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  چكيده
بسياري از محققان بر اين باورند كه فقر اقتصادي و اجتماعي خانوارهاي روستايي كه با مصاديقي چون سوء 

ساختها و نيز مسكن طح مناسب بهداشتي، كيفيت نامناسب زيرسوادي، بيكاري، عدم برخورداري از س تغذيه، بي
نظر  به .در كشورهاي در حال توسعه بوده استسياستهاي تمركزگرايي يافته بيشتر منتج از اعمال  امن تجلينا

و  مالي، در اكثر كشورهاي در حال توسعه فقر روستايي رابطه بسيار تنگاتنگي با تمركزگرايي اداري رسد مي
در مناطق نيازها و عدم رفع آنها  كنندهبا محوريت دولت مركزي تشديد سياستها گونه اينشته و اعمال سياسي دا
 ،نام تمركززدايي هبحثي بمگيري  سياستي كه محكوم به شكست بوده و منجر به شكل .بوده استروستايي 

 رتقاي سطوح مديريتا در ايران مبحثدر طي دو دهه اخير . شده است روشي پيشتاز براي توسعه روستايي
اعمال سياستهايي . دهي استانهاي جديد مورد توجه قرار گرفته است در قالب شكلسياسي فضاهاي جغرافيايي 

، بر اين مبنا .ي روستايي داشته استها سكونتگاهدر سطح  بويژهاجتماعي و كالبدي  ،كه آثار متفاوت اقتصادي
استانهاي  گيري شكلسياسي فضا در قالب  سطوح مديريتتغيير تا ضمن تبيين نقش  استآن  مقاله حاضر بر

به اين سئوال اساسي پاسخ گويد ه موردي در استان قزوين به مرحله اجرا گذاشته شد صورت بهكه  تأسيستازه 
در مناطق در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و كالبدي اي  هسياسي فضا چه آثار توسع ارتقاي سطوح مديريتكه 

                                                           

 E-mail: mahdit@modares.ac.ir                                                      دار مكاتبات نويسنده عهده ∗
 
 



  _________________________    1390 پاييز، سوم، شماره هفتمفصلنامه ژئوپليتيك ـ سال    26

كننده اقتصادي،  ي تبيينها گيري از گويه ين منظور محققان با بهرهه اب ؟است  ن داشتهروستايي استان قزوي
نگر مبتني بر سنجش نگرش در  از روش پانل گذشته گيري بهرهاجتماعي و كالبدي در قالب طيف ليكرت و با 

نفر از  450در نزد اي  هدو دوره قبل و بعد از استان شدن با استفاده از فرمول كوكران و به روش تصادفي طبق
 اند شهرستان تابع استان قزوين دريافته 5روستا از  45سرپرستان خانوارهاي ساكن مراكز روستايي و در سطح 

ي اقتصادي، اجتماعي و كالبدي روند تغييرات مناطق روستايي از ديدگاه جامعه نمونه مثبت ها كه در كليه زمينه
تفويض  صورت بهو ايجاد استانهاي جديد  گيري شكلاگرچه . ي منفي همراه بوده استها مؤلفهو با كاهش 

قدرت و واگذاري اختيارات در قالب دولتهاي محلي صورت نپذيرفته و تنها شاهد تمركززدايي اداري و مالي 
رسد حركت حاضر گامي اساسي در كاهش حضور دولت در  نظر مي به ، با اين وجودايم در سطح استاني بوده
     .وجود آورد هتوانسته اثرات مثبت معناداري در سطح مناطق روستايي ب سطوح محلي بوده و

  

 .مديريت سياسي فضا، توسعه روستايي، تمركززدايي، استان قزوين :كليدي هاي هواژ
  

   مقدمه -1

كشور امري بديهي است، چرا كه  هري براي دستيابي به توسعه در ريز برنامهامروزه نياز به 
تضعيف و ي پذير آسيبو در نتيجه  اي منطقهجر به تشديد عدم تعادل توسعه بدون برنامه من

از جمله  فعاالن در جامعه ي ابزاري است كه همهريز برنامهدر واقع . شود مي وحدت ملي
هدايت شده مديريت  صورت بهكنند روند توسعه را  مي آن سعي وسيله بهحكومتها 

تواند  مي نابرابري در توزيع فرصتهارسد  ينظر م به ).1: 1386، و ديگران پور احمدي(نمايند
ه و موجب نهاد تأثير روابط انساني يين عدم تعادل بر تماما وشده  اي منطقهموجب عدم تعادل 

فضايي نظام سياسي  ريزي برنامه .)51: 1387، و ديگران محمدي(شوندمنابع تهديد  گيري شكل
 ريزي برنامهبخشي از اين  ،شود ميكشورها كه در قالب تقسيمات كشوري به اجرا گذاشته 

 گر چه نظام سياسي در هر كشور نحوه مديريت بر سرزمين را مشخصا. شود ميمحسوب 
 پذير امكانواحدهاي كوچكتر  كند، اما مديريت بر يك سرزمين بدون تقسيم آن به  مي

ي سرزميني ها مردمي كه درون چارچوب مرز ).177 :1387محمدي و ديگران، علي(نيست
دهند داراي تمايزات  مي اينكه يك ملت را تشكيل رغم بهكنند  مي هاي مختلف زندگيكشور

اين تمايزات در دين، مذهب، قوميت، زبان و عواملي از اين بخشي از ريشه . بسياري هستند
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 :1387،و ديگران پورموسوي( سازند، قابل جستجو است مي مجموع فرهنگ رادر دست كه 
كه در قالب تقسيمات را كشور در هر نظام سازماندهي سياسي توان  مي بر اين اساس .)75

هر ترين بخش نظام اداري  آيد، يكي از مهمترين و ضروري مي كشوري به مرحله اجرا در
 عنوان بهدر اين نظام روستاها ). 29 :1388،و ديگران پور احمدي( محسوب نمودكشور 

 ي روستاييها سكونتگاه. برخوردارنداي  هي انساني از اهميت ويژها سكونتگاهكانونهاي پراكنده 
نوعي نشان  همه به اند و مردم ساكن در روستاها كه در پهنه فضاهاي جغرافيايي كشور پراكنده

  .روند مي شمار به از حيات و ادامه فعاليتهاي بشري براي بقاء و توسعه در ابعاد كمي و كيفي
فعاليتهاي  درغالب  طور بهبراي توليد كه  هوقف هاي بيتالش رغم عليي روستايي ها سكونتگاهدر 

قرار گرفتن ته ياف توسعهمناطق يافتگي و در حاشيه  عدم توسعه ،كشاورزي است هميشه فقر
ي روستايي ها سكونتگاهيابند كه در  مي اين عناوين زماني بيشتر نمود عيني. داشته استوجود 

ي روستايي ها سكونتگاه .يابد مي محروميت از خدمات و دسترسي به آنها اهميت بيشتري
انواع مشكالت  گيري شكل اياي بر مقدمه در چالش بوده و اين پديده خودفقر همواره با 

به نام فقر در عرصه اي  هو ظهور پديد در فضاهاي جغرافيايياقتصادي، اجتماعي و محيطي 
ماعي اعتقادند فقر اقتصادي و اجت بسياري بر اين .ي روستايي شده استها سكونتگاه

سوادي، بيكاري، عدم برخورداري از  ، بيتايي كه در مظاهري چون سوء تغذيهخانوارهاي روس
 ,Kirubi)سطح مناسب بهداشتي، كيفيت نامناسب زيرساختها و نيز مسكن ناامن تجلي يافته 

در كشورهاي در حال توسعه بوده سياستهاي تمركزگرايي بيشتر منتج از اعمال . (2006:14
بر  يهمواره خود دليلدر اين كشورها ي متمركز در سطح ملي ريز برنامهبه انجام الزام  .است

ارائه  وي ريز برنامهو نوعي استبداد در در سطح محلي عدم شناخت نيازهاي جوامع روستايي 
در اكثر كشورهاي در حال توسعه فقر روستايي رابطه بسيار  رسد مي نظر هب .بوده استخدمات 

با محوريت  سياستها گونه اينو سياسي داشته و اعمال  مالي، يي اداريراتمركزگتنگاتنگي با 
سياستي  .بوده استدر مناطق روستايي نيازها و عدم رفع آنها  كنندهدولت مركزي خود تشديد

 ،1ييزدا تمركزبحثي مهم بنام م گيري شكلكه همواره محكوم به شكست بوده و خود منجر به 
                                                           
1- Decentralization 
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در در طي دو دهه اخير . )Parker,2008:19 (شده است اييروشي پيشتاز براي توسعه روست
ي استانهاي ده شكلدر قالب سياسي فضاهاي جغرافيايي  ارتقاي سطوح مديريت ايران مبحث

 ،اعمال سياستهايي كه آثار متفاوت اقتصادي .جديد مورد توجه دولت قرار گرفته شده است
رسد  نظر مي به .ايي داشته استي روستها سكونتگاهدر سطح  بويژهاجتماعي و كالبدي 

و  2سياسي ،1اداريحوزه كه خود در سه مند  دقيق و نظام ريزي برنامهمبتني بر  ييزدا تمركز
 ي روستايي راها سكونتگاهعرصه ر دتوانايي ايجاد تغييرات  .(Awal, 1997:8)كند مي بروز 3مالي

اعي و كالبدي خانوارهاي اقتصادي، اجتم به ارتقاي ظرفيتتواند  مي ر نهايتدداراست و 
ميشه خاطر نشان نمود كه هبايد ي استانهاي جديد ده شكلدر فرايند  .روستايي منجر شود

ي توسعه مفيد براي ها يي و انواع آن به تنهايي در قالب سياستها و برنامهزدا تمركز
، وستاييي روستايي نخواهند بود چرا كه روش اجراي سياستها و نيز آگاهي مردم رها سكونتگاه

يي اداري كه بيشترين نقش را در اجراي زدا تمركزاز طرفي ديگر  .گردد مي شرط اساسي قلمداد
ي كشور از مند بهرهنمايد خود در قالب توزيع فضايي قدرت و نيز  مي سياستهاي دولت ايفا

ي ها بخشحضور بخشهاي خصوصي و عمومي براي توسعه معنا خواهد داشت چرا كه لزوم 
ان بوده ريز برنامهي اصلي ها وصي براي پيشبرد اين مهم همواره از دغدغهدولتي و خص

يي براي زدا تمركزسياستهاي از نحوه عملكرد چنين برداشتي ا ب. (Lawrence, 2009:10)است
و  4اساسي در توزيع قدرت ينقشهمواره دولتها توان اذعان نمود كه  مي توسعه روستايي

در توسعه روستايي با رويكرد تغيير سطوح مديريت  مؤثر عامليمهم و اين  داشتهاختيارات 
 رغم عليرسد  نظر مي به بدين ترتيب). Cohen and Peterson, 2008: 7(سياسي فضا خواهد بود

يي در اداره سرزميني و سهولت در اعمال اراده زدا تمركز آنكه كاركرد اصلي تقسيمات كشوري،
ي ها مؤلفهگذاري آن بر تأثير ي براي هر جامعه وملي است ولي وجود تهديدات دروني و بيرون

ي امنيتي در مقابل ساير ها هدف پايدار و دائمي دولتها به كاركرد عنوان بهامنيت ملي 

                                                           
1- Administrative 
2- Political 
3- Fiscal 
4- Power distribution 
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 ).1: 1388 احمدي، نيا و حافظ( جايگاه خاصي بخشيده است كاركردهاي تقسيمات كشوري،
تغيير تا ضمن تبيين نقش  است بر آنپذيرش اين واقعيت  رغم علي مقاله حاضر، بر اين مبنا

موردي  صورت بهكه  تأسيساستانهاي تازه  گيري شكلسياسي فضا در قالب  سطوح مديريت
ارتقاي د كه دهبه اين سئوال اساسي پاسخ  ه استدر استان قزوين به مرحله اجرا گذاشته شد

در مناطق بدي در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و كالاي  هسياسي فضا چه آثار توسع سطوح مديريت
 ؟ ستا  روستايي استان قزوين داشته

  كننده نقش ارتقاي مديريت سياسي فضا در توسعه روستايي مباني نظري تبيين -2

. توسعه پايدار رابطه معناداري دارد نوع نظام اداري و مديريتي در واحدهاي سياسي مختلف با
جغرافيايي از نظركمي و كيفي،  اين راستا سازماندهي فضايي و تقسيم سرزمين به واحدهاي در
اداره بهتر كه با شرايط جديد سازگاري داشته باشد، در دستور كار دولتها قرارگرفته  منظور به

ركن اساسي نظام دولت،  عنوان بهاعمال حاكميت ملي ). 1-3: 1389موسوي، و اطاعت(است
اجتماعي كشور و  يها يكي از طريق دربرگيري اليه ،پذيرد مي از دو طريق صورت معموالً

كارگزار  عنوان بهبدين معني كه حكومت . ي جغرافيايي آنها شخديگري از راه دربرگيري ب
و هم در بعد ) اجتماعي(ملت در تالش است اراده عمومي را هم در بعد عمودي

يعني هم مردم و هم ملت را تحت سيطره قانون . جاري و ساري نمايد كشور) جغرافيايي(افقي
د عمودي يا جنبه اجتماعي اعمال حاكميت داراي اشكال متفاوتي از شيوه اداره بع. در آورد

و  سو خواهي از يك گرايي يا تماميت سياسي جامعه است كه ميان دو شكل متناقض جمع
اداري آن در  -در حالي كه بعد افقي يا جغرافيايي. گرايي از سوي ديگر قرار دارد كثرت

ال حاكميت دولت بر پهنه سرزمين ملي ميان دو شكل برگيرنده اشكال گوناگوني از اعم
يا ) گرايي ناحيه(اي  خودمختاري ناحيه سو و متناقض مركزگرايي يا سانتراليسم اداري از يك

 پرتو دررسد كه  نظر مي به بر اين اساس). 1: 1384حيدري،( فدراليسم از سوي ديگر است
، اجتماعي محروميت و فقر نابرابري، لئامس به مناسب پاسخ براي ،گراييتمركز آشكار ناتواني

پيرامون مركز امري  بخشهايبه  مهمتر نقش دادن اجتماعي، يها هزينه بيشتر كاهش براي
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توسعه  دليل اهميت سازماندهي فضا در به ،بر اين مبنا. (McKinley, 1999: 14)ضروري است
. يت خاصي دارنددكشورها، دولتها نسبت به تقسيم فضاي سرزميني خود به شكل مناسب ج

كاركرد سياسي واحدهاي تقسيمات درون كشور تابع  گيري و قدرت تصميم سطح اختيارات و
بندي سياسي  ناحيه ).32: 1383،نيا حافظ(باشد ميسطح ملي  نوع دولت و سيستم سياسي در

سرزميني كه مدخلي براي سازماندهي سياسي فضاي سرزميني است در جهت افزايش مشاركت 
). 85: 1385، منصوريان و پور احمدي( گردد مي مديريت  مناطق امري ضروري تلقي مردم در

سو و تعيين مركزيت اين واحدها از  سياسي از يك -در اين بين تعيين مرز واحدهاي اداري
مجاورت و مرزهاي  عبارتي، مركزيت، به. بندي فضا هستند سوي ديگر دولبه حساس تقسيم

 »تقسيمات كشوري«فضا  بندي تقسيممتر اصلي در واحد اداري و سياسي سه پارا
تقسيم  بهينه سرزمين ملي به واحدهاي  بندي سياسي، منظور از ناحيه). 2: 1382عاملي،(است

بر اين اساس در بسياري از كشورها از جمله . باشد مي متمايز سياسي بر اساس مالكهاي معين
از قانون و مالكهاي شناخته شده نبوده  متأثركننده سرزمين همواره  ي تقسيمها شاخص ايران،
نحوه استقرار عناصركالبدي  ساختارسياسي فضا بيانگر ماهيت و ).10: 1381پور، كريمي(است

سازماندهي درون يك قلمرو جغرافيايي كه  ).282:1382، نيا حافظ(در ابعاد فضايي كشوراست
اي  هآر شورت از اهميت ويژسازماندهي سياسي فضا يا قلمروسازي ناميده ميشود از نگاه جان 

رسد تقسيمات كشوري  مي نظر به بدين ترتيب). 8: 1386، ديگران و، نيا حافظ(برخوردار است 
ي ريز برنامهاعم و  طور بهي در سطح كشور ريز برنامهاز اهم مسائلي است كه براي هرگونه 

تر از استعدادها برداري بيش اخص جهت اداره بهتر و بهره طور بهاي در سطح واحدها  ناحيه
توجه تمام  تقسيمات كشوري كه شايد مورد كاركرد ).213: 1367بديعي،( ضرورت دارد

امكانات براي مناطق نيازمند و  خدمات و تأمينعبارت است از  ،باشد مينظامهاي سياسي 
كاركرد  در سطوح مختلف در پهنه  اين. ترين سطح سياسي تسهيل حاكميت دولت تا پايين

چرا كه  . عنايت بوده است ايران مورد ريزي برنامهنظام  هدف غايي در عنوان بهوسته سرزمين، پي
قبيل دسترسي مناسب سكنه در واحد سياسي به خدمات و تقويت روحيه  يي ازها شاخص

گسترش حاكميت دولت  تواند به ايجاد فضايي امن براي ساكنين نواحي و مي مشاركت عمومي



 31     ... سطوح مديريت سياسي فضا در توسعه روستايي نقش ارتقاي     ______________________

هدف سهولت در  همديريت سياسي فضا كه ب ديدگاهاز ). 2 :1385 پور، احمدي(منجرشود
توان تعريفهاي متفاوتي را ارائه  مي گيرد هميشه رساني و اداره بهتر سرزمين شكل مي خدمات

فرايندي  تقسيمات كشوريو نيز  سازماندهي سياسي فضا، مديريت سياسي فضا مفهوم .نمود
بهينه امور و ايجاد حداكثر كارايي در ارائه مستقل در هر كشور  براي مديريت سرزمين و اداره 

در ). 25:1373 ميرحيدر،(دنشو مي ناميدهفضا تقسيمات سياسي تحت عنوان كه  بودهخدمات 
براي ارائه خدمات بيشتر به شهروندان و اداره بهتر  يبندي فضاي تقسيمبسياري از تعاريف 

 ،نيا حافظ(گردد مي تلقيسرزمين و قلمرو همان مديريت سرزمين يا سازماندهي سياسي 
كشور به مناطق پهنه جغرافيايي يك سازماندهي سياسي فضا تقسيم  در اين معنا .)369:1381

الزم براي رشد متوازن و  بستر تأمينو نيز ي دمختلف از طريق استقرار مرزهاي قراردا
يك از طرفي ديگر در  .)27:1379 پور، احمدي(شود ميتعريف جلوگيري از رشد نامتوازن 

 كه توسط مرز شود  ميتر، سازمان سياسي فضا به بخشي ازسطح زمين اطالق  تعريف كلي
واقع سازماندهي  ايفاء نقشهاي سياسي سازماندهي شده باشد، در منظور به محدود شده و

 نشان را ايفاي نقشهاي سياسي منظور بهسياسي فضا چگونگي ساخت تعامل فضايي انسان را 
سازماندهي فضايي رابطه تنگاتنگي با الگوهاي رشد و توسعه ). 11: 1379 هوشيار،(دهد  مي

اين سازماندهي با دو هدف  .سوي ديگر دارد سو و الگوهاي كالبدي فضايي از اقتصادي از يك
). 36:1386 زاده، ابراهيم(پذيرد مي بهينه كردن مكانها و بهينه كردن كاركردها و فعاليتها صورت

كه روستاها يكي از مهمترين عناصر فضايي در قالب  ييا از آنجادر تغيير مديريت سياسي فض
 تتحوالفرايند مديريت سياسي فضا دچار بايد در  شوند مي ي انساني محسوبها سكونتگاه

مهندسان (آنان فراهم گرددجانبه  ارتقاي سطح زندگي مردم و توسعه همهشده تا زمينه بنيادي 
در قالب تقسيمات  ي استانها و ايالتهاي جديدده شكل در اين راستا). 245: 1374 مشاور هلند،

از شكل متمركز  يك تغيير سياست در نحوه كنترل و اداره نواحي عنوان بهسياسي فضا 
ست ياز اواخر قرن بيستم و آغاز قرن بپارادايم جديدي محسوب شده كه  غيرمتمركز، صورت به

قرار گرفته  توجه وردك ضرورت مي عنوان بهو يكم در معادالت كنترل و مديريت كشورها 
، يريز برنامهاري قدرت و اختيارات انتقال يا واگذ عنوان بهيي زدا تمركزدر اين معنا  .است
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 ،واحدهاي تابعه دولت ،ي وابسته آنها گيري يا مديريت از دولت به كارگزاري تصميم
تعريف  غير دولتيمقامات اجرايي يا سازمانهاي ، مقامات محلي، شركتهاي عمومي نيمه مستقل

انتقال قدرت به حكومت را يي زدا تمركز س توسعه ملي آمريكا،نآژا ).UNDP, 2008: 5(شود مي
در اين انتقال  تعريف نموده و معتقد است گردد مي و دولت محلي كه توسط مردم انتخاب

 .)Anda, 2009:10(د نگرد مي د و قابليت دسترسي به منابع هم بيشترنياب مي منابع مالي افزايش
افزايش تفويض اختيار به سطوح پايين اداري و را يي زدا تمركزتوان  مي لذا بر اين اساس

در اين معنا انتظار بر اين است كه  ).Ashcroft,6 :2001 ( ن تعريف نمودمديريت منابع توسط آنا
 محلي از اختيارات وكارگزاران در اين فرايند صورت گرفته و بهتر تخصيص منابع عملكرد 

  .)Lopec, 2006:24(منابع الزم براي ارائه خدمات عمومي به مردم محلي برخوردار گردند
از آنجايي كه در اكثر كشورهاي در حال توسعه سياستهاي توسعه يكپارچه روستايي به شكست 

ي ها ي غيرمتمركز، برنامهريز برنامهنوين به  يو ناكامي انجاميد دولتمردان را بر آن داشت كه با بينش
اجراي سياستهاي عدم در اين راستا . ي مختلف به مرحله اجراء گذارندها خود را در حيطه

ي ها يي اداري، تفويض اختيارات مالي و تفويض قدرت ، زمينهزدا تمركزيي به سه شكل تمركزگرا
مديريت ي موجود ها بر طبق نظريه .فراهم آورد روستاييه مناطق ژويمناسبي را براي توسعه مناطق ب

ي تحليلي مبتني بر ها چهار رويكرد در عرصهاز يي تمركزگراسياستهاي عدم اسي فضا مبتني بر سي
اي  نحوي از ديدگاههاي نظريه كه هر يك بهتبعيت نموده ق بر ساختار بو توزيع فضايي منط كاركرد

  .(Cohen and Peterson, 1990: 22)اند نشان داده شده 1 شماره شكلاين رويكردها در . اند شده متأثر
  رويكردهاي مديريت سياسي فضا مبتني بر ساخت و كاركرد: 1شكل شماره 

در رويكرد مبتني بر كاركرد و ساخت چهار نوع  ،دهد مينشان  1شماره  شكلكه  طور همان
  :تشخيص و بررسي استقابل مديريت سياسي فضا 

 )كاركرد( تحليل
توزيع 
 فضايي

 )ساخت(

  ها مؤلفه ييتمركزگرا يي زدا تمركز

II I مركز(سطح ملي(  

IV III سطح محلي 



 33     ... سطوح مديريت سياسي فضا در توسعه روستايي نقش ارتقاي     ______________________

 I:  كاركردهادر اين رويكرد  .است يي يا مونوپل نهاديتمركزگرارويكرد موسوم به اين 
مونوپل نهادي با يك نهاد  صورت بهسياسي  و اداري ساختارهاينشده و  توزيعسهم  صورت به

  .گردند مي مركزي اداره
 III:  و ايفاگران  براي كاركردهادر اين رويكرد . است يي اداريزگراتمركرويكرد موسوم به اين

فضايي توزيع  طور به كاركردهادر نظر گرفته نشده اما مسئوليتها جهت ايفاي مشخصي آن سهم 
 .شده است

II وIV : با وظايف  كاركردها هادر اين رويكرد. هستندسوم به پلوراليسم ومها رويكرداين
سهم هر هاد حكومتي و يا بخش خصوصي برعهده گرفته شده و دولت يا چند ن وسيله بهخاص 

فضايي قادر  طور بهپلوراليسم نهادي . اند شدهتوزيع فضايي  صورت بهيك از ايفاگران كاركردها 
  . متمركز يا غيرمتمركز توزيع شود صورت بهاست 

جهان ي ها توان استنباط نمود كه نظامهاي اداري و سياسي بيشتر كشور مي بر اين اساس
كه البته در بيشتر كشورهاي در حال توسعه رويكرد غالب در  بودهتركيبي از اين رويكردها 

رسد گذار از رويكرد  مي نظر هب ).Stephen. M.cohen, 1990: 24(گيرند مي قرار  IIIو Iمناطق 
استانهاي جديد همراه  گيري شكلكه بخشي از اين تفكر با  تمركززداييبه سوي  تمركزگرايي

به فعال نمودن  ه،همراه آورد و پيامدهاي مطلوب را به ها قادر است برخي از كاركرده شد
محلي نمودن فرايند توسعه  نموده،واحدهاي استاني در امر توسعه و توليدات كشاورزي كمك 

به حمايت از فعاليتهاي مدني محلي و سازمانهاي  گرديده واقتصادي روستاها را موجب 
توان اين سياست را يك روش اصلي و  مي بر اين اساس. منجر شود غيردولتي در روستاها

اي در بهبود طراحي  آورد چرا كه نقش بالقوه شمار به پيشتاز براي توسعه روستايي هم
ي متعددي در ها برنامه همراه دارد و به اين دليل نيز  اخيراً هي توسعه روستايي بها برنامه

به سطوح  ها گيري صميمتانتقال  .اجرا گرديده استكشورهاي جهان با توجه به اين سياست 
از كشورهاي جهان با تشكيل استانها و ايالتهاي جديد همراه و همگام شده اي  هكه در پارمحلي 
در اين . همچنين اثرات مفيدي در توسعه و ترويج كشاورزي و قابليت تحرك منابع دارداست 
يي شامل انتقال قدرت به سطوح تمركزگراي عدم سياستها گانه سهراندينلي با طرح انواع زمينه 



  _________________________    1390 پاييز، سوم، شماره هفتمفصلنامه ژئوپليتيك ـ سال    34

آنها ،ي خصوصيها محلي، تفويض اختيارات به دولتهاي محلي و نيز انتقال اختيارات به بخش
ايالتهاي جديد و اعمال  گيري شكلبر اين اساس راندينلي . داند مي را مكمل توسعه روستايي

موجب افزايش  دهد مينشان  4شماره  كه شكل طور همانيي را تمركزگراسياستهاي عدم 
 ،تقسيم قدرت ،نيازهاي محليتر  ي توسعه، شناسايي دقيقها مشاركت روستائيان در برنامه

دست، تايي و ارتباط آنها با سطوح باالقابليت تحرك جوامع روس، افزايش محلي اقتصادتقويت 
 مندي تاطميناني و احساس رضاي احساس قدرت و خودافزايش  ،ارتباطات عمودي افزايش

نموده و مردم روستايي خلق براي فرصتهاي برابر وي معتقد است اين سياستها قادرند . داند مي
بر تجربيات جهاني  تأكيدلذا وي با  .دنموجب بهبود عملكرد و نتايج توسعه روستايي شو

اتالف  ايالتها و استانهاي جديد را موجب عدم گيري شكلسياستها  گونه اينحاصل از اعمال 
افزايش قابليت پاسخگويي در راستاي تحوالت روستايي،  بخشي به مردم، سرعت وقت

 سياستهاي حكمروايي خوب دانسته كه در نهايت سبب افزايش رضايتمندي مردم روستايي 
  .داند مي ،شوند مي

  مواد و روشها  -3

يجاد كننده نقش ارتقاء مديريت سياسي فضا از طريق ا براساس مدل مفهومي تحقيق كه تبيين
در پهنه جغرافيايي كشور است محققان با استفاده از رويكرد تركيبي  تأسيساستانهاي تازه 

اقدام به شناسايي آثار و نيز تغييرات  دهد مينشان  1شماره كه شكل  طور همان) كمي و كيفي(
 بدين. اند قزوين نموده تأسيساقتصادي، اجتماعي و كالبدي در مراكز روستايي در استان تازه 

كننده اقتصادي، اجتماعي و كالبدي در قالب  ي تبيينها از گويه گيري بهرهبا  نگارندگانمنظور 
نگر مبتني بر سنجش نگرش در دو دوره قبل  از روش پانل گذشته گيري بهرهطيف ليكرت و با 

 نفر از 450در نزد اي  هو بعد از استان شدن با استفاده از فرمول كوكران و به روش تصادفي طبق
شهرستان تابع استان  5روستا از  45سرپرستان خانوارهاي ساكن مراكز روستايي و در سطح 

  .اند اقدام به تكميل پرسشنامه نموده 1شماره قزوين مطابق جدول 
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  مدل مفهومي تحقيق: 1شماره  شكل
  روستاهاي نمونه در قالب شهرستانهاي تابعه استان قزوين: 1شماره جدول

 نمونهروستاهاي  شهرستان

  ، زرگر، خطايان، نودوز، زاغه، زرجه بستان، انجيالقهزار جلفا آبيك
  .آباد آباد، كمال قديم البرز

 بوئين زهرا
آباد بزرگ، صدرآباد، كلنجين، حصار وليعصـر،   تپه، مهدي شاهين
 .آباد آباد، جنگوره، پرسپانج، نيرج، رودك، ابراهيم شهيد

 تاكستان
آبـاد، اك،   و داكـان، سـاج، دولـت   بزرگ، راكان  شيرازك، قميك
  .نهب، قلعه شهدا

 قزوين

 زرآباد، آتان، گازرخان، وشته، هير، دستجرد عليا، خرمن سوخته،
آباد،  كندي، ساربانك، حسن رزجرد، زرشك، شنازند، دودهه، بك

 .آباد، فارسيان نجف

  

گويه  18گويه و بعد كالبدي  12گويه، بعد اجتماعي  14بعد اقتصادي  بندي صورتدر 
ي اقتصادي محورهايي ها در تبيين گويه. اند كار گرفته شده همتناسب با مباني نظري تحقيق ب

يي در سطوح كشاورزي، صنعتي، كار آفريني، خلق فرصتهاي برابر اقتصادي زا اشتغالچون 
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بخشي جهت توسعه ظرفيتهاي اقتصادي روستا مورد  براي آحاد مردم روستايي و روند آگاهي
ي اقتصادي از طريق اعتبار صوري مبتني بر ديدگاه ها روايي گويه. اند ر گرفتهتوجه قرا

كارشناسان و تحليل مباني نظري تحقيق و پايايي آن نيز به كمك ضريب آلفاي كرونباخ با 
محاسبه  2اره مش به شرح جدول ها و نيز براي هر يك از گويه ها براي كليه گويه 765/0ميزان 

  . شده است
  كننده روند تغييرات در بنيانهاي اقتصادي روستا ي تبيينها گويه: 2ه شمار جدول

آلفاي كرونباخ 

  پس از حذف گويه
 گويه

ف
ردي

 

  1  تسهيل در توسعه  فعا ليتهاي صنعتي .770
 2  و كاهش بيكاري يي زا اشتغال .762

 3 و برابري فرصتهاي اقتصادي براي همه  عدالت  .751

 4 روشهاي نوين كشاورزياعمال شي در خصوص بخ آگاهيروند افزايش  .764

746. 
پذيري در آموزش افراد و زنان در جهـت تقويـت بنيانهـاي     مسئوليتافزايش 

 5 يدرآمداقتصادي و 

 6  درآمدي در خصوص روشهاي خلق بخش آگاهيافزايش روند  .738

 7 كارآفرينيروند توسعه  .742

 8 اده از كشاورزي مكانيزهاستفبخشي در خصوص  آگاهيافزايش روند  .744

 9 محوري ادارات در توزيع خدمات داقتپذيري و ص مسئوليتافزايش روحيه  .750

741. 
ي هـا  سازي در خصوص افزايش مشاركت مـردم در پـروژه   آگاهافزايش روند 

 10 اقتصادي

 11 روستائياني توليدي ها ظرفيت يارتقابخشي در جهت  آگاهيافزايش روند  .744

 12 يانيروستا توانمندسازيدر جهت  سازي آگاهزايش روند اف .743

 13 اقتصاديي ها اريگذ سرمايهرشد  .746

 14 توجه به كشاورزي سالم و ارگانيك .770

    كل پايايي .765
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رساني،  ي شهروندي، اطالعها ي اجتماعي محورهايي چون آزاديها همچنين در تبيين گويه
 مندي رضايتمحوري و احساس  يت زندگي، مشاركت، سالمتروحيه تعلق مكاني، ارتقاء كيف

ي اجتماعي نيز از طريق اعتبار صوري ها روايي گويه. اند از وضع موجود مورد توجه قرار گرفته
مبتني بر ديدگاه كارشناسان و تحليل مباني نظري تحقيق و پايايي آن نيز به كمك ضريب آلفاي 

شماره شرح جدول  به ها و نيز براي هر يك از گويه ها هبراي كليه گوي 821/0كرونباخ با ميزان 
 . محاسبه شده است 3

  كننده روند تغييرات در بنيانهاي اجتماعي روستا ي تبيينها گويه: 3شماره جدول

آلفاي كرونباخ پس 

  از حذف گويه
 گويه

ف
ردي

 

 1 مديريت مناسب در جهت تقويت دانش روستائياناعمال  .824

  2 اي شهرونديآزاديهافزايش  .819
 3 بخشي در خصوص خلق مشاركت مردمي و تعامل با نهادها آگاهي .805

  4 رساني  اطالعافزايش  .799
  5 يتعلق مكان روحيهتقويت  .804
  6 تعامل اجتماعيي تعاون و ها جنبهبه بخشي  آگاهيروند افزايش  .802
  7 آموزشيامكانات توزيع عادالنه روند  .803
 8 محوري سالمته روند توسع .802

  9 مشاركت زنانروند توسعه  .812
 10 يفيت زندگيك يارتقا برايبخشي  يروند افزايش آگاه .811

  11 شيوه زندگيمطلوب تغيير ميزان روند  .805
  12 مندي رضايتاحساس  .813
    كل پايايي .821

  

ات، روند ي كالبدي نيز محورهايي چون روند توسعه خدمها در نهايت در تبيين گويه
اهتمام به ساخت مسكن مقاوم، حمل و نقل ايمن، توسعه و اصالح بافت كالبدي، دسترسي به 
سيستم دفع بهداشتي فاضالب و زباله، روند مقابله با مخاطرات طبيعي و روند تبديل روستا به 
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بر ي كالبدي نيز از طريق اعتبار صوري مبتني ها روايي گويه. اند شهر مورد توجه قرار گرفته
ديدگاه كارشناسان و تحليل مباني نظري تحقيق و پايايي آن نيز به كمك ضريب آلفاي كرونباخ 

محاسبه  4شماره  شرح جدول به ها و نيز براي هر يك از گويه ها براي كليه گويه 859/0با ميزان 
 . شده است

  اكننده روند تغييرات در بنيانهاي كالبدي روست ي تبيينها گويه: 4شماره  جدول

آلفاي كرونباخ پس 

  از حذف گويه
 گويه

ف
ردي

 

  1 فيزيكي بهبود ارتبا طا تروند توسعه و  .851

868. 
و اهتمـام بـه ايجـاد     در خصـوص مسـكن امـن    بخشي آگاهيروند افزايش 
  مسكن مقاوم

2 

  3 به خدمات كاهش فاصله دسترسي .846
  4 حمل و نقل ايمنتوسعه و روند گسترش  .850
  5 عمراني ي ساالنهها بودجه نهتوزيع عادال .852
  6 بافتهاي با ارزش روستاييروند توسعه  .865
  7 به خدمات اداريدسترسي مردم تسهيل بخشي در خصوص  آگاهي .852
  8 و نشاط شادابي روند رشد برنامه تفريحي در جهت .848
  9 روند بهسازي و تحول بافت كالبدي .847
  10 اصالح معابر روستاييروند  .847
  11 يابي مطلوب فضاهاي سكونتي  در خصوص مكان سازي آگاهروند  .845
  12 ي فاضالب و زبالهبهداشتروند توسعه دفع  .845
  13 ها زبالهآوري و دفن  در خصوص جمع بخشي گاهيروند آ .852

868. 
در خصــوص ضــرورت اســتفاده از شــبكه فاضــالب  بخشــي گــاهيرونــد آ

 روستايي
14  

  15 مخاطرات طبيعيروستا در برابر ه توجه بروند  .844
  16 فرايند تسهيل تبديل  روستا به شهرروند  .852
  17 شهر و سهولت دسترسي به ميزان تعامل .847
 18  خدمات كيفيت  يروند ارتقا .849

    كل پايايي .859
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 منطقه مورد مطالعهمعرفي  -4

 50درجه و  50دقيقه تا  45و  درجه 45درجه و  48استان قزوين در حوزه مركزي ايران بين 
دقيقه  45درجه و  36دقيقه تا  27درجه و  35النهار گرينويچ و  از نصف دقيقه طول شرقي

نشان  1شماره  كه نقشه طور همان اين استان. عرض شمالي نسبت به خط استوا قرار دارد 
زنجان و همدان  يها از شمال به استانهاي مازندران و گيالن ، از سمت غرب به استان دهد مي

استان  .باشد مي محدودالبرز تأسيستازه از سمت جنوب به استان مركزي و از شرق به استان 
به استان در  دهه است كه قبل از تبديل شدن كاز يبا سابقه بيش  تأسيساستاني تازه  قزوين،

الب اين استان در قسابقه  .تجربه نموده استزيادي را  يدگرگونيهاسير تقسيمات كشوري 
در اين سال . گردد مي بازشمسي 1316قزوين طبق قانون تقسيمات كشوري به سال شهرستان 

 ،ساوه، قزوين ،و شامل شهرستانهاي زنجان )مركزي(تابع استان يكم  شهرستان قزوين
قزوين زير مجموعه استان  شهرستان در تغييرات بعدي. رشت و شهسوار بوده است ،آباد سلطان

با تغييرات سياسي اداري در سال . تابع اين استان بوده است 1374سال  زنجان گرديده و تا
به تبع . گرديداين شهرستان از استان زنجان منفك و تابع شهرستانهاي استان تهران  1375

 تأسيسبا تصويب مجلس شوراي اسالمي استان تازه  تحوالت سياسي در تقسيمات كشوري،
زهرا، البرز، تاكستان و  شهرستان قزوين، بوئين 5با ن در عرصه سياسي ايرا 1376قزوين در سال

  .متولد گرديد 5شماره  آبيك مطابق مشخصات جدول
  



  _________________________    1390 پاييز، سوم، شماره هفتمفصلنامه ژئوپليتيك ـ سال    40

 تقسيمات كشوري و توزيع فضايي روستاهاي نمونه: 1نقشه

  
  مشخصات اداري و سياسي شهرستانهاي تابعه استان قزوين: 5شماره  جدول

بدون آبادي 

 سكنه

داراي آبادي 

 سكنه

تعداد 

 آبادي
 بخش شهر دهستان

 مساحت

 )كيلومتر مربع(

تاريخ 

 تأسيس

  شهرستان

 شهرستان

 آبيك  13/5/1380 1318 2 2 5 112 89  23

 البرز  4/12/1383 416 2 4 4 35 28 7

 بوئين زهرا  16/101375 5673 6 7 14 303 248 55

 تاكستان  15/3/1359 2591 4 5 9 149 131 18

 ينقزو  1316 5570 5 7 14 595 402 193

 كل استان 15568 19 25 46 1194 898 269
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 تحقيقي ها يافته-5

استان قزوين با رويكرد اجتماعي و  تأسيس متأثربررسي روند تغييرات مناطق روستايي 
اقتصادي در سه سطح اقتصادي، اجتماعي و كالبدي صورت پذيرفته و نتايج تحقيق نيز در 

  .ندا سطوح فوق مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته
ي روستايي ها سكونتگاهتحليل ارتقاء ظرفيتهاي اقتصادي  :تحليل روند تغييرات اقتصادي -1

گويه پيشنهادي مبين تبلور  14استان قزوين در دو دوره قبل و بعد از استان شدن بر اساس 
. بر اساس ديدگاه خانوارهاي روستايي نمونه بوده است ها شرايط اقتصادي در كليه گويه

. معنادار برآورد شده است ها اين شرايط در كليه گويه دهد مينشان  6شماره  دولج كه طوري به
با فرض نامطلوب بودن شرايط خانوارهاي نمونه كه مبتني بر  شود ميكه مشاهده  طور همان

ارقام محاسبه شده در دوره قبل از استان شدن مورد محاسبه قرار گرفته و مقايسه تطبيقي آن با 
ي افزايش روند ها توان بيشترين سطح روند تغييرات را در گويه مي تان شدنشرايط بعد از اس

استفاده از كشاورزي مكانيزه، توسعه كارآفريني و افزايش روند ي در خصوص بخش آگاهي
مشاهده نمود كه بيشترين تفاوت را در دو  درآمدي در خصوص روشهاي خلق بخش آگاهي

 .اند اختصاص داده  خود بهمحاسبه شده را  »t« دوره قبل و بعد و نيز باالترين سطح
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  تبيين معناداري روند تغييرات اقتصادي در دو دوره قبل و بعد از استان شدن: 6شماره  جدول
سطح 

  معناداري
  ميزان

t 
  تفاوت

ميانگين 

  قبل

ميانگين 

  بعد
 گويه

 تسهيل در توسعه  فعاليتهاي صنعتي 2.07 2.30 - .2289 -4.91 .000

 و كاهش بيكاري يي زا اشتغال 1.66 2.40 - .7378 -14.4 .000

  و برابري فرصتهاي اقتصادي براي همه عدالت  2.02 1.66 .3578 7.12 .000

000. 20.1- 8222. - 2.28 1.46 
روشـهاي نـوين   اعمـال  ي در خصـوص  بخش آگاهيروند افزايش 

 كشاورزي

000. 16.7- 7822. - 2.32 1.53 
ر آموزش افراد و زنان در جهت تقويت پذيري د مسئوليتافزايش 
 يدرآمداقتصادي و بنيانهاي 

  درآمدي در خصوص روشهاي خلق بخش آگاهيافزايش روند  1.42 2.37 - .9467 -22.9 .000

  كارآفرينيروند توسعه  1.49 2.45 - .9600 -22.6 .000

000. 24.6- 1.049 - 2.45 1.40 
از كشـاورزي  اسـتفاده  ي در خصـوص  بخشـ  آگاهيافزايش روند 

 مكانيزه

000. 15.7- 6978. - 2.36 1.66 
ي و صـداقت محـوري ادارات در   پـذير  مسـئوليت افزايش روحيه 
 توزيع خدمات

000. 16.0- 6978. - 2.25 1.55 
در خصوص افزايش مشـاركت مـردم در    سازي آگاهافزايش روند 

 اقتصاديي ها پروژه

000. 15.4- 6844. - 2.37 1.68 
ي توليـدي  ها ظرفيت ارتقايبخشي در جهت  آگاهيافزايش روند 

 روستائيان

 روستائيان توانمندسازيدر جهت  سازي آگاهافزايش روند  1.70 2.34 - .6444 -16.6 .000

 اقتصاديي ها اريگذ سرمايهرشد  1.40 2.34 - .9422 -20.3 .000

 توجه به كشاورزي سالم و ارگانيك 1.75 2.36 - .6067 -12.7 .000

  

كننده ظرفيتهاي اقتصادي در دو دوره  ي تبيينها ي حاصل از تجميع گويهها فتهبراساس يا
توان استنباط نمود كه در كل از ديدگاه جامعه  مي نيز 7شماره  مورد مطالعه مندرج در جدول

اين روند، . نمونه تفاوت معناداري در ميانگين روند تغييرات اقتصادي حاصل شده است
 كننده تبيينكه  دهد ميد را به نسبت دوره قبل از استان شدن نشان واح -55/12اختالفي معادل 

  .تبلور شرايط اقتصادي از ديدگاه خانوارهاي نمونه است
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  تبيين معناداري روند كل تغييرات اقتصادي:  7شماره  جدول

  تفاوت tميزان  سطح معناداري
 ميانگين

 قبل بعد

000. 96/32-  55/12-  99/26 55/39 

  

ي ها بررسي همبستگي دروني گويه ،دهد مينشان  8شماره  كه جدول طور همانهمچنين 
ي ها روند تغييرات اقتصادي مبين وجود بيشترين همبستگي دروني ميان گويه كننده تبيين

و افزايش روند  روستائياني توليدي ها ظرفيتارتقاء ي در جهت بخش آگاهيافزايش روند 
در خصوص  سازي آگاهتائيان و نيز افزايش روند روس توانمندسازيدر جهت  سازي آگاه

  .اقتصادي بوده استي ها افزايش مشاركت مردم در پروژه
  روند تغييرات اقتصادي كننده تبييني ها همبستگي دروني گويه: 8شماره  جدول

  ها گويه
ميزان ضريب 

  همبستگي دروني

سطح 

  معناداري

  روستائيانتوليدي  يها ظرفيتارتقاء ي در جهت بخش آگاهيافزايش روند 
477/0  000/0  

  روستائيان توانمند سازيدر جهت  سازي آگاهافزايش روند 
  روستائياني توليدي ها ظرفيت يارتقاي در جهت بخش آگاهيافزايش روند 

ي ها در خصوص افزايش مشاركت مردم در پروژه سازي آگاهافزايش روند   000/0  472/0
  اقتصادي

   درآمدي در خصوص روشهاي خلق شبخ آگاهيافزايش روند 
421/0  000/0  

  روند توسعه كارآفريني

 
بررسي و تحليل ظرفيتهاي اجتماعي خانوارهاي نمونه  :تحليل روند تغييرات اجتماعي -2

گويه  12ساكن در مناطق روستايي استان قزوين در دو دوره قبل و بعد از استان شدن بر اساس 
بر اساس  ها ادي مبين تبلور شرايط اجتماعي در كليه گويهپيشنهادي نيز همانند شرايط اقتص

سطح  دهد مينشان  9شماره  جدول كه طوري به. ديدگاه خانوارهاي روستايي نمونه بوده است
را  01/0معناداري كوچكتر از آلفا  كننده تبييني ها تغييرات شرايط اجتماعي در تمامي گويه

با فرض نامطلوب بودن شرايط خانوارهاي نمونه  دشو ميكه مشاهده  طور همان. دهند مينشان 



  _________________________    1390 پاييز، سوم، شماره هفتمفصلنامه ژئوپليتيك ـ سال    44

كه مبتني بر ارقام محاسبه شده در دوره قبل از استان شدن و مقايسه تطبيقي آن با شرايط بعد از 
ي روند تغييرات ها توان بيشترين سطح روند تغييرات را در گويه مي استان شدن است

عادالنه امكانات آموزشي و افزايش رساني، روند توزيع  محوري، روند توسعه اطالع سالمت
بخشي از كيفيت زندگي مشاهده نمود كه بيشترين تفاوت را در دو دوره قبل و بعد  روند آگاهي

  .اند اختصاص داده خود بهمحاسبه شده را  tو نيز باالترين سطح 

  شدنتبيين معناداري روند تغييرات اجتماعي در دو دوره قبل و بعد از استان : 9شماره  جدول
سطح 

  معناداري
  ميزان

t 
  تفاوت

ميانگين 

  قبل

ميانگين 

  بعد
 گويه

  مديريت مناسب در جهت تقويت دانش روستائياناعمال  2.26 1.63 - .6288 -14.676 .000
 هاي شهروندي آزاديافزايش  2.28 1.53 - .7577 -17.694 .000

000. 20.071- 9622. - 1.47 2.43 
ردمي و تعامـل  ي در خصوص خلق مشاركت مبخش آگاهي

 با نهادها

  رساني اطالعافزايش  2.60 1.32 -1.2844 -25.476 .000

 يتعلق مكان روحيهتقويت  2.28 1.43 - .8533 -17.612 .000

000. 16.833- 8422. - 1.50 2.34 
تعامـل  ي تعـاون و  هـا  جنبـه به ي بخش آگاهيروند افزايش 

 اجتماعي

 آموزشيامكانات يع عادالنه توزروند  2.41 1.36 - 1.048 -23.090 .000

 محوري سالمتروند توسعه  2.53 1.31 - 1.222 -26.439 .000

 مشاركت زنانروند توسعه  2.43 1.54 - .8911 -18.683 .000

  يفيت زندگيكارتقاء  ازي بخش آگاهيروند افزايش  2.39 1.45 - .9377 -21.070 .000
 شيوه زندگيمطلوب ر تغييميزان روند  2.37 1.39 - .9777 -14.620 .000

 مندي رضايتاحساس  2.31 1.40 - .9111 -20.314 .000

ظرفيتهاي اجتماعي در دو دوره مورد  كننده تبييني ها ي حاصل از تجميع گويهها يافته
نيز مبين آن است كه در كل از ديدگاه جامعه نمونه تفاوت  1شماره  مطالعه مندرج در جدول

اين روند، اختالفي معادل . يرات اجتماعي حاصل شده استمعناداري در ميانگين روند تغي
تبلور شرايط  كننده تبيينكه  دهد ميواحد را به نسبت دوره قبل از استان شدن نشان  -31/11

  .اجتماعي از ديدگاه خانوارهاي نمونه است
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  تبيين معناداري روند كل تغييرات اجتماعي: 10شماره دولج 

ي ها بررسي همبستگي دروني گويه دهد مينشان  1شماره  كه جدول طور نهماهمچنين 
ي روند ها روند تغييرات اجتماعي مبين وجود بيشترين همبستگي دروني ميان گويه كننده تبيين

به ي بخش آگاهيو روند افزايش  محوري سالمتتوزيع عادالنه امكانات آموزشي و روند توسعه 
ي در خصوص خلق مشاركت مردمي و تعامل بخش آگاهيعامل اجتماعي و تي تعاون و ها جنبه

  .بوده است مندي رضايتو احساس  محوري سالمتهمراه روند توسعه  به با نهادها
  روند تغييرات اجتماعي كننده تبييني ها همبستگي دروني گويه:  11شماره  جدول

  ها ويهگ
ميزان ضريب 

  همبستگي دروني

سطح 

  معناداري

  روند توزيع عادالنه امكانات آموزشي
537/0  000/0  

  محوري سالمتروند توسعه 
  تعامل اجتماعيي تعاون و ها جنبهبه ي بخش آگاهيروند افزايش 

520/0  000/0  
  ي در خصوص خلق مشاركت مردمي و تعامل با نهادهابخش آگاهي

  محوري سالمت روند توسعه
416/0  000/0  

  مندي رضايتاحساس 
  

ظرفيتهاي كالبدي خانوارهاي نمونه ساكن در مناطق  تحليل :تحليل روند تغييرات كالبدي - 3
گويه پيشنهادي نيز همانند  18روستايي استان قزوين در دو دوره قبل و بعد از استان شدن بر اساس 

بر اساس ديدگاه خانوارهاي  ها كالبدي در كليه گويه شرايط اقتصادي و اجتماعي مبين تبلور شرايط
سطح تغييرات شرايط كالبدي در  دهد مينشان  2شماره  جدول كه طوري به. روستايي نمونه بوده است

كه مشاهده  طور همان. دهند ميرا نشان  01/0معناداري كوچكتر از آلفا  كننده تبييني ها تمامي گويه
شرايط خانوارهاي نمونه كه مبتني بر ارقام محاسبه شده در دوره قبل با فرض نامطلوب بودن  شود مي

توان بيشترين سطح روند  مي از استان شدن و مقايسه تطبيقي آن با شرايط بعد از استان شدن است

  تفاوت t ميزان سطح معناداري
 ميانگين

 قبل بعد

000. 97/30-  31/11-  38/11 7/28 
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ي بهداشت، روند توسعه دفع مخاطرات طبيعيروستا در برابر توجه به ي روند ها تغييرات را در گويه
مشاهده نمود كه بيشترين تفاوت را در  حمل و نقل ايمنتوسعه و روند گسترش فاضالب و زباله و 

  . اند اختصاص داده خود بهمحاسبه شده را  tدو دوره قبل و بعد و نيز باالترين سطح 
  تبيين معناداري روند تغييرات كالبدي در دو دوره قبل و بعد از استان شدن :12شماره  جدول

سطح 

  معناداري
  ميزان

t 
  تتفاو

ميانگين 

  قبل

ميانگين 

  بعد
 گويه

 فيزيكي طاتبهبود ارتباروند توسعه و  2.36 1.33 -1.037 -19.88 .000

000. 19.6- 1.253- 1.31 2.56 
و  در خصـوص مسـكن امـن    يبخش آگاهيروند افزايش 

 اهتمام به ايجاد مسكن مقاوم

 به خدمات كاهش فاصله دسترسي 2.49 1.31 -1.175 -24.60 .000

 حمل و نقل ايمنتوسعه و روند گسترش  2.43 1.33 -1.102 -25.30 .000

 عمراني ي ساالنهها بودجه توزيع عادالنه 2.40 1.40 -.997 -20.66 .000

 ارزش روستاييبافتهاي باروند توسعه  2.26 1.84 -.422 -8.439 .000

000. 18.74- 842.- 1.47 2.31 
ـ دسترسـي مـردم   تسـهيل  ي در خصـوص  بخش آگاهي ه ب

 خدمات اداري

 و نشاط شادابي روند رشد برنامه تفريحي در جهت 2.41 1.50 -.915 -19.04 .000

 روند بهسازي و تحول بافت كالبدي 2.43 1.39 -1.033 -20.97 .000

 اصالح معابر روستاييروند  2.52 1.39 -1.128 -23.24 .000

000. 22.25- 1.097- 1.40 2.52 
يابي مطلوب فضاهاي  مكاندر خصوص  سازي آگاهروند 

 سكونتي 

 ي فاضالب و زبالهبهداشتروند توسعه دفع  2.56 1.37 -1.191 -25.59 .000

000. 19.18- 944.- 1.48 2.42 
آوري و دفــن  در خصــوص جمــع يبخشــ آگــاهيرونــد 

 ها زباله

000. 9.217- 455.- 1.99 2.45 
در خصـوص ضـرورت اسـتفاده از     يبخشـ  آگاهيروند 

  ب روستاييشبكه فاضال
 مخاطرات طبيعيروستا در برابر توجه به روند  2.44 1.29 -1.144 -26.83 .000

 فرايند تسهيل تبديل روستا به شهرروند  2.36 1.52 -.837 -16.75 .000

 شهر و سهولت دسترسي به ميزان تعامل 2.42 1.36 -1.068 -23.31 .000

 خدمات يت كيف روند ارتقاي 2.39 1.41 -.980 -21.37 .000
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ظرفيتهاي كالبدي در دو دوره مورد مطالعه  كننده تبييني ها ي حاصل از تجميع گويهها يافته
نيز مبين آن است كه در كل از ديدگاه جامعه نمونه تفاوت  13شماره  مندرج در جدول

اين روند، اختالفي معادل . معناداري در ميانگين روند تغييرات كالبدي حاصل شده است
تبلور شرايط  كننده تبيينكه  دهد ميواحد را به نسبت دوره قبل از استان شدن نشان  -62/17

  .كالبدي از ديدگاه خانوارهاي نمونه است
  تبيين معناداري روند كل تغييرات كالبدي: 13جدول

  ميزان  سطح معناداري

t 
  تفاوت

 ميانگين

 قبل بعد

000. 24/33-  62/17-  16/26 79/43 

ي ها بررسي همبستگي دروني گويه دهد مينشان  14شماره  كه جدول طور همانهمچنين 
ميزان ي ها روند تغييرات كالبدي مبين وجود بيشترين همبستگي دروني ميان گويه كننده تبيين
، روند افزايش فرايند تسهيل تبديل روستا به شهرو روند  شهر و سهولت دسترسي به تعامل
در  يبخش آگاهيمام به ايجاد مسكن مقاوم و روند و اهت در خصوص مسكن امن يبخش آگاهي

كاهش فاصله فيزيكي و  طاتبهبود ارتبا، روند توسعه و ها زبالهو دفن  آوري جمعخصوص 
و اهتمام به  در خصوص مسكن امن يبخش آگاهيبه خدمات و نيز  روند افزايش  دسترسي

  .بوده است عيمخاطرات طبيروستا در برابر توجه به ايجاد مسكن مقاوم و روند 
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  روند تغييرات كالبدي كننده تبييني ها همبستگي دروني گويه: 14شماره جدول

  ها گويه

ميزان ضريب 

همبستگي 

  دروني

سطح 

  معناداري

  شهر و سهولت دسترسي به ميزان تعامل
617/0  000/0  

  فرايند تسهيل تبديل  روستا به شهرروند 
و اهتمام به ايجاد مسكن  ن امندر خصوص مسك يبخش آگاهيروند افزايش 

  000/0  60/0  مقاوم
  ها زبالهو دفن  آوري جمعدر خصوص  يبخش آگاهيروند 

  فيزيكي   تابهبود ارتباطروند توسعه و 
549/0  000/0  

  به خدمات كاهش فاصله دسترسي
و اهتمام به ايجاد مسكن  در خصوص مسكن امن يبخش آگاهيروند افزايش 

  000/0  50/0  مقاوم
  مخاطرات طبيعيروستا در برابر توجه به روند 

 گيري نتيجه -6

از طريق يي تمركزگراسياستهاي عدم  با ارتقاء سطح مديريت سياسي فضا در قالب اعمال
مردم روستايي و سرمايه از اتالف وقت رود  مي انتظار تأسيستشكيل ايالتها و استانهاي تازه 

در عمل سازي  و شفاف، پاسخگويي يافتهشتاب  سرعت تحوالت روستاييشده، جلوگيري 
ي نظري تحقيق در ها يافته .افزايش يابد مندي روستائيان و در نهايت رضايت گرديدهفراهم 

قزوين  تأسيسبا تشكيل استان تازه  1375از سال دهد كه  ميتعامل با نتايج تجربي نشان 
دي مناطق روستايي فراهم شده ي مناسبي در جهت توسعه اقتصادي، اجتماعي و كالبها زمينه
ي مناسبي براي توسعه مناطق ها رسد با تشكيل و ايجاد استانهاي جديد زمينه نظر مي به .است

ارائه خدمات ، كاهش روندهاي بروكراتيك،ها گيري صميمتدر  ناهاكاهش تنگروستايي از طريق 
فرهنگي در ، يمذهب ،سياسي ،مشاركت بيشتر گروههاي قومي ،بيشتر و با كيفيت باالتر

ي ها برنامه گيري شكلو برابر در سطوح مكاني و فضايي، ارتقاء فرصتهاي بهتر ، ها گيري صميمت
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افزايش ثبات سياسي و اتحاد ملي از طريق ، سودآورتر در سطوح محلي ،نوآورتر، تر خالق
پاسخگويي بهتر به  ،تخصيص بهينه منابع كمياب ،ي در سطوح محليها كنترل بهتر برنامه

 تر فراهم تقاضاهاي محلي با هزينه كمتر و افزايش توان بخش خصوصي و مشاركت فعال
 دهد ميي حاصل از مطالعات ميداني در سطح دستگاههاي اجرايي استان نشان ها يافته. گردد مي

يعني دو سال پس از استان  1377هزار ريال در سال  46767000كه ميزان اعتبارات عمراني از 
برابر را در طي  84/43رسيده كه رشدي معادل  1388ميليون ريال در سال  2050248شدن به 

ي عمران روستايي نيز با رشد چشمگير همراه ها در اين حال تعداد پروژه. دهد ميسال نشان 10
تعداد طرحهاي هادي روستايي تهيه و اجرا شده، روستاهاي برخوردار از  كه طوري بهبوده 

رق، راههاي روستايي آسفالته ، روستاهاي داراي سيستم دفع امكانات زيرساختي چون آب، ب
روستايي و ساير اقدامات  ICTبهداشتي فاضالب، تعداد نواحي صنعتي روستايي، مراكز داراي 
رشد  برآيندرسد  نظر مي به .اند عمراني و زيربنايي از روند رو به رشد معناداري برخوردار بوده

از  تأسيسشهرستانها و شهرهاي تازه  گيري شكلجرايي با كمي عملكرد نهادها و دستگاههاي ا
ساله و نيز روند تبديل 10شهر در يك دوره  24شهر به  10شهرستان و از  5شهرستان به  1

 مؤثر روند توسعه روستايي استان گيري شكلروستا در  14روستا به  4روستاها به شهرها از 
ي اقتصادي، اجتماعي و ها داد كه در كليه زمينه ي تجربي نشانها در اين راستا يافته. بوده است

ي منفي ها مؤلفهكالبدي روند تغييرات مناطق روستايي از ديدگاه جامعه نمونه مثبت و با كاهش 
در اين راستا روند تغييرات كالبدي از سرعت و شتاب بيشتري نسبت به . همراه بوده است

 تأسيسبندي شدت اثربخشي فرايند  بقهط .تغييرات اقتصادي و اجتماعي برخوردار بوده است
استان قزوين براساس ميانگين تفاوت نسبي دو دوره قبل و بعد در هر يك از ابعاد اقتصادي، 

نيز نشان  15شماره  كه جدول طور هماناجتماعي و كالبدي مبتني بر آزمون تحليل واريانس 
ي ها رسد زمينه نظر مي به وجودبا اين . بر وجود تفاوت در هر يك از ابعاد داللت دارد دهد مي

مستقل با كمترين كاهش آثار  طور بهكالبدي و اجتماعي در طبقه همسان و حوزه اقتصادي 
استان قزوين بيشتر  تأسيستوان استنباط نمود كه  مي لذا. منفي در طبقه ديگر قرار گرفته است

  .كالبدي و اجتماعي بوده است مثبت داراي پيامدهاي
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  استان قزوين گيري شكلبندي و اولويت پيامدهاي  طبقه :15شماره  جدول

  ابعاد
تعداد 

  ها گويه
  ميانگين تفاوت

سطح 

  معناداري
Subset for alpha = 0.05 

1 2  

 - .6745  14  اقتصادي
 
007. 

6745. -  
 - .9789  - .9431 12  اجتماعي

 - .9431  - .9789 18  كالبدي

 صورت بهو ايجاد استانهاي جديد اگرچه  ريگي شكلدر نهايت بايد خاطر نشان نمود كه 
تفويض قدرت و واگذاري اختيارات در قالب دولتهاي محلي صورت نپذيرفته و تنها شاهد 

حركت حاضر گامي رسد  نظر مي ، لذا بهايم اداري و مالي در سطح استاني بودهتمركززدايي 
ات مثبت معناداري اثر است اساسي در كاهش حضور دولت در سطوح محلي بوده و توانسته

  .وجود آورد هدر سطح مناطق روستايي ب

  قدرداني -7

دانند از  باشد، لذا نگارندگان برخود الزم مي مقاله حاضر مستخرج از رساله دكتري مي
  .عمل آورند مساعدتهاي مالي دانشگاه تربيت مدرس در انجام اين پژوهش قدرداني به
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