـتايي پيرامـون    وضعيت درآمد وكوچك فيروزآباد موجب بهبود  رسد كاركرد شهر به نظرمي -3
 شده است.

 است. شده پيرامون نواحي روستايي كوچك فيروزآباد موجب بهبود وضعيت مسكن در رسد كاركرد شهر به نظرمي -4

 

 روش شناسي



خدمات  شاخص هايي همچونبه منظور بررسي نقش شهر كوچك فيروزآباد در توسعه نواحي روستايي پيرامون از 
. روش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش، از لحاظ نحوه گردآوري استفاده شده استساني، درآمد، كار، مسكن ر

در اين پژوهش  تحليلي است. –داده ها اسنادي و پيمايشي مقطعي، و از لحاظ روش  از نوع پژوهش هاي توصيفي 
اد نمونه آماري استفاده شده است.ابتدا از روش نمونه گيري مطبق يا طبقه بندي شده نسبي براي انتخاب افر

دهستان فيروزآباد را بر اساس تعداد خانوارها مطابق با تقسيم بندي سازمان مركز آمار ايران در  روستاهاي موجود در
خانوار دسته بندي كرده ايم  100خانوار و روستاهاي باالي  21-99روستاهاي   خانوار، 20گروه روستاهاي زير  3

روستا و از  5خانوار   99تا 21از گروه  روستا،  3خانوار 20از گروه زير  به تعداد خانوارهاي هرگروه،  كه با توجه 
روستا به عنوان نمونه درنظر گرفته شد، كه از هر گروه  10 انتخاب شد كه جمعاً روستا،  2خانوار  100گروه باالي 

دن حجم نمونه(كه بر اساس فرمول كوكران به صورت تصادفي روستاي مورد نظر انتخاب شد. پس از مشخص ش
نمونه ها را به صورت تصادفي  انتخاب   از بين  روستاهاي انتخاب شده به تناسب تعداد خانوار، خانوار شد)،  330 ،

كرديم ابزار گردآوري اطالعات، پرسشنامه اي است كه محقق آن را با توجه به اهداف پژوهش تهيه كرده است، 
) تشكيل شده 1، تا كامال مخالفم: 5بسته با پاسخ هاي در طيف ليكرت پنج مقياسي( كامال موافقم:  از سواالت اساساً

براي سنجش اعتبار دروني ابزار تحقيق، از روش اعتبار محتوا براي افزايش اعتبار پرسشنامه  است، تعريف شده اند.
ژوهش هاي توسعه روستايي، ساير مطالعات استفاده شد. در اين روش، با استفاده از مقياس هاي آزمون شده در پ

انجام گرفته در اين حوزه و نظر خواهي از استادان و كارشناسان، گام اول برداشته شد. سپس پرسشنامه ي تدوين 
شده طي دو مرحله مقدماتي و نهايي پر شد و با بررسي نهايي تدوين گرديد. به منظور سنجش پايايي ابزار تحقيق 

بود، ابزار  7/0با توجه به اين كه مقادير به دست آمده براي تمام متغيرهاي باالتر از اي كرونباخ استفاده شد، از آلف
در محيط  ، اسكالوگرام و تاكسونومي Tآزمون  براي آزمون فرضيات پژوهش نيز از. داراي پايايي بااليي بوده است

 .استفاده شده است SPSSنرم افزاري آماري 
 

 پژوهشيافته هاي 

شهر كوچك فيروزآباد بعنـوان يـك    هاي اجتماعي واقتصادي در رسد شاخص فرضيه پژوهشي يك: به نظر مي

 مركز براي توسعه روستايي ازسطح باالتري درمقايسه با ساير نقاط روستايي برخوردار است. الگو و
يك روش گرافيكي اسـت كـه بطـور     از مدل اسكالوگرام استفاده شده است. اسكالوگرامابتدا  اولبراي اثبات فرضيه 

موفقيت آميزي در برخي از كشورها، بويژه تايلند، سريالنكا، هندوستان و اندونزي به منظور تعيـين سلسـله مراتـب    
سكونتگاهي و سنجش سطح برخورداري نقاط شهري و روستايي مورد استفاده قرار مي گيرد. در روش اسكالوگرام، 

ي كه در تجزيه و تحليل لحاظ مي گردند از منطقـه اي بـه منطقـه ديگـر متفـاوت      تعداد و نوع خدمات و كاركردهاي
خواهد بود. اين روش با توجه به اينكه بياني ساده و قابل رؤيت از برخـورداري سـكونتگاهها از خـدمات مختلـف     

اي اسـت. ايـن    ارائه مي دهد، بنابراين ابزار مناسبي براي تحليل سلسله مراتب سكونتگاهها و الگوي توسـعه منطقـه  
روش بويژه در مواقعي كه داده ها بصورت كيفي بوده و امكان بكارگيري تكنيك هاي آماري وجـود نـدارد، بهتـر از    

مالحظه مـي   1همانطور كه درجدول   ).251-252: 1385ساير روشها مي تواند به تحليل موضوع بپردازد (كالنتري،
شاخص هاي اقتصادي، شهر كوچـك فيروزآبـاد نسـبت بـه      ي وشود به لحاظ كاركردها يا خدمات آموزشي، بهداشت

شهر فيروزآّباد همه كاركردها را دارا مي باشد اما نقاط روستايي پيرامون  ساير نقاط روستايي برتري چشمگيري دارد.
ه، ، ژيريان، تمليه، ده حسنعلي، پيرمحمدشـا اصالن شاهي، آب باريك عليا، بتكيبجزء روستاهاي شيخ آباد زنگيوند، 



ده آقا و سراب شخ عالي كه داراي خدمات محدودي مي باشند ساير نقاط روستايي فاقد خدمات مذكور مي باشـند.  
شـهر كوچـك فيروزآبـاد     اقتصـادي در  هـاي اجتمـاعي و   پس مي توان فرضيه پژوهشي  اول را پذيرفت كه شاخص

 ا ساير نقاط روستايي برخوردار است.بعنوان يك الگو ومركز براي توسعه روستايي ازسطح باالتري درمقايسه ب
 سطح بندي شهر فيروزآّباد و مناطق روستايي بر اساس اسكالوگرام :1جدول

 كاركردها يا خدمات جمعيت نام سكونتگاه
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 24 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2878 فيروزآّباد

 آباد شيخ
 زنگيوند

1031 * *  *          *     
 

        4 

 4             *    *      *   * 718 اصالنشاهي
آب باريك 

 عليا
513    * *     *    *             4 

 4             *    *    *  *    357 بتكي
 4                    *  * *   * 244 ژيريان
 3             *    *      *    1340 تمليه

 2             *    *          552 ده حسنعلي
 2             *    *          541 پيرمحمدشاه

 2                 *      *    397 ده آقا
سراب شيخ 

 عالي
480    *          *             2 

 1                          * 480 محمدآباد
تيمورسوري 

 سفلي
99    *                       1 

پشتتنگ 
 فيروزآباد

91    *                       1 

 0                           462 سيل هابيل
 0                           420 كركر

 0                           349 رومشته
 0                           317 كهريز

 0                           275 ربيع آباد
چشمه علي 

 اكبر
263                           0 

 0                           258 درويش آّباد
  زيرتنگ

 خياط
245                           0 

 0                           224 حاتم آباد
تيمور سوري 

 عليا
231                           0 

 0                           220 خياط باغ هره
رومشته مومن 

 آباد
174                           0 

 0                           125 جهان آباد



آب باريك 
 سفلي

116                           0 

 آباد غالم
 خياط 

96                           0 

 0                           95 ميرآباد
 0                           94 جعفرآباد
 اسدآباد
 سفلي

84                           0 

 0                           84 سيف آباد
 0                           83 مرادآباد

 0                           83 چاله چاله
 0                           62 اسدآباد وسطي

 0                           57 اسدآباد عليا
 0                           55 گلستان
 0                           52 بهارآباد

 0                           46 ميرزاآباد خياط
آباد  حسين
 خياط

42                           0 

 0                           32 اميرآباد
پشت تنگ گل 

 گل
15                           0 

1 1 2 5 مجموع هر كاركرد
2 

3 2 2 1 7 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 58 

 
در اين پژوهش براي مقايسه ساير شاخص هاي اجتماعي و اقتصـادي از مـدل تاكسـونومي عـددي اسـتفاده شـده         

است. روش تاكسونومي روش مناسبي براي درجه بندي، طبقه بندي و مقايسه مناطق يا سـكونتگاههاي مختلـف بـا    
). تاكسـونومي بـه   209: 1385بـه نقـل از جمعـه پـور،      5: 1365تا، (داه درجه توسعه و مدرن بودن آنهاست توجه ب

معناي درجه بندي موضوعات مختلف استفاده مي شود، مانند: درجه بنـدي خاكهـا، سـطح بنـدي درجـه توسـعه و       
توسعه نيافتگي، ميزان برخورداري و عدم برخورداري و درجه فقر و محروميت. همچنين به كمـك ايـن روش مـي    

 )209(همان: مگن و ناهمگن را مشخص كرد روهها هتوان گ
در اين روش معموال يكي از نقاط مورد مطالعه بعنوان نقطه يا منطقه ايده آل انتخـاب شـده و نقـاط يـا منـاطق       

آن منطقه ي ايـده آل معـين    ديگر را بر مبناي آن درجه بندي مي كنند. بدين ترتيب تفاوت يا فاصله هر منطقه از

 )  150:  1387(كالنتري،مي شود 

 
 رتبه بندي مناطق بر اساس سطح نسبي توسعه: 2جدول

 Cio DL نام مناطق رتبه



1 
2 
3 
4 
5 
6 

 فيروزآباد
 اصالن شاهي

 تمليه
 بتكي

 آب باريك عليا
 آباد زنگيوند شيخ

4,39 
5,21 
5,75 
5,81 
6,21 
6,31 

63, 
75, 
83, 
84, 
89, 
91. 

  
ك فيروزآبـاد موجـب بهبـود وضـعيت كـار درنـواحي       رسد كاركرد شهركوچ م: به نظرميدوفرضيه پژوهشي 

 روستايي پيرامون شده است.

م بر تأثير شهر فيروزآّباد در بهبود وضعيت كار در نـواحي روسـتايي پيرامـون    دودر صورتبندي فرضيه ي  H1فرض 
در  H0نشان مي دهد سطح معنـاداري محاسـبه شـده در خصـوص رد فـرض       3 تصريح دارد. همان طور كه جدول

هشـت گانـه    شـاخص هـاي   بوده كه مبين عدم تغيير شاخص هاي مرتبط با وضعيت كارمعنادار  0,05يه ي آلفا ناح
را پذيرفت كه  H1، تنوع شغلي و...  است. بنابراين مي توان فرض رضايت شغلي، امنيت شغلي  هاي شغلي،فرصت 

 وده است.وضعيت كار موثر ب نمونه در بهبود فيروزآباد از نگرش جامعه بيانگر اين مسئله است كه شهر

 مدو: محاسبه آماره آزمون فرضيه 3جدول

خطاي  ميانگين تعداد مشاهدات

استاندارد 

 ميانگين

محاسبه  tآماره 

 شده

 سطح معناداري درجه آزادي

330 23,1485 0,37207 2,289- 329 023/0 

وضـعيت درآمـد وثـروت    رسد كاركرد شهركوچك فيروزآباد موجـب بهبـود    : به نظرميسومفرضيه پژوهشي 

 درنواحي روستايي پيرامون شده است.

م تأثير شهر فيروزآباد در بهبود وضعيت درآمد در نـواحي روسـتايي پيرامـون    سودر صورتبندي فرضيه ي  H1فرض 
در ناحيه  H0نشان مي دهد سطح معناداري محاسبه شده در خصوص رد فرض  4تصريح دارد. همان طور كه جدول

ادار بوده كه مبين تغيير شاخص هاي مرتبط با وضعيت درآمد در شاخص هاي نـه گانـه ي، درآمـد    معن 0,05ي آلفا 
هزينه هاي زندگي ، افزايش درآمد توليدات ، تأمين نيازهاي خـانواده،    دارايي هاي خانوار،  پس انداز خانوار،  خانوار،

را بـه نفـع    H0راين مـي تـوان فـرض    در سطح روستا است. بناب ،لبن تسهيل فروش محصوالت كشاورزي ودامي و
رد نمود و پذيرفت كه شهرفيروزآباد از نگرش جامعه نمونه در بهبود وضعيت درآمد در نواحي روسـتايي   H1فرض 

 پيرامون موثر بوده است.



 سوممحاسبه آماره آزمون فرضيه  :4جدول

خطاي  ميانگين تعداد مشاهدات

استاندارد 

 ميانگين

محاسبه  tآماره 

 شده

 سطح معناداري آزادي درجه

330 29,0273 0,42783 4,738 329 000/0 

 

رسد كاركرد شهركوچك فيروزآباد موجب بهبود وضعيت مسـكن درنـواحي    : به نظرميچهارمفرضيه پژوهشي 

 است. شده پيرامون روستايي

روسـتايي   در بهبـود وضـعيت مسـكن در نـواحي     بر تأثير شهر فيروزآباد چهارمدر صورتبندي فرضيه ي  H1فرض 
 H0نشان مي دهد سطح معناداري محاسبه شده در خصوص رد فرض  5پيرامون تصريح دارد. همان طور كه جدول

معنادار بوده كه مبين تغيير شاخص هاي مرتبط با وضعيت مسكن در شاخص هاي پـنج گانـه    0,05در ناحيه ي آلفا 
 ، نظارت بر ساخت و ساز مسكن،ساختماني بادوامستفاده از مصالح ي، كيفيت مسكن از نظر تجهيزات و امكانات، ا

ساز واحدهاي مسكوني جديـد اسـت. بنـابراين     افزايش تعداد اتاق ها در واحد مسكوني  و افزايش ميزلن ساخت و
فيروزآبـاد از نگـرش جامعـه نمونـه در بهبـود       رد نمود و پذيرفت كه شـهر  H1را به نفع فرض  H0مي توان فرض 

 روستايي پيرامون  موثر بوده است.وضعيت مسكن در نواحي 
 : محاسبه آماره آزمون فرضيه چهارم5جدول

خطاي  ميانگين تعداد مشاهدات

استاندارد 

 ميانگين

محاسبه  tآماره 

 شده

 سطح معناداري درجه آزادي

330 22,0606 0,19302 36,58 329 000/0 

 
      

 
 بحث و نتيجه گيري

بر نقش موثر شهرهاي كوچك در توسعه ملي، منطقه اي و محلي، بهبود  يافته هاي خود امروزه اغلب محققان در
روستايي، توسعه بخش كشاورزي، صنعت و خدمات،  -سلسله مراتب سكونتگاهي، تقويت پيوندها و روابط شهري

توزيع متعادل و بهينه جمعيت، اشتغال زايي، كاهش مهاجرت هاي روستايي به شهرهاي بزرگ، تامين خدمات 



مناطق روستايي و تمركززدايي تاكيد دارند. به طور كلي يافته ها نشان مي دهد كه تقويت و تجهيز شهري در 
شهرهاي كوچك به عنوان آخرين حلقه اتصال نظام شهري به نظام روستايي و ارتقاي توان خدماتي اين شهرها، 

مهاجرت ها، افزايش ظرفيت  بخصوص در زمينه خدمات توليدي به منظور توسعه يكپارچه شهري و روستايي، مهار
نگهداشت جمعيت روستاها، كاهش شكاف موجود در بهره گيري از امكانات و خدمات اجتماعي، تجاري و 

 توليدي ميان اين دو جامعه و ايجاد قطب هاي سرويس دهي به نقاط و نواحي روستايي ضروري مي باشد. 
ا توجه به قرارگيري در مسير حركت روستائيان به شهرهاي كوچك به عنوان مراكزي قلمداد مي شوند كه ب     

شهرهاي بزرگتر مي توانند نقش بسزايي در توسعه نواحي روستايي ايفا نموده و بسياري از مسائل و مشكالتي را كه 
امروزه دامنگير نواحي روستايي است، را بر طرف نمايند. بر همين مبنا در اين پژوهش به بررسي نقش شهر 

 عنوان يك كانون كوچك شهري در توسعه روستاهاي پيرامون پرداخته شده است.ه فيروزآباد ب
 در اين قسمت از مقاله به طور خالصه به نتايجي كه از اين تحقيق به دست آمد، اشاره مي شود:

درصد  89* از نظر ميزان تأثير شهر فيروزآباد در بهبود وضعيت خدمات رساني به روستاهاي پيرامون، حدود 
يان معتقدند كه شهر فيروزآباد باعث بهبود خدمات رساني به روستاهاي پيرامون شده است و تنها حدود پاسخگو

درصد افراد معتقدند كه شهر كوچك فيروزآباد هيچ گونه تأثيري در بهبود خدمات رساني به روستاهاي پيرامون 11
ون از خدمات رساني شهر فيروزآباد را مي جمله عوامل مؤثر در نارضايتي ساكنين روستاهاي پيرام نداشته است. از

توان در كمبود امكانات آموزشي، خدمات بهداشتي (مثل اورژانس و زايشگاه)، كمبود امكانات رفاهي (مثل كتابخانه 
 و امكانات ورزشي)، همچنين گراني بعضي از اجناس نسبت به مركز شهرستان ذكر كرد.

درصد پاسخگويان  54بود وضعيت اشتغال در روستاهاي پيرامون، حدود * از نظر ميزان تأثير شهر فيروزآباد در به
درصد افراد نمونه  25معتقدند شهر فيروزآباد تا حدودي باعث بهبود وضعيت اشتغال شده است. در حاليكه 

فراد درصد ا 21معتقدند كه فيروزآباد هيچ گونه تأثيري در بهبود وضعيت اشتغال به روستاهاي پيرامون نداشته وتنها 
علت ل به روستاهاي پيرامون شده است. نمونه معتقدند كه شهر كوچك فيروزآباد موجب بهبود وضعيت اشتغا

اصلي عدم بهبود وضعيت اشتغال در روستاهاي مورد مطالعه را مي توان در عدم سرمايه گذاري در بخش كشاورزي 
 و دامداري و به تبع آن در صنايع تبديلي بخش كشاورزي دانست. 

درصد افراد  33از نظر ميزان تأثير شهر فيروزآباد در بهبود وضعيت درآمد و ثروت در روستاهاي پيرامون، حدود  * 
 18نمونه معتقدند كه فيروزآباد موجب بهبود وضعيت درآمد و ثروت در روستاهاي پيرامون شده؛ در حاليكه تنها 

ه تأثيري در بهبود وضعيت درآمد و ثروت در درصد افراد نمونه معتقدند كه شهر كوچك فيروزآباد هيچ گون
و ثروت در روستاهاي نقش شهر فيروزآباد در بهبود وضعيت درآمد روستاهاي پيرامون نداشته است. مثبت بودن 

مي توان مربوط به تسهيل دسترسي ساكنين روستاهاي مورد مطالعه به بازار فروش محصوالت مورد مطالعه 
 آباد دانست.كشاورزي و دامي در شهر فيروز

درصـد افـراد نمونـه     86از نظر ميزان تأثير شهر فيروزآباد در بهبود وضعيت مسكن در روستاهاي پيرامون، حـدود  *

درصـد   2معتقدند كه شهر كوچك فيروزآباد موجب بهبود وضعيت مسكن به روستاهاي پيرامون شده اسـت و تنهـا   

ر وضعيت مسكن به روسـتاهاي پيرامـون نداشـته اسـت. علـت      افراد نمونه معتقدند كه فيروزآباد هيچ گونه تأثيري د

اصلي تأثير بسيار مثبت شهر فيروزآباد در بهبود وضعيت مسكن در روستاهاي مورد مطالعه را مي توان مربوط به در 



، گسترش نهادهاي نظارتي به منظور نظارت و كنترل بـر سـاخت وسـاز  در    ترس بودن مصالح ساختماني با دوامدس

 زآباد دانست.شهر فيرو

بنا بر موارد فوق الذكر كه منتج از آمار توصيفي است و نتايج حاصل از آمار استنباطي و تجزيه و تحليل اطالعات به 
  طور كلي نتايج زير از اين تحقيق منتج مي شود:

و وضعيت وضعيت كار وضعيت درآمد و ثروت، * توسعه شهر كوچك فيروزآباد موجب بهبود خدمات رساني، 
 روستاهاي پيراموني خود شده است. دركن مس
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