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Abstract
The Strengthening of rural-urban linkages calls for a proper method and model of development and
regional development. Each country pursues to employ appropriate and local patterns of development,
that be compatible with its local culture, ideological basics, as well as social, economic, geographical
and political conditions. Therefore, in order to create a favorable society and establish an IslamicIranian civilization, authorities have proposed Islamic-Iranian progress pattern for planning in Iran.
The present study has been conducted in Shahreza Township, with the aim of Strengthening the ruralurban linkages, and based on Islamic-Iranian progress pattern, and with a new view and an approach
compatible with the theoretical framework of the Islamic-Iranian progress pattern, is to introduce a
local model compatible with geographical, economic, sociocultural, ideological, environmental, and
physical conditions of the villages in this township. The present study is applied, in terms of the aim,
and descriptive-analytical survey, in terms of nature and method. The population of the study includes
all authorities and managers related to the subject in the township, which due to the low population
size, all members of the population were counted totally. The instrument and methods of data
collection were documentary and librarian, also interviews, and questionnaires. Using SPSS software,
all data of the research were analyzed and to answer the research questions and testing the hypotheses,
we benefited one sample t-test, paired sample mean-test, and Chi-square test. Findings indicated that
the status quo of the rural-urban linkages will change, after realization of the Islamic-Iranian progress
pattern and more favorable conditions will appear. It will result in reducing poverty rate, and
inequalities available between cities and villages. Therefore, regarding the affectedness of rural-urban
linkages from the realization of Islamic-Iranian progress pattern, and improvement of the present
condition, it can be said that the realization of Islamic-Iranian progress pattern, may result in the
Strengthening of rural-urban linkages in Shahreza.
Key words: inequality, rural-urban linkages, local model, progress, Islamic-Iranian pattern.
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چکیده
تقویت پیوندهای روستایی  -شهری مستلزم داشتن روش و الگوی مناسبی از توسعه و توسعع منققعهای اسعت
هر کشوری به دنبال الگوی مقلوب و بومی توسعه است که با فرهنگ بعومی ،مبعانی اعتقعادی و شعرایت اجتمعاعی،
اقتصادی ،جغرافیایی و سیاسی خود تقابق داشته باشد؛ ازاین رو مسئوالن کشور برای ایجاد جامع مقلوب و استقرار
تمدنی اسالمی  -ایرانی ،الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت را برای برنامهریزی کشور مقرح کردند پژوهش حاضر با
هدف تقویت پیوندهای روستایی  -شهری برمبنای الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت در شهرسعتان شهرضعا ،تعدوین
شده اس ت و درصدد آن است که با نگاهی نو و رویکردی منقبق بر مبانی نظری الگوی اسالمی  -ایرانعی پیشعرفت،
الگوی بومی متناسب با شرایت جغرافیایی و مقتضیات اقتصادی ،اجتماعی  -فرهنگی ،اعتقعادی ،مییقعی و کالبعدی
روستاهای شهرستان را معرفی کند پژوهش حاضر ،باتوجهبه هدف ،از نوع کعاربردی و از نظعر ماهیعت و روش ،از
نوع تیقیقات توصیفی  -تیلیلی و پیمایشی است جامع آماری پژوهش شامل مسئوالن و مدیران مرتبت با موضعوع
در سقح شهرستان است که بهدلیل حجم کم جامعه ،هم جامع آماری با روش تمامشماری انتخاب شعدند ابعزار و
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روش های گردآوری اطالعات بهصورت اسنادی و کتابخانهای ،مصاحبه و پرسشنامه است با بهرهگیری از نرمافعزار
 ،SPSSداده های پژوهش ،تجزیه و تیلیل شدند و برای پاسخگویی به پرسعشهعا و آزمعون فرضعیات ،از آزمعون T

تکنمونهای ،آزمون میانگین نمون زوجی و آزمون خیدو ( )Chi-Squareاستفاده شعده اسعت یافتعههعای پعژوهش
نشان دادند که وضعیت موجود پیوندهای روستایی  -شهری ،بعا تیقعق الگعوی اسعالمی  -ایرانعی پیشعرفت ،تغییعر
خواهد کرد و شرایت مقلوب تری به دست خواهد آورد و کاهش فقر و نابرابریهای موجود بعین شعهر و روسعتا را
موجب می شود بنابراین ،باتوجه به اثرپذیری پیوندهای شهری  -روستایی از تیقق الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت
و بهبود شرایت وضعیت موجود میتوان گفت که تیقق الگوی اسالمی  -ایرانی تقویت پیوندهای روستایی  -شهری
را در شهرستان شهرضا موجب خواهد شد
واژههای کلیدی :الگوی اسالمی  -ایرانی ،الگوی بومی ،پیشرفت ،پیوندهای روستایی  -شهری ،نابرابری
مقدمه
پیوندهای روستایی  -شهری که در قالب شبکه های منققه ای بروز فضایی مییابند ،از مقولههای نوین در مباحث
جغرافیای امروز و پژوهش های منققه ای اسعت پیونعد روسعتایی  -شعهری پدیعدهای حاصعل از تعامعل دو سعوی
سکونتگاه های روستایی و کانونهای شهری در عرص منققهای است که به سعبب جریعانهعای مختلع

1

 -ازجملعه

جریان افراد ،کاالها ،اطالعات ،فناوری ،نوآوری و مانند آن پدید می آید از جنب نظری ،تیقق اینگونه جریعانهعا در
بستر دگرگونیهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جاری ،بهویژه در کشعورهای درحعالتوسععه ،بعا تنعوع و تقویعت
اشتغال در مییت های روستایی همراه است از این رو ،کارشناسان توسعه بر پیوندهای روستایی  -شهری در تنظیم و
بیان سیاست های توسعه با هدف کاهش فقر و حمایت از نقعش مببعت مراکعز شعهری در توسعع نعواحی روسعتایی
پیرامونی تأکید میکنند این پیوندها ،برخالف رواب ت سنتی شهر و روستا که بیشتر گویای نوعی روابت سلقه بود ،بعه
واسق تعامل دوسویه و مجموعهای از جریانهای مکمل تبیین میشوند (سعیدی)169-170 ،1390 ،
در حال حاضر تأثیر شهرها بر توسع مناطق روستایی و پیرامون آنها مسئلهای مستلزم و پذیرفتهشده است ایعن
اثرگذاری بیشتر با پیوندهای روستا  -شهری میقق میشود از اینرو سازمان ملل در سال  2004موضوع روز جهانی
اسکان را چنین نامگذاری کرد" :شهرها ،موتورهای توسعه روستایی" ( ،)UN Habitat, 2004زیعرا هعر منققعه تنهعا
متشکل از سامان سکونتگاهی پراکنده و بی ارتباط نیست ،بلکه شبکهای بههمپیوسته از روابت اجتماعی ،اقتصعادی و
فیزیکی است که با روابت بین نقاط روستایی و شبک شهری شکل میگیرد (خوبفکر بر آبادی و قریشی)120 ،1391 ،
پیوندهای روستایی  -شهری در فضای جغرافیایی با ویژگیهای خاص جریعان دارد ایعن پیونعدها جریعانهعای
فضایی را با ماهیت جمعیتی و اقتصادی در ناحیه شکل می دهند که به صورت دو سویه بین ایعن نعواحی در جریعان
است و در قالب روندهای تأثیرگذار و تأثیرپذیر مقرح هستند در این راستا کانونهای روستایی و شهری از یکدیگر

Reciprocal Interactions
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متأثر شده اند و پیرو این تأثیرپذیری تیوالتی در سکونتگاهها انجام میشود که بعا بازسعاخت رونعدهای ناحیعهای را
همراه است (سلقانی مقدس )209 ،1386 ،سکونتگاه های روستایی و شهری بیش از آنکه از ویژگیهای درونیشان
تأثیر بپذیرند ،کم و کی

پیوندهایی که در زمینههای مختل

بین آنها وجود دارد بهشدت بر آنها تاثیر معیگعذارد و

بدون شناخت عمیق این پیوندها امکان سامان دهی و توسع پایدار شهر و روستا میسر نیست (لینچ)15 ،1386 ،
الگوی پیوندهای روستایی  -شهری با تأکید بر کاهش فقر و نابرابریهای فضایی میان شهر و عرصههای پیرامونی
آن ،توسع منققه ای را در قالب چارچوب استوار بر پیوندهای متقابل و مکمل میان عرصههعای شعهری و روسعتایی
پیگیری میکند و معتقد است که با این روش عالوهبر توسع منققهای ،اهداف توسع ملی نیز بهطعور پایعدار میقعق
می شوند باتوجهبه سامانههای متفاوت اقتصادی ،اجتماعی  -فرهنگعی ،مییقعی ،سیاسعی و نهعادی منعاطق مختلع
جغرافیایی ،پیوندهای روستایی  -شهری تأثیرگذاری های متفاوتی را بر روندهای ناحیهای نشان معیدهنعد بنعابراین،
پیوندهای روستایی  -شهری نیازمند بررسی های جامع برای درک تغییر در ماهیت و شدت این تعامالت بعا گذشعت
زمان است ( )Kaur, 2007, 6از اینرو ،پژوهش و تیلیل پیوندهای روستایی  -شهری و جریانهای بهوجودآورندة
آنها ،باتوجهبه ویژگیهای خاص هر منققه ،ضروری به نظعر معیرسعد؛ امعا باتوجعهبعه بسعترهای ویعژة مییقعی -
بوم شناختی (اکولوژیک) ،اقتصادی ،اجتماعی  -فرهنگی ،سیاسی ،نهادی و کالبدی هعر منققعه ،گعاهی ایعن پیونعدها
به درستی شکل نگرفتهاند و بسترساز توسع روستایی و تعادل منققهای نیسعتند در دوران حاکمیعت دانعش توسععه،
الگوهای گوناگونی از توسعه معرفی شدهاند ،هر کشوری بهدنبال الگوی مقلوب و بومی توسعه است که بعا فرهنعگ
بومی و مبانی اعتقادی و شرایت اجتماعی ،اقتصادی ،جغرافیایی و سیاسی خود تقابق داشته باشد مسئوالن نظام برای
ایجاد جامع مقلوب و برقراری تمدنی اسالمی -ایرانی ،الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت را برای برنامهریزی کشعور
مقرح کردند
در این مقاله کوشش شده است پیوندهای روستایی  -شهری با نگاهی نو و رویکعردی منقبعق بعر مبعانی نظعری
الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت بررسی شود ازآنجاکه الگوی توسعه و برنامهریزی روستایی کشور بیشتر براسعاس
الگوی کشورهای غربی و غیربومی تدوین شده بود و متناسب با شرایت جغرافیایی و مقتضیات اقتصعادی ،اعتقعادی،
فرهنگی  -اجتماعی ،مییقی و کالبدی روستاهای کشور نبوده و بر اساس نیازهای روستاییان تعدوین نشعده اسعت،
بنابراین ارائ الگویی بومی و اتکاءپذیر که بتواند با حقایق ،واقعیتهعا و خواسعتههعای روسعتاییان سعازگار باشعد و
همچنین در نظر گرفتن شرایت و مقتضیات روستاها در برنامههای کشور ،ضعروری اسعت پعژوهش حاضعر ضعمن
بررسی پیوندهای موجود روستایی  -شهری شهرستان شهرضا ،کوشش میکنعد ایعن پیونعدها را در صعورت تیقعق
طرح الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت بررسی و تبیین کند تا با مقایس وضعیت موجود و در صعورت تیقعق الگعو،
میزان اثرگذاری الگو در پیوندهای روستایی  -شهری مشخص شود بر این اساس هدف اصعلی ایعن مقالعه تقویعت
پیوندهای روستایی  -شهری در شهرستان شهرضا برمبنای الگوی اسعالمی  -ایرانعی پیشعرفت اسعت بعدینمنظعور،
پرسشهای زیر در راستای پژوهش مقرح میشوند:
 -1مؤلفهها و معیارهای الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت برای تقویت پیوندهای شهری  -روستایی کدام است؟
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 -2تیقق الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت چه تأثیری میتواند بر تقویت پیوندهای روستایی  -شهری شهرستان
داشته باشد؟
پیرامون پیوندهای روستایی  -شهری ،پژوهش های متعددی داخل و خارج انجام شدهانعد دربعارة طعرح الگعوی
اسالمی  -ایرانی پیشرفت درزمین توسع روستایی و شهری ،پژوهشهایی بعهصعورت کلعی انجعام شعده اسعت کعه
میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 -1مایک داگالس ( )1998در پژوهشی با عنوان "استراتژی شبکه منققه ای برای پیوندهای دو سوی روسعتایی-
شهری" در اندونزی ،موضوع های پیشین مرتبت با روابت شهر و روستا را در قالب نگرش ققب رشد ،مقرح میکنعد
و با نگاهی به نگرشهای ققب رشد بهویژه در مقایسه بعا رویکعرد شعبک منققعهای ،در فراینعد توسعع منققعهای-
روستایی بر تغییر ساختاری و توسع روستایی با نقشها و عملکردهای شهری ،با مجموعهای از جریانات روستایی-
شهری تأکید دارد وی در این فرایند ضمن تبیین عملکردها و نقشهای روستایی و شعهری 5 ،نعوع جریعان معردم،
تولید ،کاالها ،سرمایه و اطالعات و ایدهها را شناسایی میکند و اعتقاد دارد که پیوند مکمعل و دو سعوی روسعتایی-
شهری را باعث میشوند؛
 -2اهلرس ( ) 1380به بررسی و تیلیل رابق شعهر و ده و وقع

و آثعار ایعن دو در توسعع شعهرهای اسعالمی

پرداخته است وی با دید غربی خود ،این رابقه را یک ارتباط استعماری بین شهر و روسعتا و نیعز اسعتفاده از بهعرة
مالکانه و اجاره در چارچوب نظام سرمایهداری بهرهبری از روستا می داند ،درواقع اهلرس و سایر پژوهشگران غربعی
(شرقشناسان) یک دید غربی (سرمایه داری) نسبت به این رابقه و شهرهای اسالمی دارند؛
 -3سعیدی و تقیزاده ( ،)1384در مقاله ای با عنوان "پیوندهای روستایی  -و توسعق منققهای (بررسعی تقبیفعی
شهرستان های باغملک و اردکان) ،به این نتیجه رسیده اند ،تا زمانیکه پیوندهای روستایی  -شهری بعهصعورت جعزء
اصلی نظام فضایی و در ارتباط منظم و سازمانیافته با سایر اجزاء این نظام قعرار نگیرنعد ،توسعع متععادل منققعهای
دربرگیرندة توسع هم زمان شهر و روستا تیقق نخواهد یافت؛ زیرا از یک سعو ،توسععه نتیجع فراینعد درهعمتنیعدة
پیوندهای گوناگون و از سوی دیگر ،توسعهنیافتگی معلول گسست در برقراری پیوندهاست؛
 -4سلقانی مقدس ( )1386در رسال دکتری خود با عنوان "نقش پیوندهای کعالن شعهری در تیعول کالبعدی -
فضایی روستاهای پیرامون ،نمونه :روستای حصار در حوزة کالنشهر مشهد" ،به این نتیجه رسیده است که گسعترش
سرمایه ،به نوعی پیوند میان کالنشهر مشهد و سکونتگاههای روستایی پیرامون را منجر شعده اسعت ضعمن برقعراری
این گونه پیوندهای فضایی ،سایر جریان ها ازجمله جریان اطالعات ،افراد و

نیز مقرح میشوند و سرانجام تیعول

در ساختار و عملکردهای فضایی سکونتگاههای روستایی را موجب میشوند؛
 -5شری زاده ( )1388پژوهشی دربارة پیوندهای روستایی  -شعهری پژوهشعی بعا عنعوان "موانعع شعکلگیعری
پیوندهای روستایی  -شهری در راستای توسع روستایی بر روی بخش مرکزی شهرستان بروجرد" انجام داده است
نتایج بهدست آمده از این پژوهش گویای این است که ساختارها و عملکردهای نظام سکونتگاهی در بخعش مرکعزی
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شهرستان بروجرد به گونه ای است که مانع از بهوجودآمدن پیوندهای دوسویه و سازنده شده است و این جریانهعا و
پیوندهای بهدستآمده از آنها را به نفع کانون شهری منققه (بروجرد) بهصورت یکسویهای در آورده است؛
 -6بادی وند ( )1390در پایاننام کارشناسیارشد به تبیین الگوی اسالمی  -ایرانعی توسععه در منعاطق روسعتایی
ایران پ رداخته است و نتایج آن گویای این واقعیت است که الگوی اسالمی  -ایرانی توسعه ،روستایی بعومی بعوده و
مبتنی بر فرهنگ و اعتقادات اسالمی مردم و مجریان و سازگار با شرایت مییقی و اجتماعی روستاها است ،همچنین
الگوی غالب و رایج موجود درزمین برنامهریزی توسع روستایی در ایران با الگوی اسالمی  -ایرانی مقابقت ندارد
از مقایس پیشین پژوهش با ویژگیهای یادشده ،نتیجه میگیریم که پعژوهشهعای انجعامشعده ،بیشعتر مربعوط بعه روابعت
متقابعل شعهر و روسعتا و پیونععدهای روسعتایی  -شعهری هسعتند همچنععین دربعارة الگعوی اسعالمی  -ایرانععی نیعز تنهعا بععه
پژوهشهای کلی درزمین مناطق روستایی کشور بسنده شده است تفاوت پژوهش حاضر بعا سعایر بررسعیهعای انجعامشعده
در این است که تاکنون دربارة نقش الگوی اسالمی  -ایرانی پیشعرفت در پیونعدهای روسعتایی  -شعهری ،هعیچ پژوهشعی بعا
این مضمون در سقح کشور انجام نشده است و پژوهش حاضر از این نظر ،نخستین پژوهش به شمار میرود
مبانی نظری پژوهش
در بررسی روابت متقابل شهر و روستا برای تعادل بخشی به زندگی شهری و روستایی نیعاز بعه شعناخت عوامعل
متعددی است که از جمل آنها زمینههای اصولی و مبانی نظری هستند و در کنار روشهای دیگر پژوهش میتواننعد
مؤثر باشند (رضوانی )86 ،1382 ،برای تبیین رابق شهر و روستا ،باتوجهبه تنوع و پیچیدگی آن در منعاطق مختلع
جغرافیایی ،نظریه های متفاوتی ارائه شده است که بررسی آنها یکی از اصولی است کعه پژوهشعگران بررسعیهعای
شهری  -روستایی را یاری میدهد
شیوه و دامن روابت موجود میان شعهر و روسعتا بعه صعورتهعای گونعاگون بعر شعکلپعذیری ،رشعد و توسعع
سکونتگاه های روستایی و همچنین بر روابت درونی و بیرونی آنها اثر میگذارد دربعارة شعیوة ایعن تأثیرپعذیری یعا
تأثیرگذاری ،مفاهیم و نظرهای مختلفی مقرح شده اند جدا از برداشت های گوناگون نظری ،آنچه پعیش از هعر چیعز
باید در نظر گرفته شود ،ویژگی های زمانی و مکانی است؛ یعنی توجه به شکل روابت در مکانهای مختل

که بنعابر

مقتضیات زمانی و روندهای تعیینکنندة نوع و دامن دگرگونی روابت ،تغییر مییابد این ویژگیها در چگونگی تجلی
فضایی روابت شهر و روستا نقش بارزی دارند و مای اصلی پعژوهشهعای جغرافیعایی ایعن نعوع روابعت را تشعکیل
میدهند (سعیدی)123 ،1383 ،
جایگاه نظری پیوندهای روستایی  -شهری به ده  1950باز میگردد در ده  ،1950موضوع ،متمرکعز بعر نقعش
شهرها بود به طوریکه کانون های شهری در کشورهای درحالتوسعه نقشهای مولد یا انگلی دربارة منقق پیرامعونی
شناخته پیدا می کردند برای مبال ،سینگر در  ، 1964بر تأثیر نقش استبماری (انگلی) این شهرها بر نعواحی روسعتایی
تأکید داشت در این راستا الگوها و نظریههایی برای برنامهریزی از قبیل ققب رشد ارائه شدند که اساس آنها انتقال
مازاد از بخش کشاورزی به بخش صنعتی  -شهری بود؛ زیرا رشد اقتصادی و پیشرفتهشدن ،نیازمند انتقعال معازاد بعه
کانون های شهری است بنابراین ،منابع ،نیروی کار و سرمای نواحی روستایی با عنوان توسع اقتصادی بلندمعدت بعه
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کانونهای شهری انتقال یافتند (  )Fei and Ranis, 1964, 23سیاست کلعی ایعن الگعوهعا شعامل الگعوی لعوئی

و

الگو های وابسته ،سرعتبخشیدن به رشد صنعتی  -شهری و گذار به جامع شهرمدار بود در بسعیاری از کشعورهای
آسیایی از ده  ، 1970سقوح شهرنشینی و فقر شهری افزایش یافت که پیامد آن مهاجرت روستایی  -شهری بهدلیعل
نارسایی های سقوح خدمات در نواحی روستایی بود؛ زیرا پ

از دهع  ،1950دیعدگاههعای ناحیعهای نعوینی شعکل

گرفتند که روند برنامهریزی را متیول کرد الگوهای ققب رشد فضایی و مرکعز  -پیرامعون از نظریعههعای جدیعدی
بودند که متضاد با رویکردهای اقتصادی ده  50مقرح شدند نتایج عملی بهدستآمده از رشد اقتصادی در یعک یعا
چند ناحی شهری مرکزی در کشورهای درحالتوسعه ،توسع این نظریهها را باعث شدند
میور اصلی این الگو ها فواید رشد اقتصادی در شهرها بعه ضعرر کعانونهعای روسعتایی پیرامعونی بعود شعهرها
شکل گیری جریان های سرمایه ،فرار مغزها و انتقال سایر منابع از نواحی روستایی به شهرها را باعث شعدند منعابعی
که در نواحی روستایی ،پایه و بستر فرایند توسعه بودند شهرها ،معضالت فقر روستایی و مهاجرتهای روسعتایی -
شهری را به نواحی روستایی آوردند این مشکالت از پیوندهای روستایی  -شهری ناشی بود؛ بهطوریکه همبستگی
نواحی روستایی و شهری ،اثرگذاری و اثرپذیری این نواحی را از یکدیگر باعث شده بود؛ بهطوریکعه روسعتاها بعه
نواحی دارای کشت ویژه یا منابع طبیعی تیول پیدا کردند این تیوالت همگی به نفع شهر بودند همانند روندی که
در نظری وابستگی بیان شده بود نتیجه گیری این نظریه این بود که دولتهای کانونی شمال عقبماندگی کشورهای
جنوب را باعث می شوند پیوندهای روستایی  -شهری ،اینگونه قسعمتی از زنجیعرة جهعانی قعدرت و کنتعرل قعرار
می گیرند که در عقبماندگی و فقر نواحی روستایی نقش دارند باوجودیکه بعضی شهرها میل انباشت هسعتند کعه
میتوانند در توسع نواحی روستایی نقش مؤثری داشته باشند ،برخی پژوهشگران هنوز بر نقش انگلی شهرها تأکیعد
دارند (  )Armstrong and McGee, 1985, 52البته بیشتر پژوهشعگران بعه آثعار واپع گرایانع شعهرگرایی نعواحی
روستایی اعتقاد دارند؛ ولی به نظر می رسد این اقدامات ،کوتاه مدت باشند و تنها در مراحل ابتدایی توسعه بعه وقعوع
بپیوندند ( )Bah and Others, 2003, 36؛ بهطوریکه روند توسعه در سامانههای فضایی در مقابل آن ،فراتر از قلمرو
مکانی حرکت کنند و از فرایندهای ققبی جلوگیری کنند که تأثیرات روندهای بیرونی مانند شهرگرایی تداوم فراینعد
ققبی شدن شهرها را سبب شد و ا ین شهرگرایی تیمیلی در ناحی پیرامونی از آثار الگعوی ققعب رشعد بعا رویکعرد
ایجاد مراکز رشد و توسعههای ناحیهای بود (  )Friedmann, 1966, 76استدالل علمعی ،راهبعردی اسعت کعه نشعان
می دهد ،تنها رشد شهرهای میلی  -ناحیهای در منقق روستایی میتواند با رشد مراکز شهری هسعتهای مقابلعه کنعد
بنابراین ،پ

از آن در رویکردهای توسع ناحیهای بر نقش شهرهای میلی در فرایند توسعه تأکید شد؛ بهطعوریکعه

در ده  ، 1970رویکرد نقش اساسی شهرها در توسع روستایی گسترش یافت ( )Lipton, 1982, 16سعمتگیعری
برنامه ریزی برای ارتقاء و تقویت کارکردهعای ایعن شعهرها بعدون نتعایج عملعی انجعام شعد کعه در معدتی جعدایی
برنامهریزی های روستایی و شهری را موجب شد؛ بهطوریکه برنامهریزان در راهبردهای خود بر توسع شهری تأکید
داشتند و کمتر به توان های بالقوة توسع کشاورزی و روستایی توجه داشتند و بیشتر بر نقعش اسعتبماری شعهرها در
جذب سود و ارزش افزودة کانونهای روستایی تأکید داشتهاند باتوجهبه تناقضهای نظریعههعای پیشعین و رویکعرد
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یکجانب آنها ،الگوی پیوندهای روستایی  -شهری پیشنهاد شد که در چارچوبی عینی  -ادراکی ،جریانهای متقابعل
فضایی بین روستا و شهر را بررسی کرده است
در سال  ، 1981جان فریدمن و مایک داگالس رویکرد آگروپلیتن را ارائه کردند در این رویکرد ،توسع روستایی و
شهری با هم در نظر گرفته می شوند؛ بهطوریکه در منققه ،کانونهای روستایی و شهری در ارتباط با یکعدیگر قعرار
گرفته و کارکردهای آنها با یکدیگر مرتبت هستند پ

از بررسیهای فراوان ،نظری باال تکمیل و اصالح شعد و در

سال  1988توست مایک داگالس بعا عنعوان "پیونعدهای روسعتایی  -شعهری" ارائعه شعد ((Douglass, 1998, 1-3

پیوندهای روستایی  -شهری ،جریان های فضایی بین سکونتگاه ها را شکل میدهد این جریانها متأثر از ساختارها و
کارکردهای سکونتگاه های روستایی هستند در این راستا داگالس دربارةجایگاه جریانهای روستایی  -شهری معتقد
است که "تیوالت ساختاری و توسع روستایی به کارکردهای شهری وابسته است و نقش پیوندها ،هدایت جریانها
بین نواحی شهری و روستایی است" ( )Douglass, 1998, 14پیوندهای روستایی  -شهری مؤید این واقعیت است که
توسع شهری و روستایی به صورت متقابل و یکپارچه همبسته و به یکدیگر وابسته هستند البته این تصور ،نادرست
است که این پیوندها در هم شرایت الزاماً با منافع متقابل برای شهرها و روستاها همراه خواهند بود؛ زیرا در شعرایت
متفاوت ،ممکن است به نابرابری فضایی و آسیبپذیری بیشتر گروههای کمبهرهمند (روستایی) منجر شوند از سوی
دیگر ،باید توجه داشت که الگو و دامن پیوندهای روستایی  -شهری بهشدتً متاثر از تیوالت کالن ،ازجملعه رونعد
جهانی شدن ،تعدیل ساختاری و اصالحات اقتصادی است که بر هر دو جوامعع شعهری و روسعتایی اثرگعذار اسعت
(سعیدی )171 ،1390 ،پیرو این نظریه ،مایک داگالس طرحهعای فراوانعی را در انعدونزی ،تایلنعد و ویتنعام دربعارة
پیوندهای روستایی  -شهری با نظارت سازمان ملل انجام داد و این نظریه را بهصورت عملی گسترش داد او در این
طرح ها پیوندهای بومی را بررسی کرد و آن را راهبرد برنامهریزی پیشنهاد کرد (سلقانی مقدّس )80 ،1386 ،بعدیهی
است که مسائل مرتبت با روابت شهر و ورستا و دامن پیوندهای روستایی  -شهری از یک کشور یا منققه به کشور یا
منقق دیگر ،با تنوع بسترهای اجتماعی  -اقتصادی بهشکلی متفاوت نمایان میشوند؛ اما ویژگی عمعومی و مشعترک
آنها این است که در راه توسعه ،گذر از تأکید بر روابت سلقهجو به سوی پیوندهای مکمل و سازنده ،حرکتی الزامی
به شمار می رود وینهویزن ( )2002ضمن توصی توجه و ارزیابی آثار پیوندهای روسعتایی  -شعهری ،عنایعت ویعژة
برنامهریزان را در چارچوب سیاستها به دو نکت اساسی جلب میکند:
ال ) توجه به واقعیتهای نوظهور جهانی  -میلی مرتبت با یکپارچگی و هماهنگی عرصههای روستایی -شهری؛
ب) توجه به تعدیل فقر ،بهبود سقح درآمدی ،رفاه و توسع پایدار مناطق
بر این مبنا نوشتار حاضر ،با درآمیختن پیوندهای روستایی  -شهری و مبانی الگوی اسعالمی  -ایرانعی پیشعرفت
به دنبال یافتن پیوند بومی و راه حل مناسب برای تقویت پیوندهای روستایی  -شهری است
تدوین الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت از ابعاد گوناگون ،یک اتفاق نیک ،مهم و بیسابقه در مسئل برنامهریعزی
توسعه در کشور به شمار میرود این نقق عق

تاریخی در ایران اسالمی ،البته پدیدهای نوپاست که تعاکنون بعه آن

پرداخته نشده بود و ازاین رو ،تبیین ابعاد مختلع

آن بعرای ایجعاد درکعی مشعترک ،هماهنعگ ،روشعن و شعفاف از
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موضوع ،ضروری است این کار دست کم به ترویج ادبیات مربوط به این موضوعهعا در فضعای فکعری و فرهنگعی
کشور می انجامد و مسیر اندیشه ورزی ،تفکر سیاسی و اجتماعی برنامهریزی توسع اقتصادی را به این سو ،رهنمعون
می کند (قاضیزاده )32 ،1389 ،جمهوری اسالمی ایران به دنبال ایجاد جامع مقلوب و برقعراری تمعدنی اسعالمی -
ایرانی است بیتردید الزامات چنین آرمانی ،تبیین الگوی مربوط به خود یعنعی الگعوی اسعالمی  -ایرانعی پیشعرفت
است این موضوع به دلیل برخورداری از مؤلفه های کالن بنیادی (یعنی جامع آرمعانی) و هعدف راهبعردی و کعالن،
ازجمله شئونات مرتبت با رهبری نظام است که به دنبال آن ،تعیین اهداف مشخص کمّی ،اهداف میانی و هعدفهعای
جزئی ازجمله وظای

سقوح سامان سیاستگذاری (قانونگذاری) برنامهریزی انجعام معیشعود الگعوی اسعالمی -

ایرانی پیشرفت جمهوری اسالمی ایران طبق تبیین و تأکید رهبر معظم انقالب در راستای تیقق پیشعرفتی پایعدار در
عرص کالن ملّی است که الگوی آن مبتنی است بر کلیدیترین و مهمترین عناصعر تشعکیلدهنعدة آن ،کعه براسعاس
معرفت شناسی و بهویژه انسان شناختی انسان است این خود با اعمال تفکر و ابتکعار ایرانعی و باتوجعهبعه مقتضعیات
بومی و توانمندی های ملی شکل می گیرد این الگو می تواند راهنمای پیشرفت و توسعه کشور باشد (خوشچهعره و
حبیبی )220 ،1391 ،یکی از مهم ترین وجوه گفتمان پیشرفت ملی ،تأکید بر درونزایی ،بومی و سازگاربودن الگعوی
پیشنهادی با حقایق ،خواستهها و آرمان های ملی منعک شده و برخاسته از متن راهبردی قانون اساسی خعود اسعت؛
زیرا هر کشوری واقعیاتی و هر ملتی خواستههایی دارد که میتوانند از واقعیات کنونی و آرمانهای آیندة ملّعتهعا و
کشورهای دیگر متمایز باشند و همین اصل تردیدناپذیر ایجاب خواهد کرد که هر کشور و ملّتی بهدنبال الگوی ویژه
و رویکرد سازگار و متناسب با گزین مناسب خویش باشد و با بهرهگیری از تجارب دیگعر دولعتهعا و ملعتهعای
کنونی و گذشته ،به طرحریزی ،برنامهریزی و راهنگاری پیشرفت و دادگری بعرای آینعدة خعویش بعر پایع واقعیعات
انیصاری خود و در راستای آرمانهای ویژة خود بپردازد
الگععوی اسععالمی  -ایرانععی پیشععرفت در مرتبععت سععندی راهبععردی ،بععر بخععشهععای گونععاگون سیاسععتگذاری و
برنامهریزی های ملی کشور تا سقوح گوناگون اسناد کوتاهمدت و میانمدت ،تأثیرگذار خواهد بود (کیعوانحسعینی و
جمعهزاده)1 ،1390 ،
رهبر انقالب اسالمی هفت مسئله را دربارة مبعانی و میتعوای الگعوی اسعالمی  -ایرانعی پیشعرفت بیعان کردنعد:
 -1مسئل مبدأ؛  - 2مسئل معاد؛  -3مسئل تفکیک نکردن دنیا و آخرت؛  -4مسعئل انسعان و نگعاه اسعالم بعه انسعان؛
 -5مسئل حکومت؛  -6مسئل عدالت -7 ،نگاه غیرمادی بعه اقتصعاد درحقیقعت ،نکعات بیعانشعدة رهبعری دربعارة
میتوای اسالمی الگو نشان می دهند که الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت و کل پیشعرفت معد نظعر رهبعری از جنبع
ماهیت ،با آنچه کشورهای غربی ،پیشرفته میدانند و نزد مدرنیستهای غربی و مقلّدان سکوالریستها یا لیبرالیسعت
و گروه تکنوکرات ها ترقّی و توسعه دانسته میشود ،تفاوت زیادی دارد الگوی اسالمی  -ایرانی پیشعرفت معد نظعر
رهبری منظومه ای فراگیر است که به طور کامل ریشه در هستیشناسی ،معرفتشناسی و انسانشناسی اسالمی دارد و
رکن اول آن توجه به مبدأ و رکن دوم آن توجه به معاد است همچنین نکتعهای کعه مقعام معظّعم رهبعری بعا عنعوان
میور بودن انسان در این الگو عنوان کرده اند با تأکید صرییشان ،با تعری

غربی انسان در مدرنیسم بعهکلعی تفعاوت
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است رهبر انقالب به عدالت را معیار حق و باطل حکومتها می دانند؛ یعنی در اسالم اگر شعاخص ععدالت وجعود
نداشت ،دربارةحقانیت و مشروعیت تردید وجود خواهد داشت ایشان به یک نکت مهعم دربعارة الگعوی اسعالمی -
ایرانی اشاره کردند که از دیدگاهی دیگر ،تایید کنندة ماهیت کامالً متفاوت این الگو با مفهوم ترقّی مدرنیستی است و
آن تأکید بر نگاه غیرمادی به اقتصاد است که به این ماهوی و الگوی پیشرفت برخاسعته از میعراا اسعالمی ،مفهعوم
مدرنیستی ترقی و توسعه را از جنبهای دیگر نشان میدهد (جوانپور و عباسی )87- 88 ،1390 ،همچنین رهبر معظّعم
انقالب دربارة الگو به چهار عرص فکر ،علم ،زندگی و معنویت بسیار تأکید داشتهاند (صفرلکی )37 ،1390 ،الگعوی
اسالمی  -ایرانی پیشرفت ،چارچوب و جهت گیری های کشور برای دستیابی به پیشرفت را تعیعین معیکنعد تعدوین
الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت درزمین توسع روستایی نیز با این موضوع ،ارتباط دارد که پع

از تعدوین الگعوی

اسالمی  -ایرانی پیشرفت کشور ،تهیه و تدوین آن در راستای سند چشمانداز توسع کشور و سند چشمانداز توسعع
روستایی ضروری است (رضوانی)265 -267 ،1390 ،
الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت و برنامهریزی روستایی
شواهد و تجربیات نشان می دهند که به حق و وظیف توسع جوامع و فضاهای روستایی ،به تناسب سهم ،جایگاه
و کارکرد آن در اقتصاد ملّی ،کمتوجهی شده است و مناطق روستایی در شرایقی کامالً نابرابر از جنبع دسترسعی بعه
فرصت ها و منافع بهدستآمده از رشد و توسعه قرار گرفتعهانعد (رضعوانی )1 ،1390 ،دلیعل ایعن نعابرابریهعا و بعه
فراموشی سپردن روستاها به برنامههای عمرانی کشور برمیگردد؛ زیرا تشکیل سازمان برنامه و بودج کشعور از آغعاز
با حضور و ارشادهای آمریکا آغاز شد و از سال  1327برنام اول عمرانی را در کشور آغاز کردند و زمینههعای الزم
برای طراحی و اجرای برنامه های بعدی را پایه گذاری کردند بنابراین ،الگوی توسع کشور براساس الگوی نوسعازی
آغاز شد و کم وبیش نیز ادامه دارد درمجموع راههایی را رفتند که خواستههای کشورهای غربی را برآورده معیکعرد
در برنامه های قبلی متأسفانه هیچگاه به ابعاد مختلع

و پعیشنیازهعای پیشعرفت ،توجعه ویعژه نشعده اسعت و حتّعی

برعک  ،خواسته یا ناخواسته به کارهایی پرداخته شده که موجب تغییر سبک زندگی و بعه عبعارت دیگعر مشعمول
هجوم فرهنگی به کشور شده است
الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت از مهم ترین اسناد باالدسعتی و درازمعدت کشعور اسعت کعه پع

از تعدوین و

نهایی شدن بر بسیاری از تصمیم های کالن کشور حاکم خواهد بود ازآنجاکه الگوی جدید پیشعرفت بعر درونزایعی،
بومی بودن و سازگاری آن با حقایق ،واقعیتها ،خواستهها و آرمانهای ملی تأکید دارد و همچنین منقبعق بعا شعرایت
جغرافیایی ،اقلیمی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اعتقادی ،سیاسی ،امنیتی ،امکانات و تواناییهای کشور است ،بایعد شعرایت و
مقتضیات روستاهای کشور و نیازهای روستاییان به صورت زیرمجموعهای از مجموع ملّی در نظر گرفته شود تعا بعا
برقراری عدالت و توزیع عادالن منابع ،ایجاد شغل و درآمد ،کاهش فقر و کاهش نابرابریهای موجود بین روسعتا و
شهر را موجب شود و چهرة فقر و میرومیتی که روستاها از الگوی توسع غربی به ارا بردهاند را از خود دور کنند و
جایگاه اصلی خود را بازیابند
روششناسی پژوهش

 / 68فصلنامه علمی  -پژوهشی برنامهریزی فضایی (جغرافیا) ،سال هفتم ،شماره اول( ،پیاپی  ،)24بهار 1396

پژوهش پیشرو باتوجهبه هدف ،از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش ،توصیفی  -تیلیلی و پیمایشی اسعت
مراحل پژوهش بر پای گردآوری دادهها و اطالعات ،طبقهبندی و سازماندهی دادهها ،تجزیه و تیلیل و نتیجهگیعری
است روش گعردآوری اطالععات و داده هعا بعه دو صعورت پعژوهشهعای کتابخانعهای و میعدانی اسعت در روش
کتابخانه ای از اسناد ،مدارک ،آمار و ارقام سرشماریها و سالنامههای آماری استفاده شعده اسعت و در روش میعدانی،
اطالعات الزم با تکمیل پرسش نام کارشناسان ،مصاحبه و همچنین مراجع مستقیم به ادارههای مرتبت استان اصفهان
و شهرستان شهرضا اطالعات جامعی دربارة موضوع پژوهش تهیه شده است جامع آماری پژوهش شامل مسعئوالن
و مدیران مرتبت با موضوع در سقح شهرستان است (جدول  )1که بهدلیل حجم کم جامعه ،هم جامعع آمعاری (36
کارشناس) با روش تمامشماری انتخاب شدند
در پژوهش حاضر پیوندهای روستایی  -شهری در چهار شعاخص اقتصعادی ،اجتمعاعی  -فرهنگعی ،مییقعی و
کالبدی و در  71گویه در قبل از الگوی اسالمی  -ایرانی پیشعرفت (وضععیت موجعود) و در صعورت تیقعق الگعو
بررسی شده اند (جدول  ) 2ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،مییقی و کالبدی الگوی اسعالمی  -ایرانعی پیشعرفت در ایعن
پژوهش ،متغیرهای مستقل پژوهش هستند و متغیرهای وابسته شعامل پیونعدهای روسعتایی  -شعهری در چهعار بععد
اقتصادی ،اجتماعی ،مییقی و کالبدی هستند آثار الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت در پیوندهای روستایی  -شهری
در قالب الگوی مفهومی پژوهش در شکل ( )1نمایش داده شدهاند
جدول :1 -کارشناسان مرتبط در جامعة آماری پژوهش
تخصص

نهادها ،سازمانها و دانشگاهها
کارشناسان دفتر تقسیمات کشوری
استانداری اصفهان
کارشناسان ادارة کل امور روستایی
سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اصفهان
سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
ادارة جهاد کشاورزی شهرستان شهرضا
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان و
شهرستان

کارشناسان معاونت توسعه و برنامهریزی

علوم سیاسی ،علوم اجتماعی
جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،علوم
سیاسی ،توسع روستایی،
اقتصاد توسعه ،جغرافیا ،جامعهشناسی،
آمایش سرزمین

کارشناسان بخش ترویج و توسع

توسع روستایی ،جغرافیا و برنامهریزی

روستایی

روستایی ،کشاورزی

کارشناسان بخش ترویج و توسع

توسع روستایی ،جغرافیا و برنامهریزی

روستایی

روستایی ،کشاورزی

کارشناسان معاونت عمران روستایی

جغرافیا ،معماری ،عمران

فرمانداری شهرستان شهرضا

کارشناسان توسعه و برنامهریزی شهرستان

بخشداری شهرضا

کارشناسان امور دهیاریها

دانشگاه اصفهان

جغرافیا (برنامهریزی روستایی و شهری)،

دانشکدة علوم جغرافیایی و برنامهریزی
دانشکدة علوم اقتصادی

اقتصاد ،جغرافیا ،علوم سیاسی ،مدیریت
و علوم اجتماعی
جغرافیا ،جامعهشناسی ،علوم سیاسی
جغرافیا و برنامهریزی روستایی،
برنامهریزی شهری و جغرافیای سیاسی
اقتصاد

تعداد
4
3
4
3
3
4
4
3
4
2
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دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا

دانشکدة علوم انسانی

2

علوم سیاسی

منبع :نگارندگان1395 ،

روایی صوری و میتوایی پرسش نامعه بعا کسعب نظعر چنعد تعن از اسعاتید دانشعگاه ،گروهعی از صعاحبنظران و
کارشناسان مرتبت با موضوع به تأیید نهایی رسیده است برای برآورد پایایی ابزار پعژوهش از روش آلفعای کرونبعا
استفاده شده است که مقدار آلفای میاسبهشده برای گویعههعای بععد اقتصعادی0/939 ،؛ بععد اجتمعاعی و فرهنگعی،
0/965؛ بعد مییقی)0/844( ،؛ بعد کالبدی )0/812( ،و برای کل گویههای پرسشنامعه ( )0/976بعه دسعت آمعد کعه
نشان دهندة معتبر بودن توصی

و روابت بین گویهها از نظر علمی است با بهرهگیعری از نعرمافعزار  ،SPSSدادههعای

پژوهش تجزیه و تیلیل شدند و برای پاسخ گویی به پرسش ها و آزمون فرضیات از آزمون  Tتعکنمونعهای ،آزمعون
میانگین نمون زوجی و آزمون خیدو ( )Chi-Squareاستفاده شده است
جدول :2 -شاخصهای بررسی شده در وضعیت موجود پیوندهای روستایی  -شهری و در صورت تحقق الگوی
اسالمی  -ایرانی پیشرفت
بعد

گویه
ایجاد فرصتهای شغلی و تنوع شغلی در روستا ،درآمدزایی در سقح روستا ،سرمایهگذاری بخش دولتی در سقح روستا ،سرمایهگذاری
بخش خصوصی در سقح روستا ،مازاد تولید در روستا  ،بهرهوری و سود در سقح روستا ،کاهش شکاف اقتصادی و طبقاتی بین شهر و

اقتصادی

روستا ،کاهش میزان بیکاری در سقح روستا ،توزیع عادالن منابع و ثروت بین شهر و روستا ،رفع فقر و میرومیت در سقح روستا ،الگوی
مصرف میان ساکنان روستا ،رعایت توازن و تعادل میان ساکنان روستا ،صرفهجویی در زندگی ،دسترسی به بازارهای مناسب برای فروش
میصوالت کشاورزی ،کاهش مهاجرت به شهرها میان ساکنان روستایی ،توانمندکردن ساکنان روستا ،نقش روستا در منافع ملّی کشور،
برخورداری روستاییان از رفاه و کیفیت زندگی ،توجه به اقتصاد اسالمی ،توجه به کیفیت زندگی در سقح روستا ،توجه خانوارهای
روستایی به قناعت در زندگی ،برابری و نبود تبعیض در سقح روستا
کاهش ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی در روستا ،شیوة زندگی ،تبعیت ساکنان از الگوی اسالمی ،تبعیت ساکنان از سبک زندگی و
الگوی غربی ،رعایت نظم و انضباط بین ساکنان روستایی ،رعایت حقوق دیگران بین رو ستاییان ،تشویق جوانان به تفریح و ورزشهای
سالم ،استفاده از دانش بومی ،میزان احساس آزادی بین ساکنان روستا ،افزایش انگیزة پیشرفت بین ساکنان روستا ،ارتقاء امنیت و سالمت
در روستا ،وجود مدیریت کارآمد در روستا ،افزایش آگاهی روستاییان ،پایبندی به ارزشها ،باورها و اعتقادات روستایی ،کرامت انسانی و

اجتماعی -فرهنگی

توجه به ارزشهای دینی و انسانی ،توجّه به ارزشهای انقالب و دفاع مقدّس ،شرکت در مراسم و آداب و رسوم مذهبی ،پایبندی به
اخالق ،نگاه غیرمادی به انسان ،توجه به هویت ایرانی و داشتن عرق ملّی ،توجه به هویت دینی و حفظ میراا فرهنگی ،توجه به فرهنگ
بومی و احیای سنّتهای میلی ،توجه به فکر و اندیشه در سقح روستا ،توجه به علم و دانش میوری در سقح روستا ،توجه به معنویت
میان ساکنان روستا ،احترام به قانون بین ساکنان روستا ،راستگویی و امانتداری بین ساکنان روستا ،وجود نیکی و احسان بین ساکنان
روستا ،وجود عدل و انصاف میان روستاییان ،احساس تعلّق به روستا ،احترام به بزرگان و ریشسفیدان روستا ،افزایش روحی کمک به
همنوع و دستگیری از دیگران ،افزایش وحدت ،همبستگی و اتیاد بین ساکنان روستا ،تعاون و همکاری بین ساکنان روستا ،مشورت در
تصمیمگیریها و انجام کارهای مربوط به روستا  ،وجود نزاع و کشمکش میان ساکنان روستا ،تعامل سازندة روستاییان با ساکنان شهری ،
اعتماد روستاییان به مسئوالن نهادها و سازمانها ،اعتماد روستاییان به ساکنان شهری

محیطی

استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای مییقی و انسانی ،بهرهبرداری بهینه از منابع روستا ،تمیز و پاکیزه نگهداشتن میل زندگی
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کالبدی

برخورداری از امکانات و تسهیالت عمومی مانند آب ،برق ،گاز لولهکشی ،برخورداری از خدمات بهداشت و درمان ،برخورداری از
خدمات آموزشی و فرهنگی ،برخورداری از حملونقل و ارتباطات و راههای مناسب ،نوع خدمترسانی به روستاها ،وجود مدیریت
کارآمد در روستا ،بافت و الگوی معماری مساکن ،وجود مشارکت میلّی بین ساکنان روستا در طرحهای آبادانی روستا
منبع :نگارندگان1395 ،

پیوندهای روستایی
 -شهری

اقتصادی

اجتماعی

اقتصادی

اجتماعی

مییقی

کالبدی

الگوی اسالمی -
ایرانی پیشرفت

مییقی

کالبدی

شکل :1 -الگوی مفهومی آثار الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت در پیوندهای روستایی  -شهری

قلمروی جغرافیایی پژوهش
شهرستان شهرضا یکی از شهرستان های استان اصفهان است که با وسعتی معادل  2796کیلومتر مربعع در جنعوب
استان واقع شده است و حدود  2/61درصد مساحت استان را در بر گرفته اسعت از نظعر مختصعات جغرافیعایی در
عرض شمالی ´ 31° 24تا ´ 32° 24و در طول شرقی´ 51° 37تا ´ 52° 12قرار گرفته است این شهرسعتان از سعمت
شمال و شرق به شهرستان اصفهان ،از جنوب به شهرستان آباده ،از جنوب غرب به شهرسعتان سعمیرم ،از غعرب بعه
شهرستان های دهاقان و مبارکه میدود می شود (استانداری اصعفهان )1- 5 ،1392 ،شهرسعتان شهرضعا بعه مرکزیعت
شهرضا ،طبق آخرین تقسیمات سیاسی؛ یک بخش 4 ،دهستان 2 ،شعهر و  91پهنعه روسعتایی دارد کعه  60آبعادی آن
دارای سکنه و  31آبادی خالی از سکنه است (شکل  )2جمعیت شهرستان براساس نتایج آخرین سرشماری در سال
 1390حدود  149555نفر بوده است این جمعیت حدود  3/07درصد از کل جمعیت استان را شامل میشعود سعهم
جمعیت شهری از این رقم 86/94 ،و سهم جمعیت روستایی  13/03درصد است در سال  1390سعهم شهرسعتان از
جمعیت شهری استان  3/1درصد و سهم جمعیت روستایی شهرستان از جمعیت روستایی اسعتان  2/74درصعد بعود
(مرکز آمار ایران )57-61 ،1392 ،مروری بر روند گذشت این آمار گویای آن اسعت کعه در  25سعال ()1365- 1390
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جمعیت استان درحالافزایش بوده است و جمعیت شهری به شدّت افزایش یافته است؛ درحعالیکعه سعهم جمعیعت
روستایی کاهش چشمگیری یافته است

شکل :2 -نقشة موقعیت جغرافیایی شهرستان شهرضا در کشور و استان اصفهان

یافتههای پژوهش
در این بخش با بهرهگیری از روشهای آمعاری ،پیونعدهای روسعتایی  -شعهری طبعق گویعههعای جمععآوری و
براساس متغیرهای پژوهش در چهار شاخص اقتصادی ،اجتماعی  -فرهنگی ،مییقی و کالبدی و همچنین شعاخص
ترکیبی تجزیه و تیلیل شدند هرکدام از شاخص ها در وضعیت موجود (قبل از طرح الگوی اسالمی  -ایرانی) و در
صورت تیقق الگوی اسالمی  -ایرانی بررسی شدند و با مقایس این دو وضععیت ،میعزان اثرگعذاری طعرح الگعوی
اسالمی  -ایرانی پیشرفت در شاخصهای پیوندهای روستایی  -شهری ارزیابی شدند
بررسی وضعیت موجود پیوندهای روستایی  -شهری
برای بررسی وضعیت موجود ابعاد پیوندهای روستایی  -شهری از آزمون تی تکنمونهای استفاده شده اسعت بعا
این آزمون ،فرضیه به صورت زیر بررسی میشود:
 :H0میانگین شاخصهای مد نظر برابر  3است؛
 :H1میانگین شاخصهای مد نظر برابر  3نیست
همان گونه که در جدول ( )3مشاهده میشود ،میانگین وضعیت موجود در بعدهای اجتماعی  -فرهنگی ،مییقعی،
کالبدی و شاخص های ترکیبی بیشتر از مقدار آزمون است و _pمقدار ،کمتعر از  0/05اسعت و ازآنجاکعه حعد بعاال و
پایین فاصل اطمینان ،مببت است ،فرض صفر مبنی بر برابری میانگین با عدد  3رد میشود بنابراین میتوان گفت که
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وضعیت موجود پیوندهای روستایی-شهری در ابعاد اجتماعی  -فرهنگی ،مییقی ،کالبدی و شاخص ترکیبعی بعیش
از حد متوست است
باتوجه به اینکه میانگین وضعیت موجود اقتصادی برابر  2/9299و _pمقعدار ،بیشعتر از  0/05اسعت و حعد پعایین
فاصل اطمینان آن منفی است بنابراین ،استنباط میشود که میانگین جامعه در این شاخص با مقدار آزمون برابر است
و فرض صفر مبنی بر برابری میانگین با عدد  3پذیرفته میشود بنابراین میتوان گفت ،وضعیت موجود اقتصادی در
حد متوست است
جدول :3 -نتایج آزمون  tتکنمونهای در وضعیت موجود پیوندهای روستایی  -شهری
مقدار آزمون = 3
وضعیت موجود

میانگین

انحراف
استاندارد

آماره t

درجة

_Pمقدار

میانگین

آزادی

دوطرفه

اختالف

فاصلة اطمینان
 95درصد اختالف
حد پایین

حد باال

اقتصادی

2/9299

0/31903

-1/318

35

0/196

-0/07011

-0/1780

0/0378

اجتماعی  -فرهنگی

3/9615

0/32465

17/770

35

0/000

0/96154

0/8517

1/0714

مییقی

3/2593

0/60742

2/561

35

0/015

0/25926

0/0537

0/4648

کالبدی

3/6215

0/33606

11/097

35

0/000

0/62153

0/5078

0/7352

شاخص ترکیبی

3/5884

0/24302

14/528

35

0/000

0/58842

0/5062

0/6706

منبع :یافتههای پژوهش1395 ،

بررسی وضعیت پیوندهای روستایی  -شهری در صورت تحقق الگوی اسالمی  -ایرانی
همان گونه که در جدول ( )4مشاهده می شود ،میانگین وضعیت هم ابعاد پیوندهای روسعتایی  -شعهری در صعورت
تیقق الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت ،بیشتر از مقدار آزمون است و _pمقدار کمتر از  0/05است و ازآنجاکعه حعد
باال و پایین فا صل اطمینان ،مببت است ،فرض صفر مبنی بر برابری میانگین با عدد  3رد میشود بنعابراین معیتعوان
نتیجه گرفت که وضعیت پیوندهای روستایی  -شهری در صورت تیقق الگو در حد بیش از متوست خواهد بود
جدول :4 -نتایج آزمون  tتکنمونه ای وضعیت پیوندهای روستایی  -شهری در صورت تحقق الگو
مقدار آزمون = 3
وضعیت در صورت
تحقق الگو

میانگین

انحراف
استاندارد

آماره t

درجه

_Pمقدار دو

میانگین

آزادی

طرفه

اختالف

فاصله اطمینان
 95درصد اختالف
حد پایین

حد باال

اقتصادی

3/6578

0/63752

6/191

35

0/000

0/65783

0/4421

0/8735

اجتماعی-فرهنگی

4/0697

0/49346

13/007

35

0/000

1/06973

0/9028

1/2367

مییقی

4/0119

0/52392

11/589

35

0/000

1/01190

0/8346

1/1892
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کالبدی

3/8981

0/70292

7/666

35

0/000

0/89815

0/6603

1/1360

شاخص ترکیبی

3/9291

0/50415

11/058

35

0/000

0/92910

0/7585

1/0997
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مقایسة وضعیت موجود پیوندهای روستایی  -شهری با وضعیت پیوندها در صورت تحققق الگقوی اسقالمی -
ایرانی پیشرفت
برای مقایسه از آزمون میانگین نمون زوجی (مقایس زوجعی) اسعتفاده شعده اسعت کعه در ایعن آزمعون بررسعی
میانگین نمونه در دو حالت وضعیت موجود (قبل از تیقق الگو) و وضعیت آینده در صورت تیقق الگو به صعورت
زیر انجام میگشود
 :H0میانگین شاخص های مد نظر در وضعیت موجود برابر با میانگین شاخص در صورت تیقق الگو است
 :H1میانگین شاخص های مد نظر در وضعیت موجود برابر با میانگین شاخص در صورت تیقق الگو نیست
میانگین بهدستآمدة شاخصهای پیوندهای روستایی  -شهری در دو وضعیت موجعود و وضععیت تیقعق الگعو
(جدول  3و  )4نشاندهندة اختالف میانگین دو حالت مقایسهای هستند اختالف میانگین در شاخصهای اقتصعادی،
مییقی ،کالبدی و شاخص های ترکیبی بهترتیعب برابعر بعا  0/28 ،0/75 ،0/73و  0/34هسعتند طبعق جعدول ( )5در
شاخص های یادشده _pمقدار کمتر از  0/05است بنابراین ،فرض صفر مبنی بر برابری میانگین شاخصهای مد نظر
در وضعیت موجود با میانگین شاخص ها در صورت تیقق الگعو رد معیشعود؛ یعنعی وضععیت موجعود پیونعدهای
روستایی  -شهری در بعدهای اقتصادی ،مییقی ،کالبدی و شاخص های ترکیبی با تیقق الگعوی اسعالمی  -ایرانعی
پیشرفت تغییر خواهد کرد
جدول :5 -نتایج آزمون  tنمونه های زوجی وضعیت پیوندهای روستایی-شهری
اختالفات زوجی

مقایسة وضعیت
موجود با وضعیت در
صورت تحقق الگو

میانگین

انحراف
استاندارد

خطای

فاصلة اطمینان  95درصد

استاندارد

اختالف

میانگین

حد پایین

حد باال

آماره t

درجة

_Pمقدار

آزادی

دو طرفه

اقتصادی

0/72793

0/68393

0/11399

0/49652

0/95934

6/386

35

0/000

اجتماعی-فرهنگی

0/10819

0/43881

0/07314

-0/04029

0/25666

1/479

35

0/148

مییقی

0/75265

0/70141

0/11690

0/51532

0/98997

6/438

35

0/000

کالبدی

0/27662

0/72581

0/12097

0/03104

0/52220

2/287

35

0/028

شاخص ترکیبی

0/34068

0/47466

0/07911

0/18008

0/50128

4/306

35

0/000
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در بعد اجتماعی و فرهنگی اختالف میانگین دو حالت مقایسهای برابر  0/11است و _pمقدار بیشعتر از  0/05بعه
دست آمده است (جدول  )3بنابراین فرض صفر رد نمی شود؛ یعنعی وضععیت موجعود بععد اجتمعاعی و فرهنگعی
پیوندهای روستایی  -شهری با تیقق الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت ،تغییر زیادی نخواهد کرد (تا حعدودی تغییعر
خواهد کرد)
میزان اثرگذاری الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت بر پیوندهای روستایی  -شهری
برای بررسی میزان اثرگذاری الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت بر ابعاد اقتصادی ،اجتماعی  -فرهنگی و مییقعی
از آزمون خیدو استفاده شده است همانطورکه در جدول ( )6مشاهده میشود ،از دیدگاه پاسخدهندگان ،اثرگعذاری
الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت بر بعدهای اقتصادی ،اجتماعی  -فرهنگی و مییقی در حد متوست تا خیلعی زیعاد
است
جدول :6 -فراوانی مشاهده شده و انتظاررفتة هریک از بعدهای پیوندهای روستایی  -شهری
فراوانی مشاهده شده
میزان اثرگذاری الگو

خیلی

فراوانی انتظاررفته

متوسط

زیاد

اقتصادی

10

13

13

اجتماعی  -فرهنگی

4

19

13

36

مییقی

7

18

11

36

زیاد

باقیمانده

خیلی

کل

متوسط

زیاد

36

12

12

12

12

12

12

-8

12

12

12

-5

زیاد

خیلی

متوسط

زیاد

-2

1

1

7

1

6

-1

زیاد
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در جدول ( )7مشاهده می شود که در بعدهای اقتصادی و مییقی پیوندهای روستایی  -شهری _pمقدار بیشتر از
 0/05است بنابراین ،فرض برابری نسبت نظرها پذیرفته میشود و میزان اثرگذاری الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت
بر بعد اقتصادی و مییقی در حد متوست تا خیلی زیاد است در بعد اجتماعی  -فرهنگعی_p ،مقعدار کمتعر از 0/05
است بنابراین ،فرض برابری نسبت نظرها رد میشود و میزان اثرگذاری الگوی اسالمی  -ایرانعی پیشعرفت بعر بععد
اجتماعی و فرهنگی در حد زیاد تا خیلی زیاد است
جدول :7 -نتایج آزمون کایدو
اثرگذاری الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت بر ابعاد پیوندهای روستایی  -شهری

آمارة کایدو
a

درجة آزادی

_Pمقدار تقریبی

اقتصادی

0/500

2

0/779

اجتماعی  -فرهنگی

9/500a

2

0/009

a

2

مییقی

5/167

0/076
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برای بررسی میزان اثرگذاری الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت بر بعد کالبدی و شاخصهعای ترکیبعی پیونعدهای
روستایی  -شهری از آزمون تی تکنمونهای بهصورت زیر استفاده شده است
 :H0میانگین اثرگذاری الگوی اسالمی  -ایرانعی پیشعرفت بعر بععد کالبعدی و شعاخص هعای ترکیبعی پیونعدهای
روستایی  -شهری در حد متوست  3است
 :H1میانگین اثرگذاری الگوی اسالمی  -ایرانعی پیشعرفت بعر بععد کالبعدی و شعاخص هعای ترکیبعی پیونعدهای
روستایی  -شهری در حد متوست  3نیست
همان گونه که در جدول ( )8مشاهده می شود ،میانگین اثرگذاری الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت بر بعد کالبعدی
و شاخص های ترکیبی پیوندهای روستایی  -شهری بهترتیعب برابعر  4/22و  4/17و  _pمقعدار آنهعا کمتعر از 0/05
است بنابراین چنین استنباط میشود که میانگین جامعه در این شاخصها بیشتر از مقدار آزمون است و فرض صعفر
مبنی بر برابری میانگین با عدد  3رد میشود بنابراین میتوان گفت اثرگذاری الگوی اسالمی  -ایرانعی پیشعرفت بعر
این شاخصها بیش از متوست خواهد شد
جدول :8 -نتایج آزمون  tتکنمونهای برای ارزیابی الگو بر پیوندهای روستایی  -شهری
مقدار آزمون = 3
اثرگذاری الگوی
اسالمی  -ایرانی
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35
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منبع :یافتههای پژوهش1395 ،

نتایج تیقیق نشان دادند که تیقق الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت بعر پیونعدهای روسعتایی  -شعهری اثرگعذار
خواهد بود و وضعیت موجود پیوندهای روستایی  -شهری با تیقق الگو تغییر خواهد کرد و شرایت مقلوبتری بعه
خود خواهد گرفتو بنابراین میتوان گفت که پیوندهای روستایی  -شهری میتوانند برمبنای الگوی اسالمی  -ایرانعی
پیشرفت ،طراحی شود و تیقق آن تقویت پیوندهای روستایی  -شهری را در شهرستان شهرضا موجب خواهد شد
جمعبندی و پیشنهادها
در چندین دهه برنامهریزی کشور ،الگوها و روشهای گوناگونی از توسعه معرفی شدهاند کعه در زمعان خعود در
هم سقوح برنامهریزی رسو یافته اند و پیامعدهای ویعژة مکعانی  -فضعایی در عرصع ملّعی ،منققعهای ،شعهری و
روستایی داشته اند الگوهای بهکاررفته در کشور بیشتر براساس الگوهای توسع غربی بودهاند و متناسعب بعا شعرایت
جغرافیایی ،اقتصادی ،اجتماعی  -فرهنگی و سیاسی کشور نبودهاند بهویژه این الگوهای تقلیدی با فرهنعگ بعومی و
اعتقادی روستاهای کشور همخوانی نداشته اند و مشکالتی را بر سر راه توسع منققعهای و توسعع روسعتایی ایجعاد

 / 76فصلنامه علمی  -پژوهشی برنامهریزی فضایی (جغرافیا) ،سال هفتم ،شماره اول( ،پیاپی  ،)24بهار 1396

کرده اند با نگاهی نو و رویکردی منقبق بر مبانی نظری الگوی اسالمی  -ایرانعی پیشعرفت معیتعوان الگعوی بعومی
متناسب با شرایت جغرافیایی و مقتضیات اقتصادی ،اجتماعی  -فرهنگعی ،اعتقعادی ،مییقعی و کالبعدی روسعتاها را
معرفی کرد در این پژوهش نقعش الگعوی اسعالمی  -ایرانعی پیشعرفت در تقویعت پیونعدهای روسعتایی  -شعهری
شهرستان بررسی شد
همان طورکه در ادبیات پژوهش بیان شد ،تدوین الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت از ابعاد گونعاگون ،یعک اتفعاق
نیک ،مهم و بی سابقه در برنامه ریزی کشور به شمار میرود و نققع عقع

تعاریخی در ایعران اسعالمی و پدیعدهای

نوپاست؛ زیرا این الگو طبق تبیین و تأکید رهبر معظم انقالب در راستای تیقق پیشرفتی پایدار در عرص کالن ملّعی
است و الگوی آن مبتنی بر کلیدیترین عناصر تشکیلدهندة آن و براساس معرفتشناسی و بعهویعژه انسعانشعناختی
انسان است که خود با اعمال تفکر و ابتکار ایرانی و باتوجهبه مقتضیات بومی و توانمندیهای ملی شکل معیگیعرد
این الگو یک الگوی بهینه سازی شده است که با هدف کمک به برنامهریزان و سیاستگذاران کالن کشعور در فراینعد
تصمیم گیری طراحی شده است و به پیشرفت در چهار عرص فکعر ،علعم ،زنعدگی و معنویعت توجعه کعرده اسعت
هرکدام از عرصه ها ،معیارها و مؤلفههایی دارند که با انسجام هم بخشهای الگو ،مدل الگو در فضای ملّی عملیعاتی
می شود این مؤلفه ها عبارتند از :پیشرفت ،نوآوری ،استقالل ،امنیت ،ععدالت ،ععدالت اجتمعاعی ،ععدالت اقتصعادی،
عدالت جغرافیایی ،توزیع عادالن ثروت و منابع ،رفاه ،ععزّت ملّعی ،معردمسعاالری ،آزادی ،وحعدت ،اتّیعاد ،تععاون،
مشارکت مردم ،مدیریت کارآمد ،هویت ،اخالق ،معنویت ،دین داری ،جهانبینی دینی ،اقتصاد اسالمی ،کرامت انسان،
نگاه متعالی به انسان ،انضباط ،انضباط اجتماعی ،سالمت ،توانمندیها و ظرفیتهای کشور ،مالحظات جغرافیعایی و
فضایی ،منافع ملّی ،منابع سرزمینی ،مقتضیات بومی ،ایرانیبودن ،اسالمیبودن ،دانش بومی ،فرهنگ بومی ،ارزشهای
دینی و انسانی ،روحی مهرورزی ،همبستگی ،انصاف ،نیکعی ،راسعتگعویی و امانعتداری ،برابعری ،توانمندسعازی،
پراکنش فضایی تولید ،توزیع فضایی درآمد ،بهره گیری از امکانات و فرصتهای توزیعشعده در فضعای جغرافیعایی،
جریان های بین منققه ای (مردم ،کاال ،تولید ،سرمایه و فناوری) ،رفع فقر و میرومیت ،کاهش شکاف طبقعاتی ،رشعد،
تعالی ،حیات طیببه و جامع مقلوب
پیشرفت در هر کشوری مستلزم داشتن الگو است و هر ملتی باید از الگوی پیشرفت متناسب با خود بهعره ببعرد
الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت با جهتگیری اسالمی بهمنزل "جامعیت" و ایرانی بهمنزل "واقعیت" برای دستیابی
به جامع مقلوب تدوین شده است حرکت جامعه به سمت هدف مد نظر با طرحریزی جامع و مبتنی بر مؤلفههعای
پویا و انعقاف پذیر ممکن است بیتر دید ،طرح نباید برگرفته از کشورهای بیگانه باشعد ،بلکعه طعرحریعزی الگعوی
جامعه باید مبتنی بر عقاید ،فرهنگ و مقتضیات بومی آن ارائه شود
پیوندهای روستایی  -شهری در قالب برنامه ریزی فضایی ،پدیدهای بهدستآمده از تعامل دو سوی سکونتگاههای
روستایی و کانون های شهری در عرص منققهای است که برنامهریزان با هدف کاهش فقر و حمایت از نقعش مببعت
مراکز شهری در توسع نواحی روستایی پیرامونی بر آن تأکید میکنند از مقالب یادشده میتوان چنین اسعتنباط کعرد
که اهداف مقرح شدة الگوی اسالمی  -ایرانی و مؤلفه های آن ،از اهداف برنامهریزی فضایی جعدا نیسعت و درواقعع
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میتواند تکمیل کنندة آن باشد الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت سندی باالدستی خواهعد بعود کعه همع برنامعههعای
کشور براساس آن تدوین خواهد شد بنابراین ،هم اهداف و موضوعات برنامهریزی فضایی را میتعوان در دل ایعن
الگو جای داد و آن ها را پیاده کرد بنابراین ،دربارة پرسش نخست پژوهش مبنی بعر اینکعه «مؤلفعههعا و معیارهعای
الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت برای تقویت پیوندهای شهری  -روستایی کعدام اسعت؟» معیتعوان بیعان کعرد کعه
مؤلفه های الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت در قالب برنامه ریزی فضایی و دربارة سعازماندهعی فضعای جغرافیعایی،
تقویت پیوندهای شهری  -روستایی را موجب میشوند
جمع بندی نتایج پژوهش نشان میدهد که وضعیت موجود پیوندهای روستایی  -شهری منققع بررسعیشعده ،در
شاخص های اقتصادی ،اجتماعی  -فرهنگی ،مییقی و کالبدی در حد متوست و تا حدودی بعیش از متوسعت اسعت
بررسی وضعیت این شاخصها بیان کنندة این است که در صورت تیقق طرح الگوی اسالمی  -ایرانی ،بیش از حعد
متوست و باالتر خواهد بود مقایس وضععیت موجعود بعا وضععیت تیقعق الگعو نیعز نشعان معیدهعد کعه وضععیت
شاخص های پیوندهای روستایی  -شهری شهرستان با تیقق طرح الگوی اسالمی  -ایرانعی پیشعرفت تغییعر خواهعد
کرد و شرایت مقلوبتری را به دست خواهد آورد ارزیابی اثرگذاری طرح الگعوی اسعالمی  -ایرانعی پیشعرفت بعر
شاخص های پیوندهای روستایی  -شهری نشان می دهعد کعه در صعورت تیقعق الگعوی اسعالمی  -ایرانعی ،میعزان
اثرگذاری آن بر شاخص های اقتصادی و مییقی در حد متوست تا خیلی زیاد خواهد بود همچنین میزان اثرگعذاری
طرح الگوی اسالمی  -ایرانی بر شاخصهای اجتماعی  -فرهنگی و کالبدی در حد زیاد تا خیلی زیاد خواهد شد
یافته های پژوهش نشان می دهند که درمجموع ،وضعیت موجود پیوندهای روستایی  -شعهری بعا تیقعق الگعوی
اسالمی  -ایرانی پیشرفت تغییر خواهد کرد و به شرایت مقلوبتری دست خواهد یافت ارزیعابی میعزان اثرگعذاری
طرح الگوی اسالمی  -ایرانی بر پیوندهای روستایی-شهری در حد زیاد و خیلی زیاد خواهد شد بنابراین باتوجهبعه
اثرپذیری پیوندهای روستایی  -شهری از تیقق الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت و بهبود شعرایت وضععیت موجعود
می توان گفت که تیقق الگوی اسالمی  -ایرانی تقویت پیوندهای روستایی  -شهری را در شهرستان شهرضا موجب
خواهد شد و این مسئله عالوهبر کاهش فقر ،نابرابریهای موجود بین شعهر و روسعتا و شعکاف طبقعاتی ،معیتوانعد
روستاها را درزمین اشتغال زایی توانمند کند و د وام جمعیت ،سالمتی ،نظم ،امنیعت و پویعایی را بعه سعکونتگاههعای
روستایی ارمغان دهد و آسایش و رفاه ساکنان را در پی داشته باشد درواقعع در صعورت تیقعق الگعوی اسعالمی -
ایرانی ،سکونتگاه های روستایی به روستاهای سبز ،پاک ،سالم و مولّد تبدیل خواهند شد برای رفع مشکالت و موانع
موجود و پیش روی پیوندهای روستایی  -شهری و همچنین ازبینبردن نبود تعادل بین نعواحی شعهری و روسعتایی
پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه میشوند:
 -1هویت بخشی به سیمای روستاهای شهرستان ،بازآفرینی و روزآمدسازی معماری ایرانی  -اسالمی آنها؛
 -2ارتقاء کیفیت معماری روستاها با سامان دهی نماها و سیما و منظر روستا بعا اعمعال اصعول ایمنعی ،زیبعایی و
انسجامبخشی به کالبد میله ها و ایجاد ترکیبات شکلی و حجمی مناسب برای ابنی ویژة روستا؛
 -3استفاده از دانش بومی و امکان تلفیق آن با روشهای نوین تولید در روستاهای شهرستان؛
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 -4حفظ آدا ب و سنن میلی ،جلوگیری از تغییر سبک زندگی روستاها و پرهیز از شهرزدگی و مصرفگرایی در
روستاهای شهرستان؛
 -5پرهیز از هرگونه تقلید از الگوهای وارداتی درزمین اشتغالزایی در روستاها و اتکعا بعه دانعش بعومی و ارائع
الگوی جامع اشتغال روستایی برای شهرستان؛
 -6گسترش فرصت های شغلی جدید و متنوع در راستای بهرهگیری از توانمندیها و مزیتهای نسعبی روسعتاها
برای ماندگاری جمعیت در نواحی روستایی شهرستان؛
 -7افزایش سرمایه گذاری های دولتعی و بخعش خصوصعی بعا هعدف رونعق و شعکوفایی بخعش کشعاورزی در
روستاهای مستعد شهرستان شهرضا سازگار با شرایت اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی و مییقی؛
 -8ارج نهادن به الگوهای بومی و مبانی اعتقادی و بهعرهگیعری از ارزشهعای اصعیل فرهنعگ بعومی روسعتاهای
شهرستان در برنامهریزی توسع روستایی؛
 -9تقویت شهر منظریه که شهر کوچعک میلعی بعرای تععادلبخشعی بعه سعامان سعکونتگاههعا اسعت و ایجعاد
سلسلهمراتب در خدمترسانی به جامع روستایی با اولویتبندی و تجهیز مراکز برتر روستایی به خدمات ضروری؛
 - 10توجه بیش از پیش برنامه ریزان و تصمیمگیران استان و شهرستان به پیونعدهای روسعتایی  -شعهری دربعارة
پیشرفت منققه برمبنای الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت؛
 - 11استفاده از معیارها و مؤلفههای الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت در برنامههای توسعه و تصعمیمگیعریهعای
شهرستان متناسب با موضوع
منابع
 - 1استانداری اصفهان ( )1392سالنامة آماری  1391شهرستان شهرضا ،معاونت برنامهریزی و اشتغال استانداری ،نشعر دفتعر
آمار و اطالعات و  ،GISاصفهان
 - 2اهلرس ،اکارت ( )1380ایران  -شهر و روستا ،عشایر ،ترجم عبّاس سعیدی ،انتشارات دانشعگاه شعهید بهشعتی ،چعا
اول ،تهران ،صص 1- 196
 - 3بادیوند ،سعید ( )1390تبیین الگوی اسالمی  -ایرانی توسعه در مناطق روسقتایی ایقران ،پایعاننامع کارشناسعیارشعد
رشت جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه زابل ،دانشکدة ادبیات و علوم انسانی
 - 4جوانپور ،عزیز و عباسی ،مهدی ( )1390درآمدی بر بازشناسی ماهیت الگوی اسقالمی  -ایرانقی پیشقرفت ،مجموعع
مقاالت همایش ملی الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت ،انتشارات دانشگاه صنعتی سهند تبریز ،چعا

اول ،تبریعز ،صعص

85- 94
 - 5خوبفکر برآبادی ،صالحالدین و قریشی ،حبیعباهلل ( )1391پیوندهای روسقتایی  -شقهری زاهقدان و توسقعة نقواحی
روستایی (مطالعة موردی :شهرستان زاهدان) ،فصلنام پژوهشهای روستایی ،سعال سعوم ،شعمارة یکعم ،صعص - 146
119
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 - 6خوش چهره ،میمد و حبیبی ،نیکبخش ( )1391اصول پایه ای و عناصر کلیدی الگوی اسالمی  -ایرانقی پیشقرفت از
منظر اسناد فرادستی نظام ج.ا.ایران ،فصلنام راهبرد ،سال بیست و یکم ،شمارة  ،62صص 219- 244
 - 7رضوانی ،علیاصغر ( )1382رابطة شهر و روستا ،نشر ماکان ،چا

اوّل ،تهران ،صص 1- 197

 - 8رضوانی ،میمدرضا ( )1390برنامهریزی توسعة روستایی در ایران ،نشر قوم  ،چا
 - 9سعیدی ،عبّاس ( )1383مبانی جغرافیای روستایی ،انتشارات سمت ،چا
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پنجم ،تهران ،صص 1- 114

 - 10سعیدی ،عبّاس ( )1390روابط و پیوندهای روستایی  -شهری در ایقران ،نشعر مهعر مینعو ،چعا

اوّل ،تهعران ،صعص

1- 237
 - 11سعیدی ،عبّعاس و تقعیزاده ،فاطمعه ( )1384پیونقدهای روسقتایی  -شقهری و توسقعة منطققهای «بررسقی تطبیققی
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