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نقش پیوندهای روستایی  -شهری در تحوالت اقتصادی و کاهش فقر
نواحی روستایی ایران (مطالعه موردی :ناحیه سنقر)
1

عقیل اجاق * ،1عبدالرضا رحمانی فضلی ،1رحمت اله منشی زاده

-1گروه جغرافياي انسانی ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتی ،تهران ،ایران
(علمی – پژوهشی)
پذیرش مقاله 1399/4/25 :تأیيد نهایی مقاله1399/9/18 :

چكیده
فقر روستاي نتيجه توزیع ناعادالنه درآمد و امکانات مابين کانونهاي شهري و روستایی بوده و با برهم خوردن
تعادل سرمایه و امکانات رفاهی منطقه میتوان گفت تعادل اقتصادي مابين این نواحی نيز کاهش میباید .از
آنجا که پيوندهاي روستایی -شهري داراي ماهيتی فضایی بوده ،توجه به حرکت سرمایه و کاال به عنوان یک
جریان اقتصادي مابين کانونهاي شهري و روستایی از اهميت باالیی برخوردار است .این پژوهش با هدف شناخت
جریانها و عملکردهاي به وجود آمده مابين شهر و روستاهاي پيرامونی به بررسی جریانهاي اقتصادي حاصل
شده و عملکرد آنها در کاهش فقر روستایی میپردازد .در انجام پژوهش با بهره گرفتن از روشهاي ميدانی و
کتابخانهاي و با استفاده از ضریب همبستگی به بررسی ميزان ارتباط شاخصها و متغييرها با توجه به هدف
پژوهش پرداخته شده است .جامعه آماري تحقيق  15روستاي بخش مرکزي شهرستان سنقر بوده است .نتایج
پژوهش حاکی از شکلگيري جریانهاي اقتصادي و خدماتی مابين شهر و روستاهاي ناحيه میباشد که منجر
به زمينهسازي شکلگيري پيوندهاي روستایی -شهري در این منطقه شده است ،و خود را به صورت؛ وجوه
ارسالی ،اشتغال روستائيان در شهر ،اعتبارت رسمی و غير رسمی ،سرمایهگذاري هاي دولتی و خصوصی نشان
میدهد ،که منجر به تداوم جریان ها و یک رابطه دو سویه بين شهر و نواحی روستایی پيرامونی خود از لحاظ
عملکرد هاي اقتصادي و سرمایه شده است و در نهایت توانسته ارتقاء مالی خانوارهاي روستایی و کاهش فقر
اقتصادي آنها را به دنبال داشته باشد.
واژههای کلیدی :پيوند روستایی -شهري ،تحوالت اقتصادي ،فقر ،ناحيه سنقر.

* -نویسنده مسئول:

Email: a_ojagh@sbu.ac.ir
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تحول و تأثيرگذاري بر کليه ابعاد فضایی سکونتگاه-
ها بوده و تحول و تغييراتی فضایی نواحی روستایی
را فراهم میکند .جریانهاي فضایی و تعامالت
بخشی بين شهر و روستا به شکل پيوندهاي
روستایی -شهري ،نقش بسيار مهمی در توازن شهر
و روستا و توسعه یکپارچه ناحيهاي دارد (رضوانی،
 .)1389کما اینکه از شهر به مثابه موتور توسعه
روستایی یاد شده است ،و میتواند نقش مثبت یا
منفی و به بيان دیگر نقش زایا یا انگلی بر حوزه یا
ناحيه تحت نفوذ خویش بر جاي بگذرد و از
منطقهاي به منطقه دیگر و از شهري به شهر دیگر
متفاوت باشد .از آنجا که پيوندهاي روستا  -شهري
داراي ماهيتی فضایی بوده و بر جریان مردم ،کاال،
خدمات ،پول ،سرمایه ،اطالعات ،نوآوري و دیگر
مبادالت اجتماعی  -اقتصادي مابين کانونهاي
شهري و مراکز روستایی داللت دارد ( Douglass,
 )1998و از طرفی افزایش شکاف درآمدي و
اقتصادي ميان شهر و روستا ،در تشدید فقر
اقتصادي موثر بوده و منجر به افزایش انگيزه
روستائيان براي اسکان در شهرها و افزایش مهاجرت
از روستا به شهر را فراهم میکند این عوامل همگی
بر این مسئله داللت دارند که دولتمردان باید به
فکر ایجاد تمهيدات اساسی در زمينه فقر زدایی و
همچنين ایجاد فرصتهاي جدید شغلی و تأمين
سرمایههاي اوليه در قالب اعتبارات مالی در
سکونتگاههاي روستایی باشند که قابليت پر نمودن
خالء بيکاري فصلی روستائيانی که با درآمد
پائينتري روبرو هستند را داشته باشد تا بتوان هم
توان اقتصادي نواحی روستایی را باال برد و هم
جمعيت روستا را نگه داشت ( Keneth Lynch,
 .)2006بهطور کلی ،پيوندهاي روستایی  -شهري را
میتوان در دو سطح تفکيک نموده و مورد بررسی
قرار داد :الف) پيوندهاي فضایی(در خالل فضا):
نظير جریانهاي افراد ،کاالها ،پول ،اطالعات و مواد

مقدمه
فقر به عنوان پدیدهاي پيچيده و چند بعدي یکی از
مهمترین علل بروز بسياري از معضالت اجتماعی
اقتصادي ،فرهنگی و زیست محيطی در شهرها و
روستاهاي کشورهاي در حال توسعه از جمله کشور
ما است( .ازکيا .)1384 ،شناخت دقيق مسایل
مربوط به روستاهاي ایران در زمينههاي اجتماعی-
فرهنگی ،اقتصادي ،زیست محيطی از اهميت بسيار
باالیی برخوردار است .زیرا گاه ریشه تمام مشکالت
و مسائل عقب ماندگی مثل گسترش فقر ،نابرابري-
هاي مکانی ،بيکاري فزاینده ،رشد سریع جمعيت
شهري بهواسطه مهاجرت روستائيان به شهر صورت
میگيرد که این عوامل نيز به علت عدم جریان
سرمایه ،نبود امکانات رفاهی مناسب ،درآمد پائين،
کاهش بهرهوري فعاليت کشاورزي ،و همچنين از
ضعف در خدمات رسانی به نقاط روستایی بر می-
خيزد .مایکل تودارو راهحل نهایی مساله فقر در
جوامع شهري را بهبود وضعيت اقتصادي ،اجتماعی
و فرهنگی محيط روستایی میداند ( Todaro,
 .)1991اما در ایران عمران و توسعه روستایی به
مقولهاي سهل و ممتنع تبدیل گشته است .سهل
ازینرو که روستاها هنوز پویا و داراي جمعيت
هستند و نقشی قابل توجهی در تامين امنيت غذایی
و توليد ایفا میکنند و آماده پذیرش وظایفی جدي-
تر در اقتصاد کشور هستند و  ...ممتنع بخاطر اینکه
این مناطق فاقد اسناد مدیریتی در سطوح مختلف
هستند و در نظام برنامهریزي ،تصميمسازي و
تصميمگيري کشور جایگاهی قابل اعتنا ندارند و
نسبت به توسعه آنها اعتقادي بنيادین وجود ندارد
(حبيبپور .)1385 ،سکونتگاههاي روستایی و
شهري در ناحيه به شکلی نظاموار داراي ارتباط و
پيوندهاي متقابل با یکدیگر میباشند .اینگونه
جریانات شهري  -روستایی با تکيه بر نقش و
کارکرد شهري و روستایی درون ناحيه ،موجبات
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زاید ،پویایی پدیدهها در فضا به برکت مبادالت و
تغيير شکلها و نقل و انتقالهایی صورت میگيرد
که به صورت جریان مواد خام ،انرژي ،حرکات
جمعيت ،اموال و سرمایهها خود را نشان میدهد.
ب) پيوندهاي بخشی(در سطح بخشها) :که شامل
فعاليتهاي روستایی است که در نواحی شهري
جریان دارد مانند کشاورزي شهري یا فعاليتهایی
که اغلب به عنوان شهري طبقهبندي میشوند نظير
صنعت و خدمات اما در نواحی روستایی جریان می-
یابند (سعيدي .)1392 ،شهر سنقر با قابليت بالقوه
ارائه خدمات و امکانات مختلف رفاهی و معيشتی،
سرمایهگذاريهاي بهينه در روستاهاي پيرامونی
خود و نيز حمایت از توليدات روستائی ،ضمن فراهم
نمودن شرایط رشد و توسعه اقتصادي نواحی
روستایی ،میتواند منجر به شکلگيري جریانهاي
مابين خود و روستاهاي پيرامونی گردد .از سوي
دیگر ساکنين روستاهاي مورد مطالعه نيز با ارتباط-
هاي مستمر خود و همچنين بده بستانهاي تجاري
و سرمایهگذاري در بخشهاي توليدي ،بازار و
مسکن منجر به به وجود آمدن یک جریان اقتصادي
و خدماتی بين خود و شهر سنقر شدهاند که می-
توانند زمينههاي پویایی اقتصاد و رشد شهر سنقر
را موجب شوند .این جریانهاي موجود اگر با
چارچوبی مناسب و برنامهریزي شده همراه باشد،
منجر به شکلگيري پيوندهاي روستا شهري و
تحوالت اقتصادي ما بين نقاط شهري و روستایی
خواهد شد .در این پژوهش سعی شده است با تاکيد
بر متغييرهاي مختلف اقتصادي ،عوامل تاثيرگذاري
که منجر به تزریق مالی به نواحی روستایی شده
است بررسی شود؛ که میتوان مهمترین این عوامل
را که بر کاهش فقر روستایی نيز تاثيرگذار بودهاند
را شامل اشتغال ،اعتبارات رسمی و غير رسمی ،وام-
هاي نوسازي و بهسازي بنياد مسکن ،سرمایهگذاري
هاي دولتی و خصوصی ،و برخورداري از امکانات و
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کاالهاي بادوام در نواحی روستاي برشمرد .و نحوه
چگونگی و تاثير هر یک از این عوامل را در کاهش
فقر و باال رفتن توان اقتصادي نواحی روستایی از
طریق ضریب همبستگی بسنجيم .مهمترین
ضرورت پرداختن به مساله پژوهش را میتوان،
شناخت جریانهاي اقتصادي حاصل شده بين شهر
ناحيه(سنقر) و روستاهاي پيرامونی بخش مرکزش
شهرستان سنقر بيان کرد .شکلگيري جریانها
اقتصادي مابين نقاط شهري و روستایی و تدوام آنها
که منجر به یک تعامل دو طرفه خواهد شد میتواند
خود را به صورت پيوندهاي مختلف اقتصادي نشان
دهد ،که با توجه به نقش این جریانها و روابط
حاصل شده در فرایند تغيير و تحول توسعه
اقتصادي نواحی روستایی میتواند تاثيرگذار باشد.
از طرفی شناخت آثار و پيامدهاي اقتصادي،
اجتماعی -فرهنگی این جریانها مابين شهر ناحيه
و روستاهاي پيرامونی ،تالشی براي کاهش اثرات
منفی آن در راستاي ساماندهی عملکردهاي موجود
میباشد که در نهایت زمينهساز توسعه پایدار نواحی
روستایی – شهري را فراهم میکند (رضوانی،
 .)1385نباید فراموش کرد که در مطالعات منطقه-
اي و ناحيهاي همواره باید شهر و روستا را جز
جداییناپذیر در عرصه ناحيه بدانيم و در این
مطالعات مراکز شهر و روستایی را توام با هم بررسی
کنيم چرا که ریشه تمام مشکالت و مسائل عقب
ماندگی مثل گسترش فقر ،نابرابريهاي مکانی،
بيکاري فزاینده ،رشد سریع جمعيت شهري ،به-
واسطه مهاجرت روستائيان به شهر بوده که این
عوامل نيز به علت عدم جریان سرمایه ،نبود امکانات
رفاهی مناسب ،درآمد پائين ،کاهش بهرهوري
فعاليت کشاورزي ،و همچنين ضعف در خدمات
رسانی به نقاط روستایی و در نهایت عدم توجه به
روستاها در برنامهریزي هاي منطقهاي و ناحيهاي
میباشد ( .)Todaro, 1991بنابراین ضرورت توجه
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به جریانهاي حاصل شده بين نقاط شهري و
روستایی در ناحيه سنقر از اهميت باالیی برخودار
میباشد ،چرا که منجر به شناخت جریانهاي مثبت
در جهت توسعه نواحی روستایی میشود و در
مواردي هم میتواند از شدت گرفتن برخی جریانها
منفی نيز جلوگيري کند .هدف اصلی پژوهش
شناخت جریانهاي اقتصادي موجود مابين شهر
ناحيه و روستاهاي پيرامونی حوزه خود میباشد و
به تبع آن به بررسی تحليل جریانهاي به وجود
آمده در کاهش فقر و افزایش توان خانوارهاي
روستایی میپردازد ،و نوع جریانهاي به وجود آمده
را با توجه به نحوه و چگونگی ارتباط (رابطه یک-
طرفه یا تعامل دوسویه) بين شهر با روستاهاي
پيرامونی را بررسی میکند .بنابراین در چارچوب
بررسی پيوندهاي روستایی -شهري در این پژوهش،
با توجه به قابليتهاي آب و حاصلخيزي خاک ناحيه
مورد مطالعه و همچنين دسترسیهاي مناسب
روستائيان و پيوندهاي حاصل شده در زمينههاي
اجتماعی و اقتصادي ،روابط و تعاملهاي متقابل
روستایی-شهري و جریانهاي اقتصادي در قالب
(اعتبارات رسمی و غير رسمی ،سرمایهگذاري هاي
شهري در روستا و بلعکس ،کمکهاي بنياد مسکن،
وجود واحدهاي زراعی و دامی و همچنين منابع
اشتغال و نيروي انسانی) شکل گرفته است و موجب
گسترش فعاليتهاي نوین در بخشهاي صنعت،
خدمات و توليد کشاورزي این ناحيه شده ،که منجر
به توليد فضاهاي تازه در محدوده مورد مطالعه شده
است و ضرورت دارد این جریانها و تعامالت به
وجود آمده را شناخت و تاثير آن را در اقتصاد
خانوارهاي روستایی در بخش مرکزي شهرستان
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سنقر شناسایی کرد ،که آیا این جریانها مثبت بوده
و در توان مالی و اقتصادي نواحی روستایی
تاثيرگذار بوده و یا بار منفی داشته و منجر به تشدید
فقر و برهم خوردن تعادل درون ناحيه شده است .با
توجه به توضيحات آمده و بيان مساله میتوان گفت
مبانی نظري قابل تامل است؛ دنيس راندنيلی 1در
تحليل روابط شهر و روستا بر محور سياست توسعه،
در سلسله مراتب شهري بر جمعيت شهري تأکيد
میکند .به نظر وي اهداف توسعه روستایی جدا از
شهرها عملی نيست؛ زیرا بازارهاي اصلی براي
دریافت مازاد توليدات کشاورزي در مراکز شهري
قرار گرفته است (جدول  .)1از طرفی بيشتر عوامل
توليد از امکانات سازمانهاي شهري بهرهمند می-
شوند و خدمات مورد نياز جامعه روستایی مانند
بهداشت و درمان و آموزش و غيره که در حوزههاي
روستایی توزیع میگردد از مراکز شهري به دست
میآید؛ از این رو وي پيشنهاد میکند که در صورتی
که دولتها بخواهند در سطوح اجتماعی و فضایی
به توسعه گسترده دست یابند باید پراکندگی
جغرافيایی سرمایه گذاريها را تقویت کنند و این
امر از طریق عدم تمرکز و سيستم یکپارچه شهرها
ممکن میشود و امکان دسترسی به بازارها را براي
مردمی که در همه بخشهاي کشور یا ناحيه زندگی
میکنند فراهم میآورد( .شکویی .)1379 ،وي
اظهار دارد که سرمایهها بایستی از نظر استراتژیکی
در سکونتگاههاي شهري استقرار یابند تا بتوانند
براي جمعيت زیادي که در آنجا و در نواحی
روستایی نسبت ًا کم تراکم پيرامون آن سکونت دارند،
به آسانی قابل دسترسی باشند (نظري.)1380 ،

جدول  :1انواع پيوندهاي روستایی -شهري ()Rondinelli, 1985
ردیف
1

نوع پیوند
پيوندهاي فيزیکی

عنصر پیونده
جاده ها ،خطوط راه اهن ،خطوط هوایی ،درون وابستگيهاي اکولوژیکی
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2

پيوندهاي اقتصادي

الگوهاي بازار ،جریان مواد خام و کاالهاي واسطه اي ،پيوندهاي توليدي  ،الگوي مصرف و خرید،
جریانهاي درآمد و سرمایه ،جریانهاي کاالیی بخشی و بين منطقه اي  ،اعتبارات و تامين مالی

3

پيوندهاي حرکت جمعيتی

الگو ي مهاجرت ،رفت وآمد به محل کار

4

پيوندهاي تکنولوژیکی

درون وابستگی تکنولوژیکی ،سيستم هاي آبياري ،سيستمهاي مخابراتی

5

پيوندهاي تعامل اجتماعی

الگوي دید و بازدید ،الگوي قومی ،آداب و رسوم و فعاليتهاي مذهبی ،تعامالت اجتماعی

6

پيوندهاي مربوط به ارایه
خدمات

جریان انرژي و شبکه ها ،خدمات شبکه هاي اعتباري و مالی ،پيوندهاي آموزشی ،نظامهاي ارائه
خدمات بهداشتی ،الگوي خدمات تجاري و تکنيکی ،نظامهاي خدمات و حمل ونقل

7

پيوندهاي سياسی اداري و
سازمانی

روابط ساختاري،جریان بودجه ریزي دولتی درون وابستگی هاي سازمانی ،الگوي اقتدار ،تصویب و
سرپرستی ،الگوي معامله بين هيئت هاي بررسی ،زنجير هاي غير رسمی و تصميم گيري سياسی

هماهنگ سازي و ادغام توسعه روستایی با توسعه
شهري در مقياس ناحيهاي و محلی استوار است و
نظام غيرمتمرکز برنامهریزي را توصيه میکند
(عزیزپور .)1387 ،نورکس در یک تحقيقی تحت
عنوان "دور و تسلسل فقر و روابط شهر و روستا"
اظهار میکند؛ یک ارتباط بين فقدان سرمایه ،درآمد
و پسانداز در مراکز سکونتگاهی روستایی وجود
دارد .به طوري که درآمد پایين منجر به ظرفيت کم
پسانداز در این نواحی میشود و از طرف دیگر
درآمد پایين نتيجه سطح نازل بهرهوري نيروي کار
است و تا حد زیادي از کمبود سرمایه ناشی میشود.
و کمبود سرمایه نيز نتيجه ظرفيت پایين پسانداز
میشود .به نظر نورکس عدم انگيزه سرمایهگذاري
در نواحی روستایی ،خود نتيجه سطح پایين بهره-
وري در این سکونتگاهها است ،و سطح نازل بهره-
وري ناشی از سطح پایين سرمایه به کار رفته در
توليدات روستائيان است که حداقل بخشی از آن
بخاطر عدمانگيزه سرمایهگذاري در بخشهاي مهم
فعاليتهاي روستائيان است .دو نکته اساسی در این
پژوهش در رابطه با توسعه اقتصادي شهر و روستا و
تعادل مناسبات بين آنها اهميت دارد که نتيجهاي
آن به صورت؛ سطح پایين بهرهوري در روستاها و
فقدان روحيه سرمایهگذاري در بين شهرنشينان
خود رانشان میدهد (نورکس .)1989 ،سينجر پل
در یک پژوهشی که تحت عنوان "پيوندهاي موجود
بين سکونتگاههاي شهري و روستایی "انجام داده

رویکرد شبکه منطقهاي داگالس :نظریه داگالس
براساس نظام سلسله مراتبی سکونتگاهها در ناحيه
تدوین گردیده است؛ زیرا چه در سطح ناحيهاي و
فرا ناحيهاي ،سکونتگاهها با یکدیگر ارتباط متقابل
دارند .این ارتباط به صورت سلسله مراتبی براساس
تنوع کارکردي شهرها و دامنه نياز سکونتگاههاي
روستایی است .هدف این نظریه با توجه به عدم
توفيق مدلها و نظریههاي سياستگذاري ،دستيابی
به توسعه ناحيهاي – روستایی است ،به صورتی که
قالب نوینی از توسعه فضاي روستایی ارائه میکند
که در سياستگذاري باید مدنظر قرار گيرد
(سلطانی مقدس .)1386 ،در مدل شبکه منطقهاي
تفکيک روستایی و شهري که سالها در توسعه و
برنامهریزي مطرح بوده است ،کنار گذاشته شده
است و پيوندهاي روستایی  -شهري و وابستگیهاي
متقابل مابين آنها ،براساس پنج جریان؛ مردم،
توليد ،کاال ،سرمایه ،و اطالعات مورد تاکيد میباشد
( .)Douglass, 1998این رویکرد نوین بر همکاري
دفاتر برنامهریزي شهري روستایی و همچنين بر
تقسيمات اداري که در برنامهریزي و مدیریت بر
عدم جدایی حومه از شهر مبتنی باشد ،تاکيد دارد.
در نهایت این رویکرد ،شهر را به عنوان یک عضو از
سازمان فضاي ملی مطرح میباشد که در راستاي
بقاي خود و ناحيه تکاپو میکند و بنا بر نقش و
کارکرد آن زمينه پيشرفت و یا زوال ناحيه را فراهم
میسازد و به دليل اهميت شهر ،این رویکرد بر
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است به این رویکرد که وجود جامعه طبقاتی است
که موجب تداوم انتقال مازاد توليد و سرمایه
روستایی به شهر میشود .پيوند بين نقاط شهري و
روستایی را بر حسب بخشهاي مختلف اقتصادي و
اجتماعی و فرهنگی تقسيم کرده است و به این
نتيجه رسيده است که از نظر اقتصادي 3 ،نوع پيوند
وجود دارد که کماکان در تأثير پذیري سکونتگاه-
هاي روستایی بیتاثير نمیباشد.
پيوندهاي مصرفی :در تقاضا براي کاالي نهایی
خالصه میشود.
پيوندهاي توليدي :که در واقع همان توليدهاي
پسين و پيشين موجود براي توليد انواع کاال و
خدمات است که بين نقاط شهري و روستایی شکل
میگيرد.
پيوندهاي مالی :که به صورت مختلف بين جوامع
شهري و روستایی شکل گرفته است مثل پرداخت
اجاره کشاورز به مالک زمين که در شهر وجود دارد
یا ارتباط با موسسات مالی شهر بانکها و  ....نواحی
روستایی کوچک و دور افتاده که فقط داري پيوند
مصرفی با شهرها هستد در حالی که بين نقاط
شهري و روستاهاي پيشرفته و بزرگتر (پر جمعيتر)
انواع پيوندهاي اقتصادي شکل گرفته است.
(شکویی.)1382 ،
فان و همکاران ( )fan et all, 2004در مطالعه شان
تأثير هزینههاي مختلف را بر رشد اقتصادي،
نابرابري و فقر در جامعه روستایی چين بررسی
کرده اند .آنان در بخش ) (R&Dدریافتند که
هزینههاي دولت براي آموزش ،تحقيق و توسعه
کشاورزي ،سرمایهگذاري دولت براي افزایش توليد،
هزینههاي دولت براي توسعه زیرساخت ها در
روستاها از قبيل جاده ،برق و تلفن ،عالوه بر اینکه
بهرهوري در بخش کشاورزي را افزایش میدهد ،به
کاهش فقر در مناطق روستایی نيز میانجامد.
اگرچه اثر آنها با یکدیگر برابر نيست و تفاوت دارند.
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هزینههاي دولت براي آموزش داراي بيشترین اثر
بر افزایش بهرهوري و کاهش فقر در مناطق
روستایی چين بوده است مزویا ( )2007در مقاله
اي با عنوان "نقش سرمایهگذاري مستقيم خارجی
در کاهش فقر در کشور تانزانيا" با استفاده از روش
توصيفی -تحليلی ،گردآوري اطالعات ميدانی -
اسنادي و روش تجزیه و تحليل کمی-کيفی با هدف
بررسی نقش سرمایهگذاري مستقيم خارجی در
کاهش دادن فقر در تانزانيا به این نتيجه رسيدند
که سرمایه گذاري مستقيم خارجی بر بهرهوري فقر
در کشاورزان به ویژه کشاورزان داراي زمينهاي
کوچک و تابع برنامههاي توليد ،تأثير مثبتی داشته
و تأثير اقتصادي و اجتماعی در بخش کشاورزي
تانزانيا بيش از سایر بخشهاي اقتصادي بوده است.
از این رو ،تجدید نظر در ساختار سازمانی زمين
داران کوچک به منظور افزایش بهرهوري و انتقال به
بخش کشاورزي از اهميت باالیی برخوردار است.
( .)Hirashima, 2009سعيدي )1382( ،در تحقيقی
با عنوان "روابط شهر و روستا و پيوندهاي روستایی-
شهري یک بررسی ادراکی" ضمن وارد نمودن
مفهوم جدیدي تحت عنوان پيوندهاي روستایی-
شهري در مباحث جغرافيایی بيان داشته است که
پيوندهاي روستا -شهري نزد افراد و گروههاي
روستایی از واقعيت مکانی فضایی و زیستی –
عملکردي بهشمار میرود .و به این موضوع مهم نيز
پرداخته است که دو مفهوم «رابطه و پيوند» ،با هم
متفاوت بوده است .وي رابطه را جریان و تعامل یک
طرفه میداند که بيشتر به نفع شهر میباشد و پيوند
را یک جریان دو طرفه و متقابل بين سکونتگاههاي
شهري و روستایی میداند .عزیز پور ( )1386به
بررسی پيوندهاي روستا -شهري در ناحيه ليتکوه
آمل با تأکيد بر شبکههاي توليد شير پرداخته است.
که بعد از بررسیهاي انجام شده به این نتيجه رسيد
است که عدم تعادلها همچنان بين مراکز شهري و
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روستایی وجود دارد اما شهر آمل توانسته است با
پيوندهاي بوجود آمده بين سکونتگاههاي ناحيه در
جهت تضغيف شکاف بين شهر و روستاي پيرامونی
خود پيش رود .و موجب تحکيم پيوندهاي اقتصادي
در این ناحيه شود .سلطانی ( )1386در رساله خود
"نقش پيوندهاي کالنشهري در تحول کالبدي–
فضایی روستاهاي پيرامونی در روستاي حصار در
حوزه کالنشهر مشهد" ،به بررسی نقش پيوندهاي
کالنشهر مشهد در ارتباط با حوزه نفوذ خود و
روستاهاي پيرامونی شهر مشهد پرداخته است و در
این پژوهش به این نتيجه رسيده است که دگرگون-
سازي روندهاي اجتماعی و اقتصادي متأثر از
سرمایه گذاريهاي نوین و برونزا میباشد .بهطوري
که این تحوالت پيامد دگرگونی ساختارها و
کارکردهاي سنتی را در بر داشته است که نتيجه
آن ورود جریان سرمایه به نواحی روستایی میباشد.
با توجه به ارائه نظریات و پيشينه تحقيق که بيان
شد ،میتوان گفت ،دیدگاه حاکم و مسلط بر این
پژوهش ،بر رویکرد شبکه منطقهاي مبتنی میباشد،
که یک دیدگاه متقابل و مکمل نسبت به تاثيرات
شهر بر روستا و بلعکس دارد .در این رویکرد توسعه
روستایی در گرو جریانات و پيوندهاي حاکم بين
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شبکه سکونتگاههاي (روستایی -شهري) میباشد.
که با توسعه جریانهاي دوسویه ،شکل و نوع پيوند
و پيوستگی فضایی گسترش پيدا میکند و منافع
مشترک و دو طرفهاي هم براي کانونهاي شهري و
سکونتگاههاي روستایی ،در ابعاد اجتماعی،
اقتصادي ،فرهنگی و  ...را به دنبال دارد .یعنی
شکلگيري پيوندها و تعامالت روستایی -شهري در
این رویکرد هم موجب رشد و توسعه اقتصادي براي
جوامع شهري و سکونتگاههاي روستایی خواهد بود.
منطقه مورد مطالعه
طبق سرشماري  1395شهرستان سنقرکليایی،
جمعيتی معادل  81/661نفر را در خود جاي داده
است .که تعداد  44256نفر در شهر و  37405نفر
در روستاهاي آن ساکن هستند .شهرستان سنقر
داراي دو بخش مرکزي و کليایی با تعداد 216
روستاي داراي سکنه است .منطقه مورد مطالعه در
این پژوهش ،بخش مرکزي شهرستان سنقر است
که شامل روستاهاي سه دهستان آب باریک ،باوله
و سراب میباشد که در سر شماري سال 1395
جمعيتی معادل  17528نفر از کل جمعيت روستایی را
به خود اختصاص داده است (شکل .)1

شکل  :1نقشه موقعيت جغرافيایی روستاهاي مورد مطالعه در شهرستان سنقر کليایی و ميزان جمعيت آنها
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یکی از منابع اعتباري و رسمی که در اختيار جامعه
روستایی قرار میگيرد ،کمکهاي مالی و اعتباري
بانکهاي (کشاورزي ،تجاري ،ملی ،ملت و  )....و
صندوقهاي قرضالحسنه میباشد .براساس یافته-
هاي به دست آمده بيشرین ميزان استفاده
خانوارهاي روستایی از صندوقهاي قرضالحسنه و
مشارکت مدنی مربوط به روستاي سهنله میباشد،
که علل آنرا میتوان به نزدیکی این روستا به شهر
سنقر ،کاهش فعاليت در بخش کشاورزي ،تعامالت
و پيوندهاي شغلی  -اجتماعی و توان بازپرداخت
وامهاي دریافتی نسبت داد .از دیگر سوي کمترین
ميزان استفاده از صندوقهاي قرضالحسنه و
مشارکت مدنی به روستاي هزار خانی عليا بر می-
گردد ،که علت آنرا میتوان در بنبست قرار گرفتن
این روستا نسبت به سایر روستاها ،فاصله نسبتا زیاد
با شهر ،عدم توان بازپرداخت وامهاي دریافتی با
توجه به درصد باالي سود آنها دانست .البته اکثر
روستاها از این وامها با توجه به نيازهاي خانوار خود
و وجود این منابع ،استفاده میکنند ،که این امر
نشانگر وجود پيوند مالی و اقتصادي مابين
سکونتگاههاي روستایی با کانون شهر سنقر می-
باشد.
منابع غير رسمی (مساعده ميدان داران و کسبهشهري)
منابع اعتباري غير رسمی نيز از گذشتههاي دور
جزء منابع اصلی تأمين سرمایههاي اقتصادي
روستایيان بوده است .در نواحی روستایی مورد
بررسی ،به مطالعه مهمترین منابع اعتباري غير
رسمی در دسترس روستایيان یعنی ،ميدان داران یا
به تعبير افراد محلی "بار فروشان" پرداخته شده
است .بارفروشان کسانی هستند که در فصل
زمستان مبالغی را تحت عنوان مساعده در اختيار
فرد روستایی قرار میدهند ،تا عمليات آمادهسازي
زمين زراعی براي کشت بهاره را انجام دهد و در

مواد و روشها
با توجه به بيان مساله و چارچوب نظري تحقيق
میتوان گفت روش تحقيق در این پژوهش روش
تحليلی-توصيفی بوده و با استفاده از ضریب
همبستگی ،ميزان تاثير و شدت جریانهاي موجود
بين نقاط شهري و سکونتگاههاي روستایی در جهت
کاهش یا افزایش فقر نواحی روستایی مورد بررسی
گرفته است و در نهایت با توجه به نتایج به دست
آمده ،درصدد پاسخ به سواالت تحقيق هستيم.
نتایج
با توجه به عنوان پژوهش که نقش پيوندهاي
روستایی -شهري در تحوالت اقتصادي و کاهش فقر
نواحی روستایی را مدنظر قرار داده است ،در
شناسایی شاخصهاي مرتبط با پيوندهاي روستا
شهري ،سعی شده است از شاخصهاي دو نظریه
جامع رویکرد شبکه منطقهاي که بر پنج جریان مهم
در شکلگيري پيوندهاي روستایی -شهري تاکيد
دارد استفاده شود و همچنين از نظریه دنيس
راندنيلی که هفت نوع پيوند مابين کانونهاي
شهري و روستایی را ارائه داده است استفاده شود
که با توجه به بيان مساله و هدف تحقيق بيشترین
توجه به جریانها و پيوندهاي اقتصادي حاصل شده
در کاهش فقر اقتصادي نواحی روستایی در ناحيه
پرداخته شده است .در همين راستا از جریانهاي
اقتصادي که خود را به دو صورت )1 :اعتبارات
(رسمی و غير رسمی) و  )2سرمایهگذاريهاي
دولتی و غير دولتی نشان داده است در تحليل
پژوهش استفاده شده است.
بررسی شاخصهای موثر در پیوندهای روستایی-
شهری با تأکید بر تحوالت اقتصادی

اعتبارات و منابع رسمی بانکها و موسسات(تعاونیها و صندوقهاي حمایتی)
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فصل تابستان کشاورز روستایی مؤظف است ،تا به
ميزان پول قرض گرفته یا مقدار توافقه بيشتر از آن
محصوالت خود را در عوض پول در اختيار فرد
ميداندار قرار دهند .از آنجا که این نوع تزریق پول
به روستاها از طرف ميدانداران و کسبه شهري
صورت میگيرد ،نمیتوان این برداشت را داشت که
صرف ًا به اقتصاد و توان مالی خانوارهاي روستایی
کمک میکند .چرا که روستائيان فاقد زمين و دام
و کشاورزان نيازمند به ماشينآالت و بذر براي
کشت ،به اجبار تن به این کار میدهند .و چنان
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بازخور مثبتی از لحاظ اقصادي براي روستا و
روستائيان نخواهد داشت ،چون این سرمایه به
عنوان یک نوع طلب از طرف کسبه شهري و ميدان-
داران نزد روستائيان محسوب میشود ،که باید از
طرف کشاورز در هنگام برداشت محصول یا فروش
دام با بهره باال بازپرداخت شود .علل استفاده
روستائيان از منابع غير رسمی را میتوان به صورت-
هاي مختلفی بيان کرد که میتوان آنرا در قالب
جدول  2نشان داد شده است.

جدول  :2علل عدم استفاده از منابع رسمی و غير رسمی
گزینه

درصد

عدم دسترسی به وثيقه یا ضامن

61%

سود باالي وامهاي بانکی

21%

دسترسی آسانتر به منابع غيررسمی

16%

سایر موارد

2%

مهاجر شاغل در شهر سنقر میباشند که این نشان
دهنده پيوندهاي کاري و شغلی مابين نواحی
روستایی و شهر سنقر میباشد ،که میتواند در
اقتصاد نواحی روستایی و شهر سنقر تأثيرگذار است.
سرمایهگذاري (سرمایهگذاري بخش خصوصی)تأمين سرمایه در جهت توسعه روستاها یکی از
دغدغههاي هميشگی برنامهریزان روستایی بوده و
هست .لذا برنامهریزيهاي اقتصادي براي روستائيان
و حفظ سرمایه در روستا و در درجه دوم هدایت
منابع سرمایه بخشهاي دولتی و خصوصی به سمت
روستاها از اهميت فراوانی در رابطه با اقتصاد نواحی
روستایی برخوردار است همانگونه که در جدول 2
مالحظه میگردد ،بيشترین ميزان سرمایهگذاري
هاي خانوارهاي شهري و روستاهاي اطراف در خرید
مسکن روستایی و شهري و یا اجاره بهاي مسکن
شهري و روستایی جهت استفاده در فصول مختلف

وجوه ارسالیامروزه وجوه نقدي ارسالی نيز در بسياري از
روستاهاي کشور نقش انکار ناپذیري در انتقال منابع
پولی از شهر به روستاهاي ایران را داشته و دارد و
یقيناً به هر ميزان که مهاجرت شغلی افراد خانوار از
روستا بيشتر باشد امکان ارسال وجوه نقدي
روستاهاي بيشتر خواهد بود .براي پرداختن به
موضوع وجوه ارسالی در ابتدا باید درصد خانوارهاي
داراي فرد مهاجر ساکن در شهر را مورد بررسی
قراردهيم .البته در شکلگيري پدیده وجوه ارسالی
عوامل متعددي نقش دارند .اما مهمترین پيش
شرط الزم براي آن مهاجرت فصلی یا روزانه
روستائيان به شهر است نه مهاجرتهاي دائم و
هميشگی .ميزان اشتغال مهاجران در شهر سنقر که
یکی از منابع تامين مالی و اقتصادي در نواحی
روستایی میباشد ،از این لحاظ قابل توجه است که
صد در صد روستاهاي مورد مطالعه داراي افراد

پژوهشهاي دانش زمين
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سال بوده است .براي روستایيان بيشترین سرمایه-
گذاري در خرید مسکن روستایی براي فصل سرما
که فعاليتهاي کشاورزي و روستایی تعطيل می-
شود ،میباشد و براي خانوارهاي شهري بيشترین
سرمایهگذاري در بخش دام و اودوات کشاورزي و
بعد مسکن روستایی بوده است.
سرمایه گذاري (سرمایهگذاري بخش دولتی درروستا)
سرمایهگذاري هاي دولتی مهمترین عوامل ورود
سرمایه به روستاها در ایران است .لذا در هر بررسی
اقتصادي در روستاها باید نقش دولت را در نظر
داشت .از این رو به بررسی سير تحول ميزان
سرمایهگذاري دولتی در هر یک از روستاهاي مورد
مطالعه به تفکيک میپردازیم .بررسی آمار موجود
نشان میدهد که بجز آسفالت خطوط ارتباطی و
برقکشی و تامين آب آشاميدنی فقط در چهار
روستاي سهنله ،قلعه فرهادخان ،تازه آباد و آقبالغ
در سال گذشته سرمایهگذاري دولتی در ابعاد
خاصی صورت گرفته است .در جدول  3ميزان
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سرمایهگذاري بخش دولتی در روستاهاي سهنله،
قلعه فرهادخان ،تازه آباد و آقبالغ در 10سال اخير
آمده است .با توجه به سرمایهگذاري هاي دولتی در
روستاهاي مورد مطالعه جداي از سرمایهگذاري
دولت در بخشهاي آسفالت خطوط ارتباطی ،برق
کشی و تامين آب لوله کشی ،که در تمامی روستاها
انجام شده است و این نشان دهنده قدرت ارتباطی
با شهر سنقر میباشد سرمایهگذاري هاي کالنی نيز
در برخی از روستاهاي مورد مطالعه صورت گرفته
است که میتوان آنرا به صورت (تأمين خطوط
مخابرتی ،اجراي زیر ساختی فاضالب روستایی،
کارخانه آرد ،ایجاد صنایع کارگاهی کوچک،
پرورش ماهی ،تامين آب آشاميدنی شهري و
روستایی ،احداث درمانگاه با مرکزیت یوسفجرد
و  )...را بيان کرد که این عامل خود نشاندهنده
پيوند موسسات اجرائی و زیرساختی شهري با
روستاهاي مورد مطالعه میباشد .که خود میتواند
در باال بردن توان اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی
نواحی روستایی تأثير به سزایی داشته باشد.

جدول  :3ميزان سرمایهگذاري بخش دولتی در روستاهاي مورد بررسی در 10سال اخير
نام پروژه

میزان سرمایهگذاری به میلیون ریال

نام روستا
سهنله

تأمين خطوط مخابرتی – اجراي زیر ساختی فاضالب روستایی

2400

یوسفجرد

احداث درمانگاه با مرکزیت یوسفجرد

1210

قلعه فرهاد خان

کارخانه آرد  -ایجاد صنایع کارگاهی کوچک

25000

آقبالغ

تأمين خطوط مخابرتی -معادن آهن

38000

تازه آباد

پرورش ماهی -تامين آب آشاميدنی شهري و روستایی

68000

رابطه بين اعتبارات رسمی و تحوالت اقتصاديخانوارهاي روستایی در کاهش فقر
براي سنجش رابطه بين پيوندهاي روستا-شهري در
خصوص اعتبارات رسمی در روستاهاي مورد مطالعه
شهرستان سنقر با شهر سنقر از گویههاي اعتبارات
رسمی و شاخصهاي کمکهاي مالی و اعتبارات
بانکهاي کشاورزي ،تجارت ،ملی ،ملت و ....

نحوه عملياتی نمودن و اندازهگيري شاخصهادر این قسمت براساس سواالت و فرضيههاي
پژوهش از ضریب همبستگی اسپيرمن و پيرسون
براي تعيين ارتباط بين هر یک از پيوندهاي روستا-
شهري به عنوان متغييرهاي مستقل و شاخصهاي
توسعه اقتصادي که به عنوان متغيرهاي وابسته
تعریف شده ،محاسبه شده است.
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همچنين صندوقهاي قرضالحسنه موسسات
اعتباري دولتی استفاده شده است .نتایج حاصل در
جدول  5و  6بيانگر آن است که ضریب همبستگی
بين اعتبارات رسمی دولت و تحوالت اقتصادي
معادل ( )0/12و ( )0/10بوده و سطح معناداري نيز
در سطح ( )0/011و ( )0/027بوده است .نتایج به
دست آمده نشان میدهد که فرضيه  H0به نفع H1
رد میشود یعنی میتوان ادعا کرد در سطح
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اطمينان  95درصد بين اعتبارات رسمی و تحوالت
اقتصادي رابطه معنادار مثبتی برقرار است .یعنی به
ازاي افزایش اعتبارات مالی مؤسسات و بانکهاي
دولتی به نواحی روستایی تغييرات مثبت و افزایش
سطح اقتصاد خانوارهاي روستایی را شاهد هستيم
و این امر توانسته است ،در کاهش فقر اقتصادي
خانوارهاي روستایی نقش مثمر به ثمري داشته
باشد.

جدول  :4بررسی شاخصهاي اقتصادي در ارتباط با پيوندهاي روستایی -شهري و کاهش فقر

جدول  :5گویه به کار رفته بين اعتبارت رسمی و تحوالت اقتصادي خانوارهاي روستایی
اعتبارات رسمی

گویه

بسیار زیاد

زیاد

متوسط

کم

بسیارکم

در حال حاضر از وام و اعتبارت مالی بانکهاي کشاورزي و  ...استفاده میکنيم.

4%

17%

27%

34%

18%

در حال حاضر از طرح مشارکتهاي مدنی بانکها و موسسات مالی استفاده
میکنيم.

1%

6%

8%

16%

67%

در حال حاضر از صندوق توسعه اشتغال روستایی بانک کشاورزي وام گرفتهام.

0%

3%

5%

11%

81%

از کمکهاي بنياد مسکن در نوسازي و بهسازي مسکن خود استفاده کردهام

3%

9%

16%

29%

43%

دولت در روستاي شما سرمایهگذاري زیرساختی و اشتغالی انجام داده است.

8%

10%

21%

32%

29%

جدول  :6ضریب همبستگی بين اعتبارت رسمی و تحوالت اقتصادي خانوارهاي روستایی
متغیرها
اعتبارات رسمی

ضریب همبستگی

سطح معناداری

بانکها .صندوق قرضالحسنه

0.12

0.011

وامهاي بهسازي بنياد مسکن

0.10

0.027
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رابطه بين اعتبارات غير رسمی و تحوالت اقتصاديخانوارهاي روستایی در کاهش فقر
براي سنجش رابطه بين اعتبارات غير رسمی و
تحوالت اقتصادي خانوارهاي روستایی در کاهش
فقر در شهرستان سنقر از گویههاي مساعده ميدان
داران ،کسبه شهري ،وجوه ارسالی مهاجران روزانه
و فصلی به روستا استفاده شده است .نتایج حاصل
در جدول  7بيانگر آن است که ضریب همبستگی
بين اعتبارات غير رسمی تحوالت اقتصادي
خانوارهاي روستایی در کاهش فقر معادل ()0/021
و ( )0/019بوده و سطح معناداري نيز در سطح
( )0/020و ( )0/034بوده است .نتایج به دست آمده
نشان میدهد که فرضيه  H0به نفع  H1رد میشود.
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یعنی میتوان ادعا کرد در سطح اطمينان 95درصد
بين اعتبارات غير رسمی و تحوالت اقتصادي رابطه
معنادار مثبتی برقرار است .یعنی به ازاي افزایش
اعتبارات مالی غير رسمی ،توان اقتصادي خانوارهاي
روستایی نيز افزایش میباید .که همين عامل خود
باعث برقراري ارتباط و تعامل اقتصادي و مالی دو
طرفه بين روستاها و شهر سنقر شده است ،و
توانسته به توان موقت و نسبی اقتصادي نواحی
روستایی و فقر زدایی اقتصادي خانوارهاي روستایی
در هنگام نياز به سرمایه کمک شایانی کند ،چرا که
این سرمایه نزد روستائيان نوعی بدهکاري به
سرمایهداران محسوب میشود.

جدول  :7ضریب همبستگی بين اعتبارات غير رسمی و تحوالت اقتصادي خانوارهاي روستایی
متغیرها
اعتبارات غير رسمی

ضریب همبستگی

سطح معناداری

ميدان داران و کسبه شهري

0.021

0.020

وجوه ارسالی مهاجران روزانه

0.019

0.034

جدول  :8گویههاي به کار رفته بين اعتبارات غير رسمی و تحوالت اقتصادي خانوارهاي روستایی
بسیار زیاد

گویه

زیاد

متوسط

کم

بسیارکم

اعتبارات غير رسمی

در حال حاضر سرمایه یا مبلغی از ميدانداران و کسبه شهري در اختيار دارم.

32%

21%

17%

19%

11%

افرداي از خانواده من در شهر مشغول به کار میباشند.

20%

35%

29%

9%

7%

از طرف افراد شاغل در شهر وجهی براي ما ارسال میشود.

14%

21%

34%

16%

15%

هميشه محصوالت خود را به سلف خران پيش فروش میکنيم.

30%

24%

21%

14%

11%

اکثر اوقات با افراد سرمایهگذار شهري رابطه اقتصادي و مالی برقرار میکنيم.

32%

21%

17%

19%

11%

در یکسال گذشته در زمينه (مسکن ،زمين ،صنعت ،سهام) در شهر سرمایهگذاري
کردهایم.

4%

14%

17%

28%

37%

در زمينه توليد ادوات کشاورزي سرمایهگذاري کردهایم.

6%

15%

20%

26%

33%

سرمایهگذاري هاي دولتی(تأمين خطوط مخابرتی،
اجراي زیر ساختی فاضالب روستایی ،کارخانه آرد،
ایجاد صنایع کارگاهی کوچک ،پرورش ماهی ،تامين
آب آشاميدنی شهري و روستایی) استفاده شده
است .نتایج حاصل در جدول  9بيانگر آن است که
ضریب همبستگی بين سرمایهگذاري هاي بخش

رابطه بين سرمایهگذاري هاي دولتی و خصوصیدر تحوالت اقتصادي خانوارها و کاهش فقر
براي سنجش رابطه بين سرمایهگذاري هاي دولتی
و خصوصی در تحوالت اقتصادي و کاهش فقر در
ناحيه از شاخصهاي سرمایهگذاري هاي خصوصی
در بخشهاي(مسکن ،دام و ادوات کشاورزي) و براي
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دولتی و خصوصی با توحالت اقتصادي خانوارهاي
روستایی معادل ( )0/25و ( )0/09بوده و سطح

198

معناداري نيز در سطح ( )0/032و ( )0/017بوده
است.

جدول  :9ضریب همبستگی بين سرمایهگذاري ها در تحوالت اقتصادي خانوارهاي روستایی
متغیرها

ضریب همبستگی

سرمایهگذاري

سطح معناداری

متغیرها

دولتی

0/25

0/32

خصوصی

0/9

0/17

جدول  :10گویههاي به کار رفته بين سرمایهگذاري ها در تحوالت اقتصادي خانوارهاي روستایی
سرمایهگذاري دولت در روستاهاي مورد مطالعه

بسیار

زیاد

متوسط

کم

بسیارکم

گویه
دولت در زمينه مسکن به ما وام و تسهيالت با نرخ سود پائين روستایی داده است.

4%

6%

11%

32%

47%

دولت در خرید ادوات کشاورزي به ما تسهيالت ویژه میدهد.

1%

2%

5

31%

61%

دولت در زمينه احداث شبکههاي زیرساختی روستا عملکرد مثبت داشته است.

11%

14%

15%

27%

33%

دولت از توليدات و صنایع کارگاهی کوچک حمایت میکند.

4%

5%

13%

31%

47%

بخش خصوصی از توليدات و صنایع کارگاهی کوچک حمایت میکند.

11%

16%

20%

24%

29%

زیاد

دولت در زمينه فعاليت در بخش کشاورزي(دامداري و پرورش ماهی) تسهيالت ویژه را به
روستائيان ارائه داده است.
1%

نتایج به دست آمده نشان میدهد که فرضيه  H0به
نفع  H1رد میشود یعنی میتوان ادعا کرد در سطح
اطمينان 95درصد بين سرمایهگذاري هاي بخش
دولتی و خصوصی با افزایش توان اقتصادي
خانوارهاي روستایی رابطه معنادار و مثبتی برقرار
است .یعنی به افزایش ميزان استفاده از سرمایه-
گذاري هاي بخش دولتی و خصوصی در نواحی
روستایی با افزایش سطح اقتصادي خانوارها روبه رو
هستيم ،که توانسته به توان مالی خانوارهاي
روستایی کمک شایانی کند .با توجه به شاخص
مورد بررسی در مابين کانونهاي شهري و روستایی
که توانسته است منجر به برقراري پيوند روستایی-
شهري شود ،و بر جریان سرمایه ،کاال ،خدمات و ...
بين شهر ناحيه و نواحی روستایی تاثيرگذار باشد،

3%

13%

24%

59%

از  4شاخص مورد بررسی در این پژوهش که ضریب
همبستگی شاخصها را نسبت به جریانهاي موجود
و تاثير آنها بر تحوالت اقتصادي نواحی روستایی را
سنجيدهایم ،میتوان دریافت که ،بيشترین تأثير
مثبت در تحوالت اقتصادي نواحی روستایی مورد
مطالعه که منجر به باال بردن توان مالی خانوارهاي
روستایی و کاهش فقر زدایی در نواحی روستایی
شده است ،را شاخصهاي )1اشتغال روزانه
روستائيان در شهر)2 ،وجوه ارسالی مهاجران
روستایی در شهر(زیر مجموعه اعتبارت غير رسمی)
و )3سرمایهگذاري هاي دولتی دانست .که در جدول
 11اهميت و سطح معناداري هر یک از شاخصها
به تفکيک آمده است.
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نقش پيوندهاي روستایی -شهري در تحوالت اقتصادي و کاهش فقر
جدول  :11مقایسه سطح معناداري شاخصها در پيوندهاي روستایی -شهري
شاخصهای به کار رفته

ضریب همبستگی با پیوند روستایی -شهری

سطح معناداری

41/0

023/0

بانکها و صندوقهاي قرضالحسنه

27/0

11/0

وامهاي بنياد مسکن

10/0

022/0

کسبه شهري و ميدانداران

21/0

2/0

وجوه ارسالی

49/0

034/0

دولتی

25/0

032/0

خصوصی

9/0

17/0

اشتغال
اعتبارات رسمی

اعتبارات غير رسمی

سرمایهگذاري

آن که رابطهاي دو به دو بين ده و شهرک برقرار
باشد ،شبکهاي محلی و داراي ارتباطاتی با درجات
متفاوت ،در طول منطقه و نيز در تعامل با خارج از
منطقه شکل میگيرد .این شبکهها یا خوشهها ،از
طریق بررسی جریانهاي مختلف(مردم ،کاال،
سرمایه و  )...در ميان سکونتگاه هاي مختلف
مشخص میشوند .با شناخت خوشهها و برقراري
پيوند مناسب ما بين آنها سازمان فضایی منطقهاي
شکل مناسبتري پيدا میکند .پتانسيل بيشتري
براي بهرهگيري از پيوندهاي رو به باال و رو به پایين
و نيز تأثير فزاینده آنها در اقتصاد منطقه فراهم
خواهد شد .البته هميشه و همه جا عوامل اقتصادي
نيستند که نوع پيوندهاي روستایی – شهري را
مشخص میسازند ،بلکه این پيوندها ،در عين حال،
تابع عوامل تاریخی ،سياسی ،اجتماعی– فرهنگی و
اکولوژیکی(زیست محيطی) حاکم در سطح منطقه
هستند و بر این مبنا به نحوي متفاوت شکل می-
گيرند .بنابراین شناخت صحيح روابط جاري ميان
محيطهاي روستایی و شهري میتواند به کوشش
در راستاي تغيير ساختاري – عملکردي روابط و
مناسبات موجود ميان آنها و در نتيجه ،برقرار کردن
پيوندهاي مناسب یاري رساند .با توجه به نتایج
جدولهاي آماري و تجزیه و تحليل دادهها میتوان
گفت که از ميان شاخصهاي موثر در پيوندهاي

نتیجهگیری
از آنجا که در راه توسعه ،گذر از تأکيد بر "روابط
سلطهجو" به سوي "پيوندهاي مکمل و سازنده"
مابين نقاط سکونتگاهی روستایی و شهري حرکتی
الزامی به شمار میآید .پيوندهاي اقتصادي و مالی
بين مراکز شهري و روستاهاي پيرامون از آن رو مهم
است ،که شهرها و روستا در درون یک سيستم
ناحيهاي از لحاظ توليدات ،خدمات ،سرمایه ،منابع
مالی ،نيروي کار انسانی ،اطالعات و  ...با هم در
ارتباط تنگاتنگ قرار دارند .بدیهی است که تمام
شهرها اعم از شهرهاي بزرگ و کوچک به یک ميزان
حوزه نفوذ و عملکردي خود را تحتتأثير قرار نمی-
دهند و آثار و پيامدهاي پيوندها آنها با روستاهاي
پيرامون به یک اندازه نيست .در خصوص شهرهاي
کوچک و ميانی ناحيه نيز باید تاکيد کرد ،این
شهرها نقش حامل اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی
را بين شهرهاي منطقهاي و نواحی روستایی خود
ایفا مینمایند .پس میتوان گفت این شهرها از
اهميت باالیی در توسعه منطقهاي برخوردار بوده و
هستند .و باید در سياستگذاري هاي منطقهاي به
آنها توجه خاص داشت .همچنين با توجه به رویکرد
حاکم بر تحقيق(شبکه منطقهاي) میتوان نتيجه
گرفت روابط بين مراکز سکونتگاهی ،روابطی
عمدت ًا افقی ،تکميلی و متقابل است .در واقع به جاي
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روستایی -شهري شاخصهاي؛ اشتغال ،وجوه
ارسالی ،سرمایهگذاري هاي دولتی ،بيشترین
ميانگين را در اکثر روستاها به عنوان اصلیترین
عامل در باال بردن توان اقتصادي خانوارهاي
روستایی و کاهش فقر اقتصادي خانوارهاي روستایی
را در بر داشته است ،و کمترین ميانگين شاخصها
در ميان همه روستاهاي مورد مطالعه بخش مرکزي
شهرستان سنقر به شاخص سرمایهگذاري هاي
بخش خصوصی بر میگردد .که علت آنرا هم می-
توان عدم ریسکپذیري سرمایهداران در فعاليتهاي
روستائيان است ،چون هم از حمایتهاي دولتی

200

برخودار نبوده و هم اینکه عواملی چون خشکسالی،
آفت محصول ،تلفات دام ،آنها را سرمایهگذاري
مستقيم در فعاليتهاي روستائيان باز میدارد .در
نهایت میتوان گفت که ادبيات موجود در تحقيق
بر رویکرد شبکهاي منطقهاي استوار است ،و بر نقش
مثبت و مکمل پيوندهاي روستایی– شهري تاکيد
داشته است ،که با واقعيت موجود در سطح ناحيه و
روستاهاي بخش مرکزي شهرستان سنقر همخوانی
داشته است.
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