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  چكيده
ها ازجمله در كشور عراق  ترين مسائل دولت هاي توسعه همواره از مهم عنوان يكي از زيرشاخه توسعة روستايي به

اي در استان  نطقههدف پژوهش حاضر تحليل نظام توسعة روستايي براساس الگوي شبكة يكپارچة م. بوده است
ها و اطالعات از  آوري داده ـ تحليلي است و براي جمع اين پژوهش از نوع توصيفي. كركوك كشور عراق است

 79096جامعة آماري پژوهش را . ـ اسنادي و پيمايش از نوع پرسشنامه استفاده شده است اي مطالعات كتابخانه
نفر  400گيري كوكران  اين تعداد با استفاده از روش نمونهروستا تشكيل دادند، كه از  894خانوار روستايي و 
نتايج حاصل از تجزيه و . اي انتخاب شدند صورت تصادفي طبقه عنوان نمونه به روستا به 27سرپرست خانوار و 

دهند كه نظام توسعة روستايي در استان كركوك  نشان مي SPSSافزار  هاي پژوهش از طريق نرم تحليل يافته
هاي فضايي با برتري عناصر شهري صرفاً  هاي غيرارگانيك است و جريان الگوي شبكة غيريكپارچه و مدلمبتني بر 

دهند كه حاكميت چنين فرايندي موجب محروميت  نتايج تحقيق نشان مي. از روستا به شهر صورت گرفته است
  .شدت كاهش داده است روستاهاي استان شده و سطح رضايت ساكنان را به

  
  .اي، نظام سكونتگاهي استان كركوك، توسعة روستايي، شبكة يكپارچة منطقه :ها كليدواژه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةمطالعـ ( اي در عـراق  روستايي شبكه ةتحليل نظام توسع«اين مقاله برگرفته از رسالة دكتري نگارندة دوم با نام . 1

  .است» )وكاستان كرك: موردي
  mahdit@modares.ac.ir                                                                 :                      نويسندة مسئول *
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  مقدمه
هـاي انسـاني، از مسـائل     در فرايند توسعه، چگونگي دستيابي به عدالت اجتمـاعي در سـكونتگاه  

بنابراين، هدف اصلي توسـعه بايـد ايجـاد الگـوي     . گذاران بوده است ريزان و سياست اصلي برنامه
هـاي محـروم و    ويژه ايجاد درآمـد بـراي گـروه    همگاني براي تمامي اقشار جامعه بهمطلوب رشد 

الگوهاي رفتاري و فعاليتي حتي آداب و  توسعه در بسياري از موارد، باورها و. ناتوان جامعه باشد
در زمينة توسعة روستايي رويكردهاي ). 7، 1364ازكيا، (گيرد  رسوم و عقايد مردم را نيز دربرمي

يكـي از  . انـد  مطرح شده است كه هريـك ابعـاد متفـاوتي از توسـعه را در نظـر گرفتـه       مختلفي
هاي آماري برپايـة   مدل. اي است رويكردهاي نوين توسعه، رويكرد تحليل شبكة يكپارچة منطقه

هـا،   هدف اين مدل. اند كار گرفته شده سال پيش به 60وسيلة محققان، از حدود  تحليل شبكه به
رضـواني،  (هاي يك شبكة خاص است  ص روابط اجتماعي بين عوامل و مؤلفهآزمايشي كمي خوا

ساختن روابط  تواند روشي مناسب در متعادل رسد روش تحليل شبكه مي نظر مي به). 48، 1386
باآنكـه شـهر و   . اي نيز كاربرد فراواني دارد شهر و روستا باشد و در توسعة متوازن و پايدار منطقه

انـد،   هاي انساني همواره بـه يكـديگر وابسـته بـوده     اصلي شبكة سكونتگاه عنوان عناصر روستا به
شدن وابستگي شهر به روستا را براي تهية غذا، مواد خام و نيروي انساني افـزايش داده و   صنعتي

. انـد  ميزان زيادي به شهرها وابسته شـده  روستاها نيز براي نيازهاي اقتصادي و اجتماعي خود به
ونقل و سـاير وسـايل ارتبـاط جمعـي      هاي جديد حمل ل با دسترسي به گونهاين وابستگي متقاب

عنـوان   در رويكردهـاي سـنتي توسـعه، شـهرها بـه     ). 42، 1373فشـاركي،  (تسهيل شده اسـت  
ايـن  . اند و از روستاها در فرايند توسعه غفلت شده است هاي توسعه مورد توجه قرار گرفته كانون

  . دنبال داشته است ها را به فضايي سكونتگاه مسئله، گسيختگي در نظام و ساختار
ريزي بـود و همـواره در    كشور عراق كه تا حدود يك دهة پيش داراي ساختار متمركز برنامه

كرد، در فرايند توسعه از روسـتاها   زمينة توسعة سكونتگاهي از الگوهاي سنتي توسعه تبعيت مي
قـومي و سياسـي در ايـن كشـور      هـاي متعـدد و اختالفـات    وجـود قوميـت  . غفلت ورزيده است

بنابراين همواره اين پرسش مطـرح  . دنبال داشته است محروميت بيشتر و شديدتر روستاها را به
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تواند توسعة  اي مي بوده است كه براي حل اين نارسايي چه بايد كرد و اتخاذ چه الگوهاي توسعه
سـتاها را در فضـاي سـرزمين    دنبال داشته باشد و روابط و تعـامالت شـهرها و رو   روستايي را به

  صورت روابطي متعادل و پايدار درآورد؟  به
عنوان محدودة مطالعاتي انتخـاب شـده اسـت و روابـط      در پژوهش حاضر، استان كركوك به

هاي چندقوميتي عـراق   استان كركوك از استان. شود روستاها با شهر كركوك در آن بررسي مي
. انگيزتـر كـرده اسـت    ي را در ايـن اسـتان چـالش   است و همين مسئله، مباحث توسعة روسـتاي 

اين استان از . است كشور نفتدرصد ذخيرة  40عراق و داراي  مناطقترين  كركوك يكي از غني
 قـرن در . اسـت   قـع شـده  داراي جمعيتي آميخته از اقوام گوناگون وا اي در منطقهلحاظ گروهي 

تعريـب  هـاي   سياسـت . و جمعيتي اين اسـتان روي داد بيستم تغييرات بزرگي در تركيب قومي 
هزار كـرد،  120باعث تبعيد حدود  1991صدام حسين در اين منطقه پس از سال  )سازي عربي(

 گفتة ديـدبان حقـوق   هاي شمالي عراق به جنوب آن كشور شد كه به تركمن و آشوري از استان
ايـن  ). 78، 2009غفـور،  ( بشر سازمان ملل بيشتر آنها از كركـوك و روسـتاهاي اطـراف بودنـد    

دنبـال   پـژوهش حاضـر بـه   . نيافتگي و محروميت روستاهاي منطقه را تشديد كرد رخداد، توسعه
  :هاي زير است گويي به پرسش پاسخ
هـاي توسـعة    مـدل يـك از الگوهـا و    نظام توسعة روستايي در محدودة مورد مطالعه از كدام •

 كند؟ اي تبعيت مي منطقه

بر روستاهاي  تأثيرياي حاكم بر محدودة مورد مطالعه چه  هاي توسعة منطقه الگوها و مدل •
 نمونه داشته است؟

 
كنندة تحليل نظام توسعة روستايي بـا اسـتفاده از الگـوي شـبكة      مباني نظري تبيين

  اي يكپارچة منطقه
از منظـر  . پـردازد  مند به روابـط شـهر و روسـتا مـي     و نظاماي به نگرش سيستمي  توسعة منطقه

هاي شهري و روستايي همانند اجـزاي يـك    سيستمي، ارتباطات و روابط متقابل ميان سكونتگاه
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  كننــدة وجــوه  هــاي شــهري و روســتايي، تكميــل ســاختار و عملكــرد هريــك از ســكونتگاه
  اي هستند، كه با  هاي شهري و روستايي در سطوح منطقه ساختاري و عملكردي ديگر سكونتگاه

زاده،  تقـي (سـازند   پذير مـي  شهري، توسعة منطقه را امكان -رچگي روستاييايجاد وحدت و يكپا
1383 ،17 .(  

مفهوم پيوند شهر و روستاها در پرتو انديشة تعامل و تحت موضوع روابط شهر و روستا شكل 
اي در روابط شهر و روسـتا را در   توان تحول انديشه دهند كه مي منابع موجود نشان مي. گيرد مي

زايـش  . فكري انديشة زايا، انديشة تقابل، انديشة تمايز و انديشة تعامل پيگيري كـرد چهار قالب 
شهر از مازاد توليدات روستايي و تأثيرات مفيد و مثبت شـهر در حـوزة نفـوذ، در قالـب فكـري      

جويانة شهر بر روستا  در انديشة تقابل، به رقابت شهر و روستا، روابط سلطه. انديشة زايا قرار دارد
در انديشة تمايز، بر موضع جـدايي شـهر و روسـتا از يكـديگر و در     . شود بطة انگلي اشاره ميو را

انديشة تعامل بر وابستگي، روابـط متقابـل، تعامـل و پيونـد شـهر و روسـتا تأكيـد شـده اسـت          
  ). 144، 1381؛ سعيدي، 1385پور،  ؛ جمعه1386؛ رضواني، 1382افتخاري، (

ا را در ابعـاد اقتصـادي، اجتمـاعي، سياسـي و ايـدئولوژيك      پوتر و آنوين پيوند شهر و روسـت 
گيـري روابـط ميـان شـهرها و      هـاي فضـايي را در شـكل    مطرح كردند و وجود هريك از جريـان 

  .  (Potter & Unwin, 1989, 24)دانند روستاها مؤثر مي
راندينلي، انواع پيوندهاي ميـان شـهرها و روسـتاها را در هفـت گـروه پيونـدهاي فيزيكـي،        

وي . بنـدي كـرد   سياسـي طبقـه   -اقتصادي، جمعيتي، تكنولوژيكي، اجتماعي، خدماتي، و اداري
هاي فضايي، بر استحكام پيوندهاي روستايي ـ شهري مؤثر است   معتقد است نوع و شدت جريان

)Rondinelli, 1985, 143(.  
ي اي، بـر تغييـر سـاختاري و توسـعة روسـتاي      داگالس در چـارچوب فراينـد توسـعة منطقـه    

هـاي   اي از جريـان  ها و عملكردهاي شـهري از طريـق ايجـاد مجموعـه     تأثيرگرفته از ايفاي نقش
وي پنج نوع جريان مردم، توليد، كـاال، سـرمايه و اطالعـات را    . كند روستايي و شهري تأكيد مي
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ها موجـب پيونـد مكمـل و دوسـوية مراكـز روسـتايي و        شناسايي كرد و معتقد است اين جريان
شهري بـا هـدف توسـعة     -تقويت پيوندهاي روستايي. (Dauglass, 1999, 30)ند شو شهري مي

اقتصـادي و اكولـوژيكي محلـي و     -اقتصادي و كـاهش فقـر، بـه شـرايط جغرافيـايي، اجتمـاعي      
رو الزم است در تحليل پيوندهاي فضايي  ازاين. (Tacoli, 2005, 2)اي بستگي شديد دارد  منطقه

سـطح  . اي شـود  كننـدة پيونـدها و روابـط توجـه ويـژه      مل تسهيلروستاها با شهرها بر نقش عوا
اقتصـادي متفـاوت اسـت     -اثرگذاري اين عوامل، بـا توجـه بـه شـرايط جغرافيـايي و اجتمـاعي      

(Dauglass, 1999, 30) .  
ريـزي فضـايي و    براساس آنچه گفته شد، موضوع روابط شهر و روستا كه زيرمجموعة برنامـه 

 :و الگوي متفاوت و حتي متضاد قرار دارداي است، تحت تأثير د منطقه

 ؛ وندريزي متمركز هاي كالسيك كه مبتني بر نظام برنامه الگوها و مدل •

 .دنريزي غيرمتمركز هاي نوين كه مبتني بر برنامه الگوها و مدل •
عنـوان   هاي صنعتي را بـه  هاي كالسيك بر توسعة شهري تأكيد دارند و فعاليت الگوها و مدل
اي و  توازن منطقـه  دست آمده، عدم اي كه از اين الگوها به نتيجه. گيرند نظر مي سياست اصلي در

در پاسـخ بـه نـاتواني ايـن     . ماندگي و محروميت روستاها در زمينة توسعة روسـتايي اسـت   عقب
اي و در سـطح خردتـر بـراي حـل مسـائل و       الگوها در حل مسائل و مشـكالت توسـعة منطقـه   

. هاي نويني شكل گرفتندكه الگوهاي ارگانيك نام دارند ا و مدلمشكالت توسعة روستايي، الگوه
هـاي كشـاورزي و    الگوهاي نوين بر روابط متقابل شهر و روستا تأكيد دارند و به توسعة فعاليـت 

دهـد، ايـن الگوهـا بـر      نشان مي 2طوركه شكل  از لحاظ فضايي همان. پردازند هاي آن مي مكمل
هـاي موجـود در سـطح منطقـه اعـم از       مجموعـة سـكونتگاه   مراتبي استوارند و بـه  نظام سلسله

هـا   اين الگوها بر روابط افقي و عمـودي سـكونتگاه  . هاي شهري و روستايي توجه دارند سكونتگاه
اي شـكل   صـورت شـبكة يكپارچـة منطقـه     تأكيد دارند و به همين دليل الگوهاي فضايي آنها به
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اي است كه ارتقاي سطح برخورداري روسـتاها و   نتيجة نهايي اين الگوها توزان منطقه. گيرند مي
  . دنبال دارد توسعة روستايي را به

  

 
  

  هاي ارگانيك و غيرارگانيك روابط شهر و روستا در چارچوب مدل. 2شكل 
  نگارندگان :منبع

  
تبـع آن   هاي ارگانيـك و بـه   براساس الگوهاي موجود در فرايند تحقيق حاضر، الگوها و مدل

 3اي در توسعة روستايي مطابق با مدل مفهومي منـدرج در شـكل    ة منطقهالگوي شبكة يكپارچ
 .تبيين شدند
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  مدل مفهومي تحقيق. 3شكل 
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  هاي روستاهاي نمونه ويژگي. 1جدول 
  فاصله از مركز شهرستان  تعداد خانوار جمعيت روستا مركز بخش  شهرستان

  كركوك

  ملتقا
  5  97 533 تل الورد
  6  57 287 صخره

  9  35 195 سيد خلف

  پردي
  3  32 178 قر بگ
  7  278 1610 گلوزي
  12  69 609 سربير

  نليال
  5  34 117 خضر بالغ
  7  79 647 فرقان
  5  62 367 باوه

  10  387 2131 قالته  شوان
  13  65 349 دوبزني

  قره هنجير
  6  20 88 باشبالغ خوارو
  14  23 102 كولم كوه

  8  52 284 خالو بازياني

  3  75 413 قطس تپه  تازه
  5  197 1000 السوس

  دبس
  دبس

  9  268 1602 كتيف
  12  318 1689 عربملح

  4  4 21 شيرناو

  8  19 186 ساروك  سرگران
  11  207 1246 شناغه

  داقوق  داقوق

  11  66 329 زنقر
  9  34 200 چوركه
  8.5  152 701 طوبزاوه

  8  393 2042 زند ماليوسف
  5  446 2221 حوته غار
  4  264 1401 سنور

    3733 20548 27 9  مجموع
 2011ا استفاده از مركزاالحصاء العام في العراق لعام، نگارنده ب :منبع
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آوري  در جمـع . آوري شـده اسـت   هاي مورد نياز از دو طريق اسـنادي و ميـداني جمـع    داده
منظور شناسـايي   اين پرسشنامه به(هاي ميداني از دو پرسشنامة خانوار و پرسشنامة نهادها  داده

درمجموع با توجه به فرمـول كـوكران،   . ده شداستفا) خدمات موجود در روستاها طراحي گرديد
  . پرسشنامه بين خانوارهاي روستاهاي نمونه توزيع شد 400
هـاي   هـاي فضـايي از مؤلفـه    كردن متغيرهـاي تحقيـق، در بخـش جريـان     منظور عملياتي به

جمعيت، خريد و فروش محصوالت، جريان وسايل نقليه، گذران اوقات فراغت، سكونت و اسكان، 
 گذاري در قالب جريان از شهر بـه  دريافت خدمات فني، خدمات اداري و سازماني، ميزان سرمايه

   .مراتب شهري شامل مركز شهرستان و مركز استان استفاده شد دو سطح سلسلهروستا و برعكس در 
هاي فضايي از شهر به روستا و بـرعكس، شناسـايي روسـتاهاي     برحسب درصد وجود جريان

روستاها و شهرهاي داراي ارتباط متقابـل بـا   . داراي روابط ارگانيك و غيرارگانيك صورت گرفت
عنوان روستاهاي داراي  هاي فضايي را گزارش كردند، به يانيكديگر كه درصدهاي مشابهي از جر

  . روابط ارگانيگ شناسايي شدند
هـاي متفـاوت اعـم از     روسـتاي نمونـه در حـوزه    27يافتگي روستايي در  هاي توسعه شاخص

اي، نسبي و ترتيبي در قالب طيف ليكرت  هاي فاصله هاي ذهني و عيني براساس مقياس شاخص
براي اطمينان از روايي پرسشنامه، تيم تحقيق در چند مرحلـه آن را  . تندمورد سنجش قرار گرف
در . آزمون انجـام شـد   منظور اطمينان از پايايي پرسشنامه، مرحلة پيش به. اصالح و بازنگري كرد

هـاي آن   پرسشنامه توزيع و داده 33آزمون، براي سنجش پايايي پرسشنامة خانوار،  مرحلة پيش
 79/0، ميـزان پايـايي آن   SPSSافـزار   ق ضريب آلفاي كرونباخ در نـرم سپس از طري. تحليل شد

  .دهد پرسشنامه انسجام دروني كافي دارد محاسبه شد، كه نشان مي
  

 نتايج تحقيق

پرسش اصلي تحقيق در منطقة مورد مطالعه بر شناسايي نـوع الگـوي حـاكم بـر     : نتيجة نخست
وليه براساس اين فرضيه نشان دادند كـه نظـام   هاي ا برداشت. فرايند توسعة روستايي استوار بود
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هـاي   اي و مبتنـي بـر مـدل    توسعة روستايي در منطقـه فاقـد الگـوي شـبكة يكپارچـة منطقـه      
آينـد در قالـب    هايي كه در ادامه مي صورت مؤلفه هاي فضايي اصلي به جريان. غيرارگانيكي است

  .ابي شدندهاي روزانه، هفتگي، ماهيانه يا فصلي شناسايي و ارزي جريان
  وآمد جمعيت؛ رفت •
  جات، و سبزيجات؛ خريد و فروش محصوالت زراعي اعم از غالت، حبوبات، صيفي •
  خريد و فروش محصوالت باغي شامل انواع ميوه؛ •
  خريد و فروش محصوالت دامي اعم از گوشت و لبنيات؛ •
  خريد و فروش نان؛ •
  بوس، اتوبوس؛ حركت وسايل نقليه اعم از سواري، ميني •
  ؛)گردشگري(گذران اوقات فراغت  تفريح و •
  سكونت و اسكان؛ •
  اي مرتبط با بخش كشاورزي شامل تجهيزات و ابزارآالت؛ دريافت خدمات فني وحرفه •
  ي؛سازمان ـ يانجام خدمات ادار •
  ؛مغازه و ، مسكنينزم يدشامل خر يگذار يهانجام سرما •
  ؛دريافت اخبار و اطالعات •
  و ؛)سبك زندگي(يري فرهنگي پذيرتأثيزان م •
  .يد و فروش صنايع دستي و هنريخر •

هاي فضايي روستاهاي نمونه در استان كركـوك، روسـتاها در    پس از بررسي وضعيت جريان
طوركـه   همـان . بنـدي شـدند   دسته) 1(و غيرارگانيك ) 2(ارگانيك  ، نيمه)3(سه طبقة ارگانيك 

روسـتا در   8انيـك،  روستا در طبقة ارگ 7روستاي نمونه،  27دهد از مجموع  نشان مي 2جدول 
  .بندي شدند روستا در طبقة غيرارگانيك تقسيم 12ارگانيك و  طبقة نيمه

  



  ... شهري در توسعة روستايي - ليل نقش تعامالت روستاييشناسايي و تح                          همكارانو  حسن آزاد هدايت

٦٤٨ 

  هاي فضايي در تعامل با مركز شهرستان بندي روستاها ازنظر وضعيت جريان طبقه. 2جدول 
سطح  نام روستا

 نام روستا برخورداري
سطح

 برخورداري
 نام روستا

سطح 
 برخورداري

 3 رناوشي 2 قالته 2 تل الورد
 3 ساروك 1 دوبزني 1 صخره

 1 شناغه 3 باشبالغ خوارو 3 سيد خلف
 3 زنقر 3 كولم كوه 3 قر بگ
 2 چوركه 2 خالو بازياني 2 گلوزي
 3 طوبزاوه 2 قطس تپه 2 سر بير

 2 زند ماليوسف 1 السوس 1 خضر بالغ
 3 حوته غار 3 كتيف 3 فرقان
 1 سنور 3 ملح عرب 3 باوه

  

شـده گـرايش    دهـد، توزيـع فضـايي روسـتاهاي مطالعـه      نيز نشان مـي  4كل طوركه ش همان
درصـد   74كـه بـيش از    طـوري  سـمت روسـتاهاي بـا روابـط غيرارگانيـك دارد؛ بـه       معناداري به

  .ارگانيك قرار گرفتند روستاهاي منطقه در طبقة غيرارگانيك تا نيمه
  

  
  ضاييهاي ف بندي روستاها ازنظر وضعيت جريان طبقه. 4شكل 
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هاي فضايي روابـط   با توجه به پرسش دوم مبني بر اينكه الگوي حاكم بر جريان: نتيجة دوم
مطـرح شـد كـه      شهر و روستا چه آثـاري بـر روسـتاهاي مـورد مطالعـه داشـتند، ايـن فرضـيه        

اي موجـب محروميـت روسـتاها در محـدودة مـورد       نگرفتن الگوي شبكة يكپارچة منطقـه  شكل
هاي توسـعه در   ي بررسي فرضيه در گام نخست اقدام به شناسايي شاخصبرا. مطالعه شده است

شاخص كيفيت مسكن، كيفيت درآمد، كيفيت اشتغال،  10هريك از روستاهاي مورد مطالعه در 
كيفيت محيط، اميد به زندگي و آينـده، احسـاس تعلـق مكـاني، محروميـت نسـبي، مشـاركت        

اي در  براسـاس تحليـل خوشـه   . ها شد شاخصگويه در هريك از  6عمومي و تعصب روستايي با 
) 3(و برخـوردار  ) 2(محـروم   ، نيمـه )1(اين بخش، روستاهاي مورد مطالعه در سه سطح محروم 

  ).3جدول (بندي شدند  طبقه
  

  بندي روستاها ازنظر سطح برخورداري طبقه. 3جدول 

سطح  نام روستا
 نام روستا  برخورداري

سطح
 برخورداري

 نام روستا
سطح 

 داريبرخور

 3 شيرناو 1 قالته 1 الورد تل
 2 ساروك 1 دوبزني 1 صخره

 1 شناغه 2 باشبالغ خوارو 2 سيد خلف
 3 زنقر 3 كولم كوه 3 قر بگ
 1 چوركه 3 خالو بازياني 1 گلوزي
 3 طوبزاوه 2 قطس تپه 2 سر بير

 2 زند ماليوسف 1 السوس 1 خضر بالغ
 2 حوته غار 3 كتيف 3 فرقان
 3 سنور 2 عربملح 2 باوه

  
منظور تحليل روابط فضايي روستاهاي مورد مطالعه، رابطة آمـاري از نـوع    در بخش پاياني به

همبستگي ميان دو متغير سطح تعامل فضايي روستاها با مركز شهرستان و سـطح برخـورداري   
و سـطح اطمينـان    05/0در سـطح خطـاي   . آنان از نظر نماگرهاي توسعه محاسبه و برآورد شد
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توان پذيرفت  است، مي 05/0تر از آلفاي  شده كوچك درصد چون سطح معناداري محاسبه 95/0
كه براساس ضريب همبستگي اسپيرمن، رابطة معناداري بين سطح برخورداري روستاها و ميزان 

تـوان   بنـابراين مـي  . در قالـب روابـط ارگانيـك وجـود دارد     605/0ميزان  ها به تعامل آنها با شهر
هاي ارگانيكي، سطح محروميـت را   الگوي يكپارچة مبتني بر مدلنگرفتن  كه شكلاستنباط كرد 

شــده افــزايش داده و بــرعكس توســعة تعــامالت موجــب كــاهش ســطح  در روســتاهاي مطالعــه
  .محروميت در اين روستاها شده است

  
  تبيين رابطة آماري بين تعامل فضايي و سطح برخورداري روستاهاي مورد مطالعه. 4جدول 

 نام
  روستا

نام  بنديطبقه
 روستا

نام  بنديطبقه
 روستا

 بندي طبقه

تعامل
  فضايي

سطح
  برخورداري

تعامل
  فضايي

سطح
  برخورداري

تعامل
  فضايي

سطح 
  برخورداري

 3 3 شيرناو 2 1 قالته 2 1 تل الورد
 3 2 ساروك 1 1 دوبزني 1 1 صخره

 3 2سيدخلف
باشبالغ
 خوارو

 1 1 شناغه 3 2

 3 3 قر بگ
كولم
 كوه

 3 3 زنقر 3 3

 2 1 گلوزي
خالو
 بازياني

 2 1 چوركه 2 3

 2 2 سر بير
قطس
 تپه

 3 3 طوبزاوه 2 2

خضر 
 بالغ

 1 1 السوس 1 1
زند 

 ماليوسف
2 2 

 3 2 حوته غار 3 3 كتيف 3 3 فرقان

 3 2 باوه
ملح
 عرب

 1 3 سنور 3 2

  605/0 ضريب همبستگي
  001/0 سطح معناداري
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  ري گي بحث و نتيجه
معناي اعم و برخـورداري و   اي درخصوص مفهوم توسعه به ها و رويكردهاي تازه امروزه ديدگاه

هاي پيشين هم تفـاوت دارد و   كاهش محروميت در مفهوم اخص آن مطرح شده كه با ديدگاه
دهند كه انديشـمندان   توسعه نشان مي شده در زمينة مطالعات انجام. هم فراگيرتر از آنهاست

هاي دستيابي به توسعة روستايي با هدف غلبه بر  ف هرگز اجماعي درخصوص شيوهعلوم مختل
اي و بـا رويكـرد الگـوي شـبكة      اگـر در سـطوح منطقـه   . اند فقر و محروميت روستايي نداشته

نيـافتگي   توان چنـين گفـت كـه توسـعه     يكپارچه، محروميت روستايي را پيامد فقر بدانيم مي
دليـل نبـود تعـادل     گـذارد و بـه   اصلي خود را بـر درآمـد مـي    روستايي با تأكيد بر فقر تمركز

نيافتگي روستايي تـابع فقـدان    با تأكيد بر مفهوم محروميت، توسعه. گيرد اي شكل مي منطقه
دسترسي به منابع، كاالها و خدمات است كه از طريق افزايش قابليـت دسترسـي بـه منـابع،     

توسـعة  تـوان   با چنـين برداشـتي مـي   . يابد امكانات، كاالها و خدمات تا حد زيادي كاهش مي
اي را قابليـت دسترسـي بـه انـواع خـدمات       روستايي با تأكيد بر الگوي شبكة يكپارچة منطقه

فرهنگي، زيربنايي، اقتصادي و كالبدي در بستر محيطـي دانسـت كـه بـه تحـرك       اجتماعي،
، هـدف از توسـعة   در اين مفهوم. انجامد اي مي اقتصادي و اجتماعي در سطوح محلي و منطقه

سازي براي كاهش شكاف توسعة ميان منـاطق مختلـف جغرافيـايي از طريـق      روستايي زمينه
اي از طريق افزايش سطح برخـورداري بـه    هاي منطقه اي يكپارچه است تا تفاوت الگوي شبكه
كنندة توسعة  هاي تبيين ترين مؤلفه توان گفت كه مهم با پذيرش اين تعاريف مي. حداقل برسد

هـايي چـون اشـتغال و درآمـد پايـدار؛       اي در مؤلفه ستايي با رويكرد شبكة يكپارچة منطقهرو
هـاي دسترسـي بـه انـواع خـدمات       مسكن امن و برخوردار از استانداردهاي حـداقلي؛ فرصـت  

زيربنايي، بهداشتي، آموزشي، تفريحي؛ توسعة ارتباطات؛ و احساس تعلق و ماندگاري جمعيت 
  .يابد تجلي مي
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هاي  ر تحليل وضعيت نظام توسعة روستايي در همساية غربي كشور يكي از استانمنظو به
هاي كردنشين كشور دارد انتخاب و روند توسعة روستايي  كردنشين كه قرابت زيادي با استان

هـاي   در ايـن تحقيـق اسـتان كركـوك كـه از اسـتان      . آن با رويكردهـاي نـوين تحليـل شـد    
رغم آنكه يكـي   اين استان به. ودة مطالعاتي انتخاب شدعنوان محد چندقوميتي عراق است، به

شدت با فقر روستايي  ، بهاست كشوري نفتدرصد ذخيرة  40عراق و داراي  مناطقترين  از غني
ر به دو پرسش اصلي پاسـخي  پژوهشگران كوشيدند تا در مطالعة حاض. دست به گريبان است

نظـام توسـعة روسـتايي در    در پرسش نخست تصريح شد كه در زمـان حاضـر   . مستدل دهند
؛ و در .كند اي تبعيت مي هاي توسعة منطقه يك از الگوها و مدل محدودة مورد مطالعه از كدام

 اي حـاكم بـر محـدودة مـورد     هاي توسعة منطقه الگوها و مدلپرسش دوم نيز مطرح شد كه 
روسـتا و   27نتايج تحقيق كه در سـطح  . بر روستاهاي نمونه داشته است تأثيراتيمطالعه چه 

شـد،   شيوة پيمايشي و اسـتفاده از ابـزار پرسشـنامه انجـام      نمونه از خانوارهاي ساكن به 400
سمت روسـتاهاي   شده گرايش معناداري به توزيع فضايي روستاهاي مطالعهدهند كه  نشان مي

شده در طبقة غيرارگانيك تا  درصد روستاهاي مطالعه 74بيش از . ارگانيك دارندبا روابط غير
نظـام توسـعة روسـتايي    توان استدالل كـرد كـه    بر اين اساس مي .اند ارگانيك واقع شده نيمه

غيرارگـانيكي  هـاي   مدلمبتني بر و  ي غيريكپارچهالگو داراي شده در محدودة مطالعهكنوني 
الگـوي يكپارچـة مبتنـي بـر     نگـرفتن   وم مشخص شـد كـه شـكل   در پاسخ به پرسش د. است
شـده افـزايش داده و بـرعكس     هاي ارگانيكي، سطح محروميت را در روسـتاهاي مطالعـه   مدل

تـوان   بنابراين مـي  .توسعة تعامالت موجب كاهش سطح محروميت در اين روستاها شده است
موجـب   شـده  ة مطالعـه حـاكم بـر محـدود   غيرارگـانيكي  و مـدل   ي غيريكپارچهالگوگفت كه 

  .است شدهروستاهاي نمونه  محروميت و عدم برخورداري
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