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ABSTRACT 

 

Objective: In recent years, growing rural communities have been affected by urbanism 

processes in various areas of their lives. Undoubtedly, locating villages around urban areas are 

influenced by the intensity of their urbanism processes. Accordingly, the purpose of this study 

is to assess the situation of urbanism in the villages surrounding Darab city. 

Methods: This research is a descriptive-analytical method that documentary method is used 

to study the history and explanation of the problem and a survey method for collecting 

information related to urbanism in the surrounding villages. In this regard, according to the 

number of 3719 households in the villages surveyed, using the Cochran formula and 

correction, 318 households were calculated as sample size. Sample households were selected 

to complete the questionnaires by simple random sampling. Data analysis was performed 

using descriptive, inferential statistics and Vikor model with Excel, SPSS and ArcGIS 

software. 

Results: Results of the research confirm that there is a significant difference between the level 

of urbanism variables with 99% confidence, and the component related to the status of 

constructions has the highest level of urbanism. Also, the results of Kruskal-Wallis test 

confirm that there is a significant difference between the studied villages at 1% error level. 

Based on the results of the ranking of the model used, the Tanghe-Katuyeh village was 

evaluated in the highest and Akbarabad village was evaluated in the lowest level of 

urbanization status. 

Conclusion: Therefore, urbanism was different among the studied villages and its rate in each 

village has a significant correlation with two variables of distance to the city and the 

population of each village. 
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ارزیابی وضعیت شهرگرایی در روستاهای پیراشهری )مطالعه موردی: روستاهای پیرامون 

 شهر داراب(
 

 1 و b حمیدرضا نسیمی ، aنیاغریب فاضل
 
a رانیا ،زابل ،ریزی روستایی، دانشگاه زابلدانشیار جغرافیا و برنامه. 
b رانیا ،زابل ،زابل دانشگاه ریزی روستایی،کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه. 

  چکیده

یندهای زندگی، متأثر از فرآ مختلف هایعرصه روزافزون در رشدی با روستایی های اخیر، جوامعدر سالتبیین موضوع: 

ها اثرگذار خواهد بود. روستاها در پیرامون نقاط شهری، بر شدت روندهای شهرگرایی آنشدن تردید واقعاند. بیبوده شهرگرایی
 باشد.بر این اساس، هدف تحقیق حاضر ارزیابی وضعیت شهرگرایی در روستاهای پیرامون شهر داراب می

ه و از روش پیمایشی تحلیلی است که از روش اسنادی برای بررسی سوابق و تبیین مسئل -این تحقیق از نوع توصیفی روش:

شده است. در این راستا، با توجه به تعداد  آوری اطالعات مرتبط با شهرگرایی در روستاهای پیراشهری استفادهبرای جمع
عنوان حجم نمونه خانوار به 318تعداد  و تصحیح،مطالعه و استفاده از فرمول کوکران  ساکن در روستاهای مورد خانوار 3719

های تحقیق با روش تصادفی ساده صورت گرفته است. منظور تکمیل پرسشنامهنمونه بهخاب خانوارهای محاسبه گردید. انت
و  Excel ،SPSSافزارهای و با کمک نرم Vikorهای آمار توصیفی، استنباطی و مدل ها با روشوتحلیل دادهتجزیه

ArcGIS .انجام گردیده است 

در روستاهای مورد بررسی اختالف معنااداری باین ساطح  درصد، 99با اطمینان پژوهش مؤید آن است که  هایافته ها:یافته

باشد. همچنین وسازها دارای باالترین سطح از شهرگرایی میمربوط به وضعیت ساخت ۀهای شهرگرایی وجود دارد و مؤلفمتغیر
در باین هریاک از روساتاهای درصاد، تفااوت معنااداری  1والیس مؤید آن است که در سطح خطای  نتایج آزمون کروسکال

کتویاه در بااالترین و روساتای بندی مدل مورداستفاده، روساتای تنگهکه بر مبنای نتایج رتبهطوریموردمطالعه وجود دارد. به
 اند. سطح از وضعیت شهرگرایی ارزیابی شده تریناکبرآباد در پایین

فاوت بوده و میزان آن در هر روستا با دو متغیر فاصله تا شهر و شهرگرایی در بین روستاهای مورد مطالعه مت نیبنابرا نتایج:

 باشد.جمعیت هر روستا، دارای همبستگی معناداری می

 داراب.شهر شهرگرایی، روستا، پیراشهر،  :هاکلیدواژه
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 مقدمه

ترین رخدادهای تاریخ بشری، روند شهرگرایی توسعه و از مهمترین عوامل مؤثر در توسعه دنیای درحالبرجستهاز 
ای تحت تأثیر ها و رویدادهای مختلف به شکل فزایندهباشد. به نحوی که تمام شئون زندگی افراد در عرصهجوامع می

ها، همچون انقالبی گریزناپذیر و ها و آزادیای از هراسن آمیزهعنوا( و به1: 1394دهد )بزرگمهر و شریفی، خود قرار می
 (.614: 1395گردد )رفیعی و دباغی، برگشت بر جوامع کوچک انسانی تحمیل میغیرقابل

( اما 47: 1394باشد )دهشیری، کامالً جدید نیست و همواره از نظر کیفی در حال تحول می شهرگرایی پدیده
: 1391گردیده است )نجارزاده، المللی انکاری بین سطوح محلی، ملی و حتی بینهای غیرقابلبطهگیری راساز شکلزمینه
اند که دیگر کمتر پیچیده شده هم های شهرگرایی چنان در. در این راستا، امروزه گره(Roberts, 2008 ؛ به نقل از144

سازی میراث (. لذا، یکسان76: 1396، 1از انزوا یافت نمود )گیدنز و بردسال ایهالهتوان فرورفته در ای را میجامعه
-های شهرگرایی در عصر حاضر بهترین عارضهترین و برجستههای متنوع زندگی جوامع، یکی از جدیبدیل سبکبی

رگرایی یکپارچه، (؛ بنابراین در شه36-37: 1396دهد )دهقانی، ها را تحت تأثیر قرار میآید که فرهنگحساب می
چنان تمایز هویتی بین نواحی شهری و روستایی وجود نخواهد داشت؛ ای فراگیر و خارج از کنترل، دیگر آنعنوان پدیدهبه
کنند؛ زیرا روستاها در سراسر تر تجربه میطور خاص و عمیقرسد جوامع روستایی، این پدیده را بهحال به نظر می این با

طور روزافزون در معرض ایی با هویت، فرهنگ، شیوه معیشت مربوط به خود، در مقیاس محلی بهعنوان فضاهجهان به
عنوان مرکز توزیع خدمات و امکانات ها به شهر )به( و نزدیکی آن47: 1390، 2تغییرات شدید و شهرگرایی هستند )وودز

تر، مناطق روستایی کشور را در ای متفاوت و سریعنهگوتواند به دلیل دسترسی عمیق و فراگیر به انواع منابع، بهمتنوع( می
گشاید و موجب درهم های جدیدی را فرا روی ساکنین روستاها مییند فرصتشهرگرایی قرار دهد. البته این فرآمعرض 

 (.25: 1386گردد )ذکایی، های مختلف میهای زندگی ساکنان با یکدیگر در عرصهتمام جنبه فزایندهتنیدگی و پیوند 
 جای بر دنیا از اینقطه هر زندگی در بر کیفیت نازدودنی اثرات تبلیغات، عظیم نیروی با توسعه ابزارهایی همچون

 شهرگرایی مواجه فرایندهای متأثر از روزافزون رشدی با اخیر، هایدهه در ایران که روستاهایطوریمانده است. به

 و پدیده این تأثیر محلی خود، تحت زندگی مختلف ابعاد در روستایی هایمحیط اکنوناند. به همین دلیل همبوده
(. از این حیث، روستاهای پیرامون شهر داراب، به نسبت سایر 36: 1396اند )دهقانی، قرارگرفته آن از ناشی یندهایفرآ

عنوان مکان راب، بهروستاهایی که در فواصل دورتری از مرکز قرار دارند، به دلیل نزدیکی و دسترسی بهتر به شهر دا
تری نسبت به دیگر های بیشتر و سریعها و امثال آن، با پیشرفتتمرکز انواع خدمات و امکانات متنوع، سرمایه، جریان

های شهر گریز اند و حتی در مواردی پذیرای دو جریان مهاجرتی از سایر روستاها به خود و مهاجرتروستاها برخوردار بوده
ورسوم، عقاید، هایی ازجمله؛ آداباین روندها، تغییراتی در ساختارهای پیشین این جوامع در زمینه جۀنتی اند که دربوده

ها به وجود آمده است و وضعیت رفتاری، اوقات فراغت، وضعیت مسکن، ها، هنجارپذیری و هنجارسازیآلها، ایدهارزش
شدت تغییر کرده است )ازکیا و ها بهدر این سال هغیرالگوی مصرف، وسایل خانگی، تزئینات منزل، خوراک، پوشاک و 

های روستایی به پذیر در مناطق و بافت(. لذا با توجه به اینکه بخش عمده جمعیت آسیب243: 1388رودبارکی، حسینی
(، با بررسی و تحلیل این روند در این جوامع، 24: 1398ساربان و عبدپور، کنند )حیدریعنوان بخش پایه زندگی می

ها و الگوهای موجود یا در حال گیریهای پنهان و سایر آثار و تبعات آن، مطلع شد و از جهتتوان از هنجارها، ارزشمی
سازی ساختارها در نواحی روستایی، به عنوان جزئی از تری ارائه داد تا این دگرگونبینانهگیری، تفسیر و تصویر واقعشکل

باشد )محمدی و همکاران، های نواحی روستایی برای بهبود وضع زندگی مردم یفرآیند توسعه، در جهت کاهش نابرابر
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ی مطالعات پیشین نیز مؤید آن است که تاکنون در ارتباط با وضعیت شهرگرایی در (. در این راستا، مالحظه58: 1399
جغرافیایی، با  هایهشپژو در نو اقدام عنوان یکروستاهای پیراشهری، تحقیقی صورت نگرفته است که این امر، به

خواهد بود و هدف ارزیابی وضعیت شهرگرایی زندگی در روستاهای پیرامون شهر داراب در استان فارس، حائز اهمیت 
کلی، برای بازشناسی راهبردهای  طوررهنمودهایی برای بازخوردهای مطلوب، اصالح مشکالت و به تواند جهت ارائۀمی

هرحال پژوهش حاضر ضمن بررسی ابعاد  به (.Lee, 2008: 1207)تفاده شود های آینده اسقبل و طراحی سیاست
شهرگرایی در محدوده موردمطالعه و ارزیابی نقش نزدیکی روستاها به مرکز شهرستان داراب، به دنبال پاسخ به این سؤال 

 بوده است؟باشد که وضعیت شهرگرایی روستاهای موردمطالعه در پیرامون شهر داراب چگونه اساسی می

  نظریپیشینۀ 

زیرا که  کنند یزندگو باهم  یکدیگرکنار  در یستبابلکه میکنند  یزندگ ییتوانند به تنهایها نمانسانتردید بی
باشد حال آنکه هرچه این مجموعه بزرگتر و ی میواحد اجتماع وجود یکبه  یازمندن ،اهداف مختلف و یازهابه ن دستیابی

حلی برای رسیدن تر خواهد بود و البته راهتر و برای افراد جذابگویی به نیازهای افراد، موفقدر پاسختر باشد یافتهتوسعه
منظور دستیابی به توسعه و پیشرفت، رفاه، خدمات، مدیریت، به امنیت و آرامش روانی و نیز رفع نگرانی عمومی به

 (.Ramandei, 2020: 142-143)گردد ارتباطات و غیره تلقی می

 از بسیاری در را مهمی هایواکنش غرب، جهان در پرشتاب شهرگرایی بیستم، سده اوایل و نوزدهم سده اواخر در

این روند  به درخور هایو پاسخ تحوالت این فهم پی در خاص مسیری از و مستقل طوربه هر یک برانگیخت و هارشته
  .(24: 1398پوراصل، )ملک اندبوده روبه رشد

ها و نقطه یدهاها، ها، نگرشهای خاصی از زندگی شامل روابط اجتماعی، نهادها، ارزشعنوان سبک شهرگرایی به
های مختلف آن نظر دارد که البته به وضوح از شیوه زیست و نظراتی است که بر شهر و محیط شهری، همچنین جنبه

گردند. این هر روز افراد بیشتری تابع آن میگیرد و باشد و در موازات شهرها صورت میفرهنگ دیگر مردمان متفاوت می
 در دوران جدید به حساب های نوین حکومت و از نمودهای زندگی، شیوع فردباوری، شیوهانقالب صنعتی مفهوم از تبعات

فوریت و پویایی مضاعفی را به  رو، این رویکرد که یکیناساز بسیاری از تحوالت شده است. از آید که زمینهمی
 تبدیل شده است نظرانصاحببرای بسیاری از پژوهشگران و  مشغولیجغرافیای انسانی اضافه نموده است، به یک دل

(، 1938، 2ای از زندگی )لوئیث ویرتیوهش(. به نحوی که در تعابیر و اصطالحاتی نظیر، 455: 1388، 1)مورای
، 5(، زوال و مرگ فاصله )کایرنکوس1990، 4(، جهان بدون مرز )اوهمای1989، 3شمولی ایدئولوژی )فوکویاماجهان
(، رها شدن از هویت محلی و ملی و 2005، 7اهمیتی مکان فیزیکی )فریدمن(، بی4: 2001، 6(، مرگ کشور )مورگان1997
اند کار بردهیندهایی که از آن به( به این مفهوم و فرآ2: 2007، 8مکان )دوچارتایگشدن انسان به موجودی بیتبدیل

شمار های بیشدن و شهرگرایی(. بنابراین جهان معاصر، جهان مواجهه با جهانی52: 1396)ویسی،  پرداخته شده است
ها، مراودات و ارتباطات میان جوامع و معاوضه گر تصویری از هم پیوندی( و تداعی614: 1395)رفیعی و دباغی،  باشدمی

های جغرافیایی، سیاسی، فرهنگی و ای است که در آن تمام ریشهآینده طور نوید دهندۀهای کهنه و همینبا تعصب
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1. Murry 
2. Wirth 
3. Fukuyama 
4. Ohmae 
5. Cairncoss 
6. Morgan 
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8. Dochartaigh 
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ای نامتناهی خورد و در گستره(، نظم سنتی فضا و زمان برهم می1: 1392، هابرماسشود )منازعات اجتماعی خشکیده می
آورد و تر فراهم میای بسیار بزرگر ترکیب و هماهنگ شده و امکان کنش و روابط اجتماعی را در جامعهبا یکدیگ

گردد تر و آزادانه کاال، انسان، اطالعات و سرمایه نسبت به قبل میتر، گستردهتر، سریعسرانجام منتج به حرکت روان
ای خواهد بود که هر رویداد یا اتفاقی که در بعد محلی روستا هگون( و بازخورد این روند به88: 1395)باقری و همکاران، 

های دیگر تأثیر بگذارد؛ متأثر بوده و در مقابل، قادر است بر وقوع حوادث در مکان تربزرگرخ دهد، از حوادث مکان 
فرهنگی، اقتصادی، یندها باشد که با فروریختن مرزهای ای از فرآتواند یک فرآیند یا مجموعهابراین، شهرگرایی میبن

تردید، ( که بی616: 1395گردد )رفیعی و دباغی، ها منجر میبه همگونی و همسانی در این زمینه غیرهسیاسی، حقوقی و 
های رشد و مراکز توزیع خدمات به سایر مناطق( در روند شهرگرایی عنوان قطباثرگذاری نزدیکی به شهرها )به
فرینی در زمینه فقدان قدرت کنترل آینده خود، چندپارگی اجتماعی، از دست دادن اعتقاد انکارناپذیر خواهد بود و سبب بازآ

توان به برخی از شود. از این حیث میتر میدر مقیاس بزرگ (Alston, 2007: 197)های سیاسی در سطح کالن نظام
ی مناسب توسعه یا راهبرد دوم در مقابل راهبرد نظریات اشاره نمود: فریدمن راهبرد توسعه شتابان روستایی را گزینه

شهر روش  -سازد. به اعتقاد وی، روستامطرح می توسعه، حال درعنوان راهبرد اول در کشورهای توسعه اقتصادی، به
ها برای اجرای این رود. اولین گامدن راهبرد توسعه شتابان روستایی برای اجرای این راهبرد به شمار میعملیاتی کر

های متقابل راهبرد شامل مراحل تغییر چهره نواحی روستایی از طریق انطباق عناصر شهری، گسترش شبکه کنش
شهری و کاهش  -تثبیت درآمد روستایی اجتماعی در نواحی روستایی، کاهش نابسامانی اجتماعی در مسیر توسعه،

ریزی گیری و برنامهای، طراحی نظام تصمیمی ارتباطی منطقهشهری به شبکه -اختالف درآمدی، اتصال نواحی روستا
(. 106: 1396پور، باشد )جمعهشهری می -های محیطی و فراهم ساختن منابع مالی برای توسعه روستامتناسب با ویژگی
های افزایش میزان دسترسی مردم ی روستایی، به دنبال راهعملکرد شهری و توسعه با ارائه نظریۀ 1وفرداز طرف دیگر، ی

روستایی به شهر است. این راهبرد، روابط میان عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی، توزیع فضایی خدمات، تسهیالت، 
دهد و عملکردهای اجتماعی و اقتصادی مهم ار میهای مولد را در مناطق روستایی، مورد آزمون قرها و فعالیتزیرساخت

(. همچنین 127: 1396کند )زیاری، ریزان مطرح میگذاران و برنامهرا که باید در هر منطقه اجرایی شود، برای سیاست
های نعنوان مکاای )بهکند که هراندازه مادر شهر ناحیههای میان شهر و روستا را بیان مینظریه مکان مرکزی، وابستگی

 (.61: 1393دلیر، زادهشود )حسینتر باشد، میزان ارائه خدمات نیز بیشتر میمرکزی( بزرگ

توان گفت که ریشه این اصطالح هنوز کامالً مشخص نیست اما از طرف دیگر، درخصوص مفهوم پیراشهری می
ها ص گردید. این سکونتگاهاهمیت آن از حدود یک قرن پیش در نتیجه محدود شدن دوگانگی بین شهر و روستا مشخ

؛ به 125: 1396شوند )قاسمی و همکاران، شهر و پیراشهر معرّفی میشهر، لبهکه با اصطالحاتی مانند روستا شهر، حومه
 پی در که شهرها از روستاهای واقع در حاشیه عبارتند ( نیز4: 1979نقل از سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا، 

های پیرامونی بیشتر متأثر از تمایالت مناطق پیراشهری و حوزه دهند.می ادامه خود زندگی به اهآن فیزیکی گسترش
. (Sieverts, 2003: 13)ای در مطالعات شهر و پیرامون آن دارند باشند که جایگاه و اهمیت ویژهتوسعه شهری می

گیرد که از دو منظر موردتوجه است. از منظر میپیراشهرنشینی نیز طیفی از نواحی روستایی تازه شهری شده را دربر 
های شهری و کیفی به معنای رشد سبک زندگی شهری در نواحی روستایی و از منظر کمّی نمایانگر گسترش زیرساخت

 نزدیک شهر تعریف آستانه به جمعیت جذب ( که حتی با11: 1395باشد )دانشپور و همکاران، افزایش مستمر جمعیت می

آورند، بدین ترتیب پیراشهر به برمی سر روستایی یسابقه با نوظهور عنوان شهرهاییبه کوتاهی، مدت ظرفو  شوندمی

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Urban Function & Rural Development Theoryn (Yoford) 

https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%AF%D9%86+%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B3&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%AF%D9%86+%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B3&select-author=author-exact
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گذار بین شهر و پسکرانه  عنوان ناحیۀی اشاره دارد که بهفضایی منفک و منفصل از شهر اما تحت تأثیر روند شهرنشین
یندهای شهرگرایی حت تأثیر فرآایست که تراشهری پدیدهشود. پیراشهرنشینی و توسعه نواحی پیاش توصیف میروستایی
های مرسوم بین بندیگیرد؛ بنابراین باید با نگاهی فراتر از تقسیممتفاوتی به خود میهای محلی، ساختار فضایی و ویژگی

ین، روستاها به ب این (. در11: 1395نواحی شهری و روستایی به بررسی نوع جدیدی از فضا پرداخت )دانشپور و همکاران، 
هایی هستند که اغلب روستاییان از سطح کیفیت زندگی و رفاه طور معمول در کشورهای در حال توسعه از جمله مکان

 دلیلِ به نواحی(، این 200: 1397قیداری و همکاران، باشد )سجاسیباال می هاآنپایینی برخوردارند و تمرکز فقر در 

گوناگون از  افراد سوی از فعالیت و سکونت برای فزاینده تقاضای تحت فشار همواره فضایی ویژه موقعیت از برخورداری
های زندگی افراد نیز در بخش روند شهرگرایی، درگذر دارند که البته سایر روستاها و از اقشار ضعیف خود شهر قرار

صله، در روستاها و بر روستاییان گیرد و نهایتاً وضعیت تغییرات حاقرار می گوناگونی تغییر و تحوالت مختلف دستخوش
 .باشدمالحظه میقابل

 پیشینۀ عملی 

عات با ارزیابی و مرور ادبیات نظری مشخص گشت که حجم مطالعات تجربی و میدانی مسئله تغییر و تحوالت اجتما
یندهای شهرگرایی در جوامع روستایی و محلی کمتر مورد استقبال قرار گرفته است محلی با در نظر گرفتن نقش فرآ

 هنیزم نیدر ا یمطالعات خارج نیترمهم( که از این رو در قالب پیشینه تحقیق به برخی از 5: 1388)وثوقی و همکاران، 
 شود: یاشاره م

رداختند بیان داشتند که تأثیر عه روستایی پای که به تحوالت ساختاری جام(، در مقاله1388وثوقی و همکاران )
توان یافت که در ای را نمییندهای شهرگرایی در اجتماعات محلی غیر قابل انکار است، امروزه دیگر هیچ جامعهفرآ

 انزوای مطلق به سر ببرد و روابط متقابلی را با دنیای پیرامون نداشته باشد. 
ها و جنوبی از شهرستان اصفهان نشان داد که ویژگی براآناهای دهستان ای در روستدر مطالعه ،(1391نجارزاده، )

آید. در منطقه یاد شده، سبک زندگی بیشتر در راستای می های شهرگرایی گاه در قالب نیازها و تقاضاهای محلی درشکل
 کند. دزنی فرهنگی صدق میپیون

آباد زندگی در نواحی روستایی دهستان روشن در پژوهشی به تغییرات سبک ،(1394قیداری و همکاران )سجاسی
های سبک زندگی به خصوص در بعد سبک پرداختند. نتایج حاصل مؤید اثرات شهرگرایی در قالب همه ابعاد و شاخص

که افراد جوان گرایش به سبک زندگی شهری و افراد مسن گرایش به سبک طوریزندگی اجتماعی مشاهده شده است، به
 ایی دارند. زندگی بومی روست

شهر مشهد بیان نمودند کیفیت زندگی در روستاهای پیراشهر کالندر پژوهشی پیرامون  ،(1396قاسمی و همکاران )
 روستاهای شهرستان سایر به نسبت خاصی امتیازات دارای مشهد، شهرکالن با مجاورت به جهت که این روستاها

 هستند. 
 به شهرگراییراستای موضوع پژوهش حاضر نشان دادند که در تحقیقی هم ،(1398عوری و همکاران )فرامرزی

 شهری هایمحیطایجاد  در سعی ،مختلف هایحوزه در جامع یمعیارهای ارائه با ،محور انسان پایدار رویکرد یک عنوان

و این  داردرا  نشاط باالبته  و استرس بدون و آرام به صورت شهری زندگیو ترویج  نیز خلق و مطلوب و کارا به صورت
 گیرد. قرار توجه مورد های انسانیسکونتگاه توسعه و طراحی ریزی،برنامه در رویکرد یک عنوان به تواندروند می
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که به روش اسنادی  «شهرگرایی پاسخی به فرایندهای شهرنشینی جدید»ای با عنوان در مطالعه ،(2009) 1هوپربی
تی، جوانان، قومیت و طبقات یهای جنسشدن، فضای شهری مدرن، سیاستانجام گردید شهرگرایی را متأثر از جهانی

 دانسته است. 
ای که در جوامع روستایی شهرستان کرمانشاه انجام دادند نشان دادند که در مقاله ،(2011عزیزی و همکاران، )

های حاصل از تغییرات شهرگرایی در های روستایی تأثیرگذار بوده است. نشانهبر محیط شهرگرایی در ابعاد گوناگون
ها در این پژوهش سازی فرهنگ، فردگرایی، افزایش استفاده از رسانههایی همچون صنعتی سازی روستاها، جهانیزمینه

 آمده است.  دستبارزتر به
سی اثرات شهرگرایی بر مناطق روستایی اسلوونی پرداختند، ای به برردر مطالعه ،(2012و همکاران، ) 2المپیک

های این تحقیق نشان داد که شهرگرایی منجر به باز ساخت اقتصادی روستاها در اسلونیا شده است. از طرفی دیگر یافته
 ها و تهدیدهای متعددی را برای روستاییان ایجاد کرده است. قرارگیری در محدوده اتحادیه اروپا، فرصت

در پژوهشی به اثرات شهرگرایی بر زندگی شهری و روستایی جامعه هند پرداخت و بیان نمود که  ،(2014، )3انجوناتام
ریزی باید های روستایی اثرات مثبت و منفی زیادی در این جوامع داشته است؛ اما به لحاظ برنامهشهرگرایی در محیط

 ده و از اثرات مثبت آن، استفاده حداکثری انجام گیرد. تالش شود در بلندمدت اثرات منفی شهرگرایی کنترل ش
تکامل مکانی ساکنان روستاهای اطراف شهرستان ژانگجاکو دریافتند  ، در تحقیقی در زمینۀ(2017و همکاران ) 4سان

و همچنین با توسعه اقتصادی، افزایش های اخیر افزایش یافته است های روستایی در طول سالکه مساحت شهرک
اند و شرایط برای دستیابی ساکنان به توسعه، ادغام های کشاورزی و بهبود زیربنایی همراه بودهوریگذاری در فناسرمایه

 شکل جدید روستایی نیز فراهم شده است. وساز یکشهری و روستایی و ارتقاء ساخت
بیان نمود سطح انضباط، خدمات، ای بین دو منطقه روستایی که انجام داد در تحقیقی مقایسه ،(2020) 5راماندی

ها، ساختار، ارتباطات، مدیریت و انجام وظایف با گیریها، سطح کارایی، سطح تصمیمجویی در هزینهتوسعه، انگیزه، صرفه
 تری بوده است و به نقش مؤثر میزان فاصله تا مرکز تأکید دارد.نزدیکی به مرکزیت در وضعیت مطلوب

 شناسی ها و روشداده

، هادادهآوری باشد. روش جمعتحلیلی می -توصیفیروش و ماهیت کاربردی و از نظر  هدف، نظرش حاضر از پژوه
های اسنادی و میدانی است. بدین ترتیب که پس از بررسی منابع مرتبط با موضوع تحقیق، مطالعات اولیه ترکیبی از روش

ها و نشانگرهای منطبق با موضوع، متناسب با شرایط منطقه میدانی و تدوین مبانی نظری، فهرست جامعی از شاخص
)خیلی کم تا خیلی  5تا  1صورت طیف لیکرت، از ها بهبه شاخصی نمره ده( که در 1موردمطالعه تعیین گردید )جدول 

مرکز آمار  1395زیاد( اقدام شد. همچنین در جهت تعیین حجم نمونه خانوارهای پاسخگو بر اساس گزارش جمعیتی سال 
 3719مجموع  از گیری شد کهو همچنین فرمول تصحیح بهره درصد 95 اطمینان ایران، از فرمول کوکران در سطح

گیری تصادفی ساده مورد صورت نمونهخانوار محاسبه گردید و به 318تعداد ، ساکن در روستاهای موردمطالعهخانوار 
که مطابق با طوریبه شد، استفاده محتوایی و روایی صوری از پرسشنامه روایی آزمون پرسشگری قرار گرفتند. برای

 .رسید نهایی تأیید به بازبینی چند بار از و پس ن مربوطه قرار گرفتاختیار اساتید و کارشناسا در تکنیک دلفی، پرسشنامه

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Hooper 
2. Lampic 
3. Manjunatha 
4. Sun 
5. Ramandei 
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 توسط که است ضرایبی ترینعمومی از ضریب پایایی پرسشنامه تحقیق نیز به روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. این

گیرد )عنابستانی میقرار  مورداستفاده هاداده آوریمختلف جمع ابزارهای پایایی سنجش برای اجتماعی پژوهشگران علوم
محاسبه  859/0(. بر این اساس، ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای مورد بحث در زمینه شهرگرایی، 75: 1390و همکاران، 

 شود.می تأیید پرسشنامه گردید. در نتیجه، اجزای درونی مقیاس دارای همبستگی قوی با یکدیگر هستند و پایایی
 

 قیق در ارزیابی وضعیت شهرگرایی روستاهای پیرامون شهر دارابهای تحها و شاخصمؤلفه -1جدول 

 هاشاخص هامؤلفه

 نگرش روستاییان

های پیشین، ورسوم و سننباختگی تدریجی آدابهای روستایی، حذف و رنگوضعیت سطح آگاهی در محیط
میزان حضور و همفکری زنان در امور روستا، تخصیص منزل به  ،رنگ شدن ارتباطات اجتماعیفردگرایی و کم

 مکانی برای استراحت و آرامش نه سایر کارکردها.

 شرایط زندگی در روستا

-های لذتتغییر در نگرش جوانان نسبت به زندگی در روستا، وضعیت امنیت و آرامش در روستا، ترجیح فراغت

 حفظ عمومی و بهداشت رعایتهای روستایی، روزمره توسط فروشگاهگرایانه، تأمین نیازهای جویانه به فایده

 .پاکیزگی محیط

 نوگرایی
هایی از امور و زندگی در روستا، ارتباطات، الکترونیکی شدن بخش و آوریفن پیشرفت با انزوا از روستا خروج

 ها و اصطالحات جدید.واژهاستفاده از و وسایل غیرضروری زندگی، مصرف کاالهای متنوع  گرایش بهمیزان 

 شدنجهانی
های روستایی، میزان تعامل با وضعیت ارتباط روستاییان با شهر، وضعیت رواج شرایط زندگی شهری در محیط

 نهادهای دولتی، تسلط بازارهای بیرونی بر بازارهای روستایی.

 وسازهاوضعیت ساخت
بومی و مصالح جدید، وضعیت خدمات زیربنایی و وسازهای با معماری غیرتمایل به نوسازی منازل، ساخت

 عمومی، میزان زیباسازی و منظر مطلوب در روستا، کیفیت فضاهای تفریح همچون پارک.

 قیتحق یهاافتهیمنبع: 

استنباطی و  و توصیفی آمار روش دو با های موردبحث، ابتداها، پس از استانداردسازی شاخصوتحلیل دادهدر تجزیه
قرار گرفته است. به این سنجش  ، وضعیت شهرگرایی در روستاهای پیرامون شهر داراب موردSPSSافزار نرم استفاده از

وضعیت نرمال بودن یا نبودن متغیرهای مورد ارزیابی وضعیت ابتدا  صورت که جهت افزایش صحت و دقت تحقیق،
مورد بررسی قرار  ومحاسبه اسمیرنوف  -روفگیری از آزمون کلموگبا بهره شهرگرایی در روستاهای پیرامون شهر داراب

کمتر حاصل گردید، استنتاج شد که در  05/0حاصل از این آزمون که از سطح خطای  p-valueگرفت. با توجه به مقدار 
های ناپارامتریک استفاده گردید. سپس در باشد. از این رو، از آزمونها غیرنرمال میدرصد، توزیع داده 95سطح اطمینان 

 است. در استفاده گردیده Vikorبندی روستاهای موردمطالعه بر اساس مدل ارزیابی چند معیاره، از تکنیک جهت رتبه

که همان امتیاز نهایی هر گزینه ( Q)و شاخص ویکور ( R)شاخص نارضایتی (، S)ارزش شاخص مطلوبیت  راستا، این
بندی، وزن که در مطالعات مربوط به سطح آنجا از .(181: 1395شود )اصغری لفمجانی و همکاران، است، سنجیده می

ها برای بیان اهمیت هر یک از دهی به شاخصهای مختلفی جهت وزنتواند متفاوت باشد و از طرفی روشها میشاخص
ی مدل ارزیابی حاصله از این پژوهش بر پایهمنظور افزایش صحت و دقت نتایج (، به89، 1395ها وجود دارد )قادری، آن

 در علوم عمده مفهوم یک گذاری گردیده است. آنتروپی، اهمیت1ها توسط روش آنتروپیچند معیاری، هریک از شاخص

مورد  محتوای از موجود اطمینان عدم مقدار دهندهنشان کهطوریبه باشد.می اطالعات تئوری و اجتماعی علوم فیزیکی،
بندی روستاهای نمونه بر مبنای خروجی (. همچنین سطح1390:36است )میرکتولی و کنعانی،  پیام یک اطالعات انتظار
 انجام شد. 10.3ArcGISافزار صورت گارافیکای و با طااراحای نقشه در نرمازنظر وضعیت شهرگرایی، به Vikorمدل 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Entropy 
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تر از محور پژوهش در در این مطالعه، جهت ایجاد ذهنیتی شفاف بنابراین، با توجه به چارچوب نظری ارائه شده
های متعدد زندگی جامعه روستایی، مدل مفهومی ها و زمینهراستای تأثیر قرارگیری روستاها پیرامون نقاط شهری، بخش

 (.1گردیده است )شکل تحقیق حاضر ارائه 
 

  
 : نگارندگان(می)ترسمدل مفهومی پژوهش  -1شکل

 وهشقلمرو پژ

گونه بیان نمود که شهرستان داراب با قدمتی چند هزارساله در توان ایندر راستای معرفی محدوده مورد مطالعه می
دشت، استهبان، نیریز، فسا، الرستان و استان هرمزگان های زرینقرار دارد و با شهرستان استان فارسجنوب شرقی 

عرض شمالی و مساحت  28°76'68"طول شرقی و  54°54'44"(. شهر داراب با مختصات 2باشد )شکل جوار میهم
هر شیراز واقع شده است کیلومتری تا ش 240متر از سطح دریا، در فاصله  1170کیلومترمربع و ارتفاع  2500حدود 

گراد درجه سانتی 22وهوایی گرمسیری بوده که متوسط دمای ساالنه آن نظر آب (. از1398)فرمانداری شهرستان داراب، 
متر تجاوز میلی 350شود که در طول سال از صورت باران پدیدار میهای آن بیشتر بهثبت گردیده است. همچنین بارش

نفر  489/201مرکز آمار ایران برابر با  1395(. جمعیت این شهرستان در سرشماری سال 91-90، 1396کند )نسیمی، نمی
 باشد.نفر از آن مربوط به خود شهر داراب می 232/70بوده است که تنها تعداد 

 

 
 : نگارندگان(می)ترس موقعیت محدوده موردمطالعه -2شکل 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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میدانی از روستا، پرسشنامه و مصاحبه از خانوارها انجام های مشاهدات آوری اطالعات از طریق تکمیل فرمجمع
دارا  به جهت روستا 8که تعداد  باشدمی پیرامون شهر داراب واقع در پژوهش شامل روستاهای این آماری گردید. جامعه

رفتند قرار گ و مورد بررسی انتخاب نمونه جامعه عنوانبه به تشخیص نگارندگان، توجّه خاص و با هایویژگی بودن
 (. 2)جدول 

 

 های کلی روستاهای نمونهویژگی -2جدول 

 فاصله تا شهر به کیلومتر خانوار جمعیت نام روستا فاصله تا شهر به کیلومتر خانوار جمعیت نام روستا

 5 558 1838 شهنان 6 227 809 نیدیشهر
المبینفتح  4 123 430 اکبرآباد 5/9 506 1850 

چارکسنگ  6 388 2493 ثاراهلل 5/4 340 1106 
کتویهتنگ  4 287 984 دوبان 3 1290 4416 

 قیتحق یهاافتهیمنبع: 

 هایافته

درصد زنان تشکیل  4/21ها را مردان و درصد از آن 6/78دهد که های توصیفی پاسخگویان نشان میویژگی
درصد(،  6/22و کمترین درصد از افراد )با سال  50تا  36درصد(، در گروه سنی  5/41دهند. ازنظر سنی، بیشتر افراد )با می

نظر سطح تحصیالت، بیشترین فراوانی مربوط به تحصیالت دیپلم بوده  اند. ازسال قرار داشته 50در گروه سنی باالی 
شوند. همچنین از لحاظ اشتغال، مشاغل کشاورزی و آزاد به ترتیب )با درصد از پاسخگویان را شامل می 7/37است که 

 اند.درصد( بیشترین تعداد را از جامعه نمونه به خود اختصاص داده 6/28و  33

های موردمطالعه در زمینه شهرگرایی روستاهای نمونه، مؤید های مربوط به مؤلفهبررسی وضعیت هریک از شاخص
مطلوب بوده  ( و در حد3ها در این روستاها، باالتر از متوسط نظری )آن است که از نگاه پاسخگویان، سطح تمام شاخص

وسازهای با معماری شده، باالترین میزان میانگین متعلق به ساختهای درنظر گرفتهای که از میان شاخصگونهاست. به
پاکیزگی محیط و کمترین  حفظ عمومی و بهداشت غیربومی و مصالح جدید، وضعیت خدمات زیربنایی و عمومی، رعایت

 از روستا هادهای دولتی، میزان حضور و همفکری زنان در امور روستا، خروجسطح میانگین مربوط به میزان تعامل با ن

 (.3باشد )جدول رنگ شدن ارتباطات اجتماعی میارتباطات، فردگرایی و کم و آوریفن پیشرفت با انزوا

  توجه در زمینه شهرگرایی روستاهای موردمطالعههای قابلوضعیت شاخص -3جدول 

کد
 

میانگیناختالف  میانگین شاخص  مد واریانس انحراف معیار 

A1 های روستاییوضعیت سطح آگاهی در محیط  050/4  050/1  748/0  559/0  4 

A2 های پیشینورسوم و سننباختگی تدریجی آدابحذف و رنگ  761/3  761/0  650/0  422/0  4 

A3 رنگ شدن ارتباطات اجتماعیفردگرایی و کم  629/3  629/0  534/0  285/0  4 

A4 601/3 میزان حضور و همفکری زنان در امور روستا  601/0  737/0  543/0  4 

A5 965/3 تخصیص منزل به مکانی برای استراحت و آرامش نه سایر کارکردها  965/0  712/0  507/0  4 

B1 686/3 تغییر در نگرش جوانان نسبت به زندگی در روستا  686/0  779/0  607/0  4 

B2  روستاوضعیت امنیت و آرامش در  730/3  730/0  796/0  633/0  4 

B3 گرایانهجویانه به فایدههای لذتترجیح فراغت  708/3  708/0  634/0  403/0  4 

B4 های روستاییتأمین نیازهای روزمره توسط فروشگاه  132/4  132/1  780/0  607/0  4 

B5 189/4 رعایت بهداشت عمومی و پاکیزگی محیط  189/1  734/0  538/0  4 

C1  881/3 هاروستا از انزوا با پیشرفت فناوریخروج  881/0  821/0  673/0  4 

C2 هایی از امور و زندگی در روستاالکترونیکی شدن بخش  613/3  613/0  644/0  415/0  4 

C3 104/4 میزان گرایش به مصرف کاالهای متنوع و وسایل غیرضروری زندگی  104/1  687/0  472/0  4 
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C4 اصطالحات جدیدها و استفاده از واژه  950/3  950/0  648/0  420/0  4 

D1 884/3 وضعیت ارتباط روستاییان با شهر  884/0  662/0  438/0  4 

D2 های روستاییوضعیت رواج شرایط زندگی شهری در محیط  704/3  704/0  707/0  499/0  3 

D3 572/3 میزان تعامل با نهادهای دولتی  572/0  635/0  403/0  3 

D4  بیرونی بر بازارهای روستاییتسلط بازارهای  739/3  739/0  740/0  547/0  3 

E1 145/4 تمایل به نوسازی منازل  145/1  740/0  705/0  5 

E2 وسازهای با معماری غیربومی و مصالح جدیدساخت  384/4  384/1  756/0  572/0  5 

E3 280/4 وضعیت خدمات زیربنایی و عمومی  280/1  770/0  593/0  5 

E4 و منظر مطلوب در روستا میزان زیباسازی  943/3  943/0  756/0  571/0  4 

E5 865/3 کیفیت فضاهای تفریح همچون، پارک  865/0  850/0  723/0  4 

 قیتحق یهاافتهیمنبع: 
 

های مختلف وضعیت شهرگرایی زندگی خانوارهای موردمطالعه در بندی سطح مؤلفههمچنین برای مقایسه و رتبه
به ( 000/0)روستاهای پیرامون شهر داراب، از آزمون فریدمن استفاده گردید. بر این اساس، با توجه به سطح معناداری 

بحث وجود دارد  های موردح متغیرهای شهرگرایی در مؤلفهتوجهی بین سطدرصد، تفاوت قابل 99دست آمده، با اطمینان 
 (.4)جدول 

 نتایج حاصل از آزمون فریدمن -4جدول 

 معناداری درجه آزادی کای اسکوار تعداد

318 172/910 4 000/0 

 قیتحق یهاافتهیمنبع: 
 

 

ها ای آنو برحسب میانگین رتبه صورت نمودارهای مختلف، بهبندی و مقایسه مؤلفهنتایج دیگر این آزمون برای رتبه
توان مالحظه نمود که متغیرهای معرف شهرگرایی زندگی در روستاهای پیرامون شهر داراب، ارائه شده است؛ بنابراین می

وسازها به شود، مؤلفه مربوط به وضعیت ساختمالحظه می (3)طور که در شکل اند. همانمیزان متحول نشده به یک
ها، کاالها، مواد و مصالح مندی از برخی خدمات شهر، اطالع و دسترسی آسان به انواع سبکشهر و بهرهدلیل نزدیکی به 

مندی بیشتر به نسبت سایر روستاها از شکل و شمایل موردنیاز و همچنین الگوپذیری مستقیم از شهر و نهایتاً بهره
شدن ین سطح از شهرگرایی مربوط به وضعیت جهانیها و همچنین کمترشهری، دارای باالترین سطح از بین سایر مؤلفه

 (.3باشد )شکل در فضاهای روستایی نیز می
 

 



                 18، پیاپی 1، شمارۀ 8، دورۀ 1400دوفصلنامۀ علمی جغرافیای اجتماعی شهری،                                                                           184

 

 
  : نگارندگان(می)ترس مطالعه شهرگرایی در روستاهای نمونه های موردنمودار عنکبوتی از وضعیت هریک از مؤلفه -3شکل 

 

که جهت سنجش وضعیت شهرگرایی بین روستاهای موردمطالعه در پیرامون  (H)والیس طبق آزمون آماری کروسکال
شده در نتیجه شدت شهرگرایی  01/0تر از کوچک Sigدرصد گرفته شد، چون مقدار  99شهر داراب، در سطح اطمینان 

شده در بین هریک از باشد یا به بیانی دیگر، تفاوت معناداری در زمینه متغیرهای مطرحدر بین روستاهای نمونه برابر نمی
روستاهای موردمطالعه وجود دارد. در نتیجه عواملی چند با میزان شهرگرایی هریک از روستاها در ارتباط خواهند بود که 

 (.5پردازیم )جدول در ادامه به دو مقوله مهم در این زمینه می
 

 ستاهای هدفوضعیت شهرگرایی رووالیس در بررسی کروسکالنتایج حاصل از آزمون  -5جدول 

وضعیت شهرگرایی در 

 بین روستاها

 معناداری درجه آزادی کای اسکوار

520/301 7 000/0 

 قیتحق یهاافتهیمنبع: 
 

گردد که در اینجا ما به بررسی ارتباط تردید متفاوت بودن وضعیت شهرگرایی روستاها به شرایط متعددی برمیبی
ها با سطح شهرگرایی شهر داراب و تعداد خانوار ساکن در هر یک از آنمقوله فاصله قرارگیری روستاهای نمونه تا 

منظور تحلیل ارتباط بین متغیر فاصله و تعداد خانوار هریک از روستاهای پیرامون شهر داراب، با پردازیم. لذا بهروستاها می
ج بررسی نشان داد که متغیر فاصله، با نمودیم نتای ها، از آزمون همبستگی اسپیرمن استفادهتوجه به غیرنرمال بودن داده

های شهرگرایی در خانوارهای ساکن در قبول خطای کمتر از یک درصد، رابطه منفی و نسبتاً قوی با تمام مؤلفه
وضعیت نگرش روستاییان داشته است. همچنین بر اساس  و بیشترین همبستگی را با مؤلفۀ مطالعه دارد روستاهای مورد

درصد رابطه  99ها در سطح اطمینان نتایج دیگر این آزمون، متغیر تعداد خانوار این روستاها با وضعیت شهرگرایی آن
نحوی که های شهرگرایی در خانوارهای ساکن در روستاهای نمونه داشته است، بهمثبت و نسبتاً قوی با تمام بخش

باشد و بیشترین میزان همبستگی را با فزایش جمعیت روستاها، خود سوق دهنده شهرگرایی هرچه بیشتر افراد میا
 (.6ی وضعیت شرایط زندگی در روستا داشته است )جدول مؤلفه
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 نتایج بررسی همبستگی بین میزان فاصله تا شهر و تعداد خانوار هر روستا با سطح شهرگرایی آن -6جدول

ی تحقیقمتغیرها شدنجهانی نوگرایی شرایط زندگی نگرش  وسازهاساخت   

 فواصل قرارگیری
 تا شهر داراب

-813/0 ضریب همبستگی  744/0-  767/0-  795/0-  793/0-  

داریمعنی  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  

 تعداد خانوار ساکن در هر روستا
814/0 ضریب همبستگی  864/0  854/0  838/0  861/0  

داریمعنی  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  

 8 8 8 8 8 تعداد روستا

 قیتحق یهاافتهیمنبع: 
 

موردمطالعه ازنظر وضعیت شهرگرایی در بین هریک از روستاهای پیرامون  بندی روستاهایرتبه از طرف دیگر، برای
های مربوط اساس، ابتدا مقادیر نرمال شده دادهشاخص بارز استفاده شد. بر این  23ویکور، از  شهر داراب، بر اساس مدل

 شدند. در تعیین هاآن نسبی منظور دستیابی به اهمیت نسبی متغیرها، وزنسازی گردید. سپس بهمقیاسها، بیبه شاخص

گرفت.  صورت آنتروپی مدل طریق ها ازمتغیر به دهینوز معیارها، نسبی اهمیت درجه منظور تعیینتحقیق به این
های وضعیت امنیت و آرامش در روستا، الکترونیکی شدن داد که شاخصدهی نشان نتایج حاصل از وزن اساس،براین
های روستایی، بیشترین و میزان هایی از امور و زندگی در روستا و وضعیت رواج شرایط زندگی شهری در محیطبخش

اصطالحات جدید و تغییر در نگرش جوانان نسبت به زندگی در  ها وحضور و همفکری زنان در امور روستا، استفاده از واژه
 (.4اند )شکل را به خود اختصاص داده و اهمیت وزن روستا کمترین

 

 
 : نگارندگان(می)ترس های معرف وضعیت شهرگرایی در روستاهای موردمطالعهبندی نهایی هریک از شاخصرتبههای حاصل از وزن -4شکل 

 

( R)و شاخص نارضایتی ( S)در ادامه پس از تعیین بیشترین و کمترین ارزش توابع معیارها، ارزش شاخص مطلوبیت 

گیری ضرب شده، دست آمده، بر ماتریس تصمیمهای بهمطالعه محاسبه شد. به این منظور، ابتدا وزن در روستاهای مورد
که همان امتیاز نهایی هر گزینه است،  (Q) اخص ویکوری بعد، شبه دست آمدند. در مرحله Rو  Sهای سپس ارزش

باشد. بر این اساس، در این های موردمطالعه میبیانگر رتبه نهایی هر روستا از مجموع متغیر Qمحاسبه گردید. مقدار 
افزایش سطح شهرگرایی آن روستا خواهد بود. در این راستا، نتایج  منزلۀباالتر باشد، به Qبندی، هر چه مقدار روش رتبه



                 18، پیاپی 1، شمارۀ 8، دورۀ 1400دوفصلنامۀ علمی جغرافیای اجتماعی شهری،                                                                           186

 

بیانگر آن است که روستای  Vikorبندی روستاهای نمونه بر اساس متغیرهای موردبررسی، با استفاده از تکنیک رتبه
 (.7ل سطح از وضعیت شهرگرایی قرار دارند )جدو ترینکتویه در باالترین و روستای اکبرآباد در پایینتنگه

 

 هاشدت شهرگرایی آن روستاهای نمونه بر اساس بندیرتبه -7جدول 

چارکسنگ اکبرآباد نیدیشهر المبینفتح شهنان  کتویهتنگه ثاراهلل دوبان   روستا  

795/0  939/0  548/0  319/0  661/0  417/0  514/0  009/0  (S)شاخص مطلوبیت   

045/0  045/0  036/0  042/0  043/0  043/0  044/0  009/0  
شاخص نارضایتی  

(R) 

086/0  000/0  331/0  382/0  183/0  315/0  246/0  000/1  (Q)شاخص ویکور  

 قیتحق یهاافتهیمنبع: 
 

همچنین با توجه به نتایج حاصل از خروجی نهایی مدل مورداستفاده، روستاهای پیرامون شهر داراب بر اساس سطح 
پراکنش روستاهای موردمطالعه بر پایه معیارهای موردنظر بیانگر آن بندی گردید. بررسی چگونگی کلی شهرگرایی طبقه

تر با شهر، در سطح تر و آساناست که عمدتاً روستاهای پرجمعیت و نزدیک به شهر داراب، به دلیل برقراری ارتباط قویی
اند، اکثراً در سطح قعجمعیتی که در فواصل دورتر واباشند. در مقابل، روستاهای کمتری از سایر روستاها میمطلوب

 (.5اند )شکل تری نیز بودهپایین
 

 
 : نگارندگان(می)ترسمطالعه بر اساس خروجی نهایی مدل ویکور  وضعیت پراکنش روستاهای مورد -5شکل 

 
 

میزان تأثیرپذیری از فرایندهای شهرگرایی روستاهای پیرامون شهر داراب در هریک از فواصل  بررسی و مقایسۀ
قرارگیری روستاهای نمونه نشان داد که وضعیت تأثیرپذیری روستاها از فرایندهای شهرگرایی، در فواصل مختلف 

تاهای ختلف قرارگیری هرکدام از روسباشد. در این راستا، از بین فواصل مها تا شهر داراب، متفاوت میقرارگیری آن
کیلومتر کمترین شدت تأثیرپذیری را از شهرگرایی  5/9ی کیلومتر تا شهر بیشترین و فاصله 3 موردمطالعه تا شهر، فاصلۀ

کیلومتری از شهر قرار دارد، به دلیل باال بودن  5اند. همچنین الزم به ذکر است که روستای شهنان که در فاصله پذیرفته
خیز کشاورزی، نسبت به سایر روستاها از ان جمعیت خود و سطح مناسب شرایط اقتصادی به دلیل وجود اراضی حاصلمیز

 (.6متغیر فاصله در زمینه شهرگرایی کمتر تأثیر پذیرفته است )شکل 
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 نگارندگان(: می)ترسمیزان تأثیرپذیری از فرآیندهای شهرگرایی در فواصل مختلف قرارگیری تا شهر داراب  -6شکل

 گیرینتیجه

روستایی معاصر را در تمام ابعاد زندگی  و ناپذیری است که جوامع شهریشدن فرآیند اجتنابتردید، جهانیبی    
و  سوی توسعهنیز حرکت به و روستاها ابعاد مختلف در ایعمده ایجاد تغییرات موجب متأثر ساخته است. این روابط

بررسی وضعیت شهرگرایی روستاهای پیرامون  نموده است، متفاوت را این پژوهش آنچه امّا است؛ ها شدهشهرگرایی آن
های اخیر روستاهای پیرامون شهر داراب به دلیل مسائلی در طی سال .باشدعنوان مرکز توزیع( میشهر داراب )به

عنوان روستاهای تغال، بهتر به خدمات شهری و مقوله اشقیمت، نزدیکی به شهر و دستیابی آسانهمچون مسکن ارزان
این روند شرایط برای رشد و توسعه این روستاها به نسبت دیگر  تیجۀن خوابگاهی، پذیرای جمعیت زیادی بوده که در

 تغییراتی چنین فضایی تر فراهم آمده و متعاقباً وضعیت شهرگرایی در این روستاها ارتقاء داشته است. تحلیلروستاها سریع

 گرشهرگرایی متفاوتی، جلوه و با شدت گوناگون صور به پدیده پیراشهرنشینی شهر، از فاصله با که دهدمی نشان

ارتباطات و حرکت به سمت مدرنیته، تحوالت ساختاری و  و آوریپیشرفت فن با انزوا از روستا گردد. بنابراین خروجمی
 ویژه نسل جدید پدید آورده است.بههای افراد ها و گرایشکارکردی در همه ابعاد زندگی، باورها، ارزش

های موردمطالعه در زمینه شهرگرایی در روستاهای نمونه، از در این راستا، بررسی وضعیت متغیرهای مربوط به مؤلفه
باشد. بر این اساس، از ها باالتر از حد متوسط و در شرایط مطلوب مینگاه پاسخگویان نشان داد که سطح تمام شاخص

وسازها در باالترین سطح از شهرگرایی قرار دارد چرا که موردمطالعه، مؤلفه مربوط به وضعیت ساخت هایبین مؤلفه
افزایش جمعیت نیز ایجاد مساکن بیشتری جهت اسکان افراد به دنبال خواهد داشت. این امر منجر به رشد و توسعه 

ترین سطح مؤلفه وضعیت نوگرایی نیز در پایین شود. همچنینوسازها در این روستاها )به نسبت سایر روستاها( میساخت
اند نسبت به ای به خود گرفتهاز شهرگرایی قرار دارد که این شاخص هم در روستاهای پیراشهری که روند شتابان توسعه

اد درصد، نشان د 95والیس با اطمینان سایر روستاها باالتر است. نتایج دیگر این پژوهش در قالب آزمون آماری کروسکال
و  شدتبهتفاوت معناداری در زمینه شهرگرایی در میان روستاهای پیرامون شهر داراب حاصل شده است که این امر 

بندی روستاهای نمونه با استفاده از گردد. نتایج رتبهضعف متغیرهای مورد بررسی در هریک از روستاهای نمونه برمی
کتویه در باالترین و روستای اکبرآباد در ست که روستای تنگهحاکی از آن ا Vikorگیری چند معیاره تکنیک تصمیم

باشند. نتایج حاصل از بازیدها و مشاهدات میدانی در بین روستاهای مورد سطح از وضعیت شهرگرایی می ترینپایین
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به  بررسی مانند نتایج حاصل از مدل مورد استفاده به وضوح سرعت شهرگرایی و متحول شدن فضا از حالت روستایی
ای بسیار نزدیک امکان تبدیل رود در آیندهدهد، به نحوی که این احتمال میکتویه را نشان میشهری در روستای تنگ

شدن این روستا به عنوان یک شهرک و یا پیوستن به شهر داراب عنوان بخشی از آن امری روشن تلقی گردد. نتایج 
اهای موردمطالعه با دو متغیر فاصله و میزان جمعیت دارای دیگر این پژوهش نشان داد که میزان شهرگرایی روست

به صورت شهرگرایی آن روستا  روندبنابراین هرقدر فاصله بین روستا تا شهر بیشتر باشد ؛ باشدهمبستگی معناداری می
رایی شهرگ شدترود. همچنین با افزایش جمعیت روستا )به دلیل نزدیکی به شهر و کارکرد خوابگاهی( میبطئی پیش 

با ضریب  01/0میابد. از طرفی متغیر فاصله روستا تا شهر و میزان جمعیت روستا در سطح خطای کمتر از  تسریعروستا 
ساز جذب جمعیت از تواند زمینهباشد. لذا نزدیکی روستا به شهر میدارای رابطه متوسط به باالیی می -604/0همبستگی 

نیز افزایش  های پیرامونیبه دنبال آن سطح شهرگرایی روستاقدر مسلم ه سایر روستاها )و حتی جمعیت شهری( گردد ک
میابد. شایان ذکر است که پدیده جذب جمعیت از سایر روستاها و امر مهاجرت معکوس از شهر به روستا، در روستاهای 

داشته است. بنابراین، این داراب واقع هستند روند افزایشی چارک که در فواصل نزدیکی تا شهر کتویه، ثاراهلل و سنگتنگه
مطالعات و  عرصه در آگاهی و تفکر نوینِ هایچارچوب مثابه به روند رو به رشد در بین روستاهای پیرامونی شهر داراب،

رشد و توسعه سریع روستاهای  به بخشیدن ها، تحوالتی را به همراه خواهد داشت و حتی نوعی مشروعیتریزیبرنامه
 فرهنگِ  و شهری پیچیده هایِبعضی از واقعیت نادیده انگاریِ آن را اصلیِ خصیصه و شودمی تلقی شهر داراب پیرامون

پیراشهری برای اقشاری خاص، همواره  نواحی مطلوبیت شرایط زندگی در دلیل روستایی خواهد بود که تنها به جامعه
 گردیده که چنین فضاهایی انحصاریاین یگیرشکل به توسعه روزافزون بوده و این امر منجر فشار فزاینده جهت تحت

مشخص از شهر داراب به  منابعی از استفاده برای جامعه از مشخص گروهی مندیِبهره و حضور از ای،دروازه همچون
ریزی برنامه هایآرمان با طور مستقیم و با سرعت بیشتریآید. این فضاها بهمی عمل به کنترل عنوان مرکز توزیع،

این  برای ساکنین از ابعاد مختلف منافع مندیبهره و گیرند. تعارض استفادهتعارض قرار می در غالب، فضای روستایی
طلبد در پژوهشی دیگر به صورت جامع و آورد که میوجود میبه ایعینی نمودهای یادروازه اجتماعات فضاها به عنوان

 .تخصصی مطالعه و پرداخته شود
صورت یکجا انجام نشده پیرامون وضعیت شهرگرایی در روستاهای پیراشهری تحقیقی بهبا توجه به اینکه در گذشته 

وجود، مقایسه برخی نتایج پژوهش حاضر با نتایج تحقیقات پیشین در بررسی برخی متغیرهای مشابه، بیانگر  این است، با
ت متحول شدن جوامع روستایی باشد. به عنوان نمونه در حوزه سرعهای گذشته میهمسویی نتایج حاصل، با پژوهش

(، به این تأثیرگذاری آشکار و ملموس فرایندهای 1388)شهر(، در پژوهش وثوقی و همکاران ) تربزرگنزدیک به جوامع 
شهرگرایی در اجتماعات محلی اشاره گردیده است، همچنین در زمینه نقش فاصله قرارگیری و میزان نزدیکی به شهر بر 

با  شهرگرایی قوی روستاهای واقع در مجاورت اثرات، به 1396همکاران گرایی، قاسمی و شدت تأثیرپذیری از شهر
توان نتایج کار روستاهای دیگر اشاراتی شده است که می سایر به ها از امتیازاتی نسبتمندی آنمشهد و بهره شهرکالن

 رد.هایی همسو با نتایج پژوهش حاضر به حساب آوها به عنوان مثالتحقیقاتی آن

 پیشنهادها
با توجه به نتایج این تحقیق، برای بهبود روزافزون وضعیت شهرگرایی و ارتقای آثار و نتایج آن در روستاهای 

 رسد:پیراشهری، پیشنهادهای زیر مؤثر به نظر می

 گذاریی روستاهای پیراشهری نیازمند مدیریت اقتصادی و سیاستشهرگرایی و توسعه دستیابی به منافع بالقوۀ 

 گذاران اقتصادی و مدیران ارشد روستایی است.کارآمد از طرف سیاست



 173-192(، 1)8، نیا و نسیمیفاضل 189

 

 های فرامحلی ها و نقاط قوت روستاها برای عرضه در محیطیند شهرگرایی الزم است که پتانسیلدر فرآ

 شناسایی و تقویت شود.

 اصلی توسعه کشور  شۀعنوان ریایستی به روستاها بهتر از اثرات شهرگرایی ببهتر و مناسب چهجهت استفاده هر

توان از تجربیات موفق سایر روستاهای پیراشهری توجه و تأکید بیشتری صورت گیرد و در این راستا می

 الگوبرداری نمود.

 ها و بایست ویژگیدر روند شهرگرایی جهت سازگاری نیازها و ساختارهای محلی با روندهای امروزی، می

 تقاضاهای محلی درآورد. های شهرگرایی را در قالب نیازها وشکل

 های آتی، توجه به منظور پاسخگویی به نیازهای زندگی نسل حاضر و انطباق بیشتر آن با شرایط زندگی نسلبه

های توسعه روستایی، متناسب با فرآیند کارآمدی هرچه بیشتر فضاهای در حال ساخت روستایی طی طرح

 روزافزون شهرگرایی الزامی خواهد بود.

  موجب  یگرد ییو از سو نموده یریجلوگ دارابشهر  رویهیاز رشد بتواند به روستاهای پیراشهری می افرادتوجه

خدمات و تر سطح پایینشهروندان به  ی راحتشده و باعث دسترس یشهر هاییرساختز هایینهکاهش هز

 .شود یندر مصرف زم ییجوصرفه ینمسکن و همچن ینهکاهش هز

  با  ی هادیهادر قالب طرح یصرف کالبد یراهبردها یر،اخ یهادر دهه ینیشهرنشروند گسترش توجه به با

است،  ها را در نظر گرفتهوستار یو سنت یبوم یتکه ظرف ییراهبردهادر کنار  شهرها یسماز اصول مدرن یرویپ

 بایستیمی شهری و روستایی به بیانی دیگر، طراحی متنوع موجود باشد. یهاچالش صورت پذیرد تا پاسخگوی

 یهاارزش مبنای بر شهری و روستایی مطالعات عرصه در نو ییهاشالوده بازگردد و خود خاستگاه و هاریشه به

 جدید دوران در یندهای به وجود آمدهمواجهه با فرآ برای همگانی منافع و اجتماعی عدالت همچون ریزیبرنامه
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