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     چکیده
متـوازن و هماهنـگ بـا شـرایط محیطـی خـود، ضـمن کـاهش   هسـعکوچک شهري با تو هاي کانون دهد که تجارب نشان می

با توجه به اهمیت شـهرهاي انجامند.  ي توسعه پایدار میها عوامل و زمینه ، به تحققِاي اجتماعی درون منطقه ي اقتصاديِها تفاوت
در جلـب و جـذب جمعیـت و ثیر آنهـا أو تـدر توسعه پایدار  نوپا يهاشهر بررسی نقش ،هدف از انجام این پژوهش ،کوچک و نوپا
تغییـر  اهمیـتِ و شهروندان با شـرایط قبلـی است که با مقایسه رضایتِي اجتماعی و اقتصادي خانوارهاي شهري ها بهبود شاخص

-توصـیفیهـاي  روشاین تحقیـق مبتنـی بـر شناسی  روش شود. بررسی می نتایح چنین تغییري ،مکان روستایی به فضاي شهري
وسـیله   هتحقیـق بـهـاي  داده مورد نظر همـراه اسـت. هاي نامه پرسش جهت تکمیل پیمایشیروش  ت واست که با برداش تحلیلی

میـزان رضـایتمندي شـهروندان از اسـت کـه  آن از حاکی تحقیق يها یافته از حاصل نتایج .شدند تحلیل و پردازش SPSSفزار  م نر
 ،ي خشـرودپی بـه شـهرد که تغییـر روسـتاایج نشان می دهنتتمامی امکانات موجود در شهر در سطح باالیی قرار دارد. همچنین 

. ه استي اجتماعی مانند آگاهی مردم از حقوق شهروندي آنان گردیدها لی جدیدي ایجاد نموده و باعث بهبود مؤلفهغي شها فرصت
فتـه اسـت. بنـابراین مـی یا ءتایید نموده است که سطح کیفیت زندگی با تغییر روستا به شهر ارتقا ،ي آماري تحقیقها ه آزمونمه

اد ایجـ هـا ط بهتري را بـراي ایـن کانونمی تواند شرای ،ي روستایی به مراکز شهريها گیري نمود که تجربه تغییر مکانتوان نتیجه
  شهري گردد.  -که منجر به مهاجرت روستا  نماید بدون آن

  
  ، خشرودپیتعادل بخشی ،تغییر روستا به شهر شهرنوپا، :کلیدي هاي ه واژ

  
  1هسئلو بیان م مقدمه
 و همچنـین کشـور مـا رشد حال در کشورهاي در

 شـهرهاي بـا کامـل پیوسـتگی عـدم با بزرگ شهرهاي
 و اجتماعی خدماتی، عالی سطوح اکثر کوچک، و میانی

 بـا میـانی و کوچـک شـهرهاي و انـد گرفته را اقتصادي
 صـورت بـه خـود از تـر ناییپـ جوامـع بـا ضعیف ارتباط

 انـد  درآمـده وابسـته و اي حاشـیه ی،فضاهاي: پیرامـون

 با توجهدرصورتی که  )15: 1387اقدام،  تقی و (زیاري
و مشـکالت  به شلوغی بـیش از حـد شـهرهاي بـزرگ

گزاف احداث شـهرهاي جدیـد در   ناشی از آن و هزینه
و همچنـین تقویـت  هـا ایران و عدم موفقیت کامـل آن

                                                             
 s.lotfi@umz.ac.irنویسنده مسئول: *

شـهرهاي اقمــاري کــه خـود در دراز مــدت منجــر بــه 
، شـود میشـهرها  رکزگرایی و فشار بیشتر بـر مـادرتم

ي ، جهت تمرکز زدایی و توسـعه ها یکی از بهترین ایده
مناطق کشور تقویت یک شبکه ي مـنظم شـهري  همۀ

: 1386، اســکندري ثــانیروسـتایی اســت (ســرایی و  -
در صورت توجه به شـهرهاي کوچـک  همچنین. )166

ره در مشکالت کمبود مسکن، بیکـاري، ترافیـک و غیـ
شهرهاي بزرگ کـه بیشـتر بـه دلیـل عـدم توجـه بـه 

ی اسـت تـا حـدودي تعـدیل عملکرد چنـین شـهرهای
ــراهیمخواهــد شــد ( ــاران،  اب ). 152: 1391زاده و همک

 ،همـه جانبـه توسـعهریـزي  برنامـه فراینـد در بنابراین
 نادیـده وانتـ نمی را کوچـک شـهرهاي رشـد و تقویت
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 بـراي را خـدماتی و امکانـات هـا کانون این زیرا ،گرفت
 و دهنـد مـی ارائـه خـود روسـتایی و پیرامـونی نـواحی

در  .باشـند داشـته توسـعه در سـزاییب  نقش توانند می
ــن کانون ،حقیقــت ــین هســته هــا ای ي شــهري و ها اول

و  شــود میبالفصـل نقــاط و نـواحی روســتایی قلمـداد 
، در وحلـه هـا هرگونه تحرك و فعـالیتی در ایـن کانون

هاي روستایی را تحـت تـأثیر  ، حوزهواسطه نخست و بی
دهد. بنابراین مطالعه روستاهاي حوزه نفـوذ بـا  قرار می

:  1389 (لطفـی و خـادمی ضروري می باشـدنیز شهر 
نیز  ها و مطالعه ها روند برنامهکه امروزه  طوري به. )518

و روستاشـهرها، تغییـر ایـن شـهرها تا حدودي به نفع 
ه مشـــخص یکـــی از وجـــو ،و اکنـــون ه اســـتیافتـــ

ـــت ـــه سیاس ـــه هاي برنام ـــران منطق ـــزي و عم اي  ری
ي ها سیاست تا می باشد مراکزاین به سود  گیري جهت

عمدي جهت تمرکززدایـی مکـانی و حمایـت از مراکـز 
(فنـی،  گـرددپیگیـري و نوپـا  متوسط، کوچک شهريِ
وجود نقاط قوت و  با همچنین این شهرها). 32: 1382
ویـژه  ظ مدیریتی بـهبه لحا، پیش رو ي متنوعِها فرصت

در امور مالی با مشکالت زیادي (از جمله منـابع مـالی 
...) رو بــه رو ناپایــدار، ضــعف نیــروي انســانی و فنــی و

مـی  نیـز نیازمنـد مـدیریت ویـژه ،و از ایـن رو هستند
بـا توجـه بـه  ).91: 1390 (ایراندوست و امینـی، باشند
جامعه هدف ایـن تحقیـق خشرودپی  نوپاي شهراینکه 

 از شهرستان بابل قرار داردمرکز بخش بندپی غربی در 
ترین راه ارتباطی بـین بابـل و منـاطق  عنوان مهمبه  و

و ییالقــی بنــدپی و مرکــز آموزشــی پادگــان جنگلــی 
باشـد  نفوذ روستاهاي اطراف خود مـی و حوزة المهدي

 12/3/1379در تاریخ  که گشتهداراي اهمیت ویژه اي 
ـــه ـــوان شـــهر انتخـــاب و شـــه ب اري در ســـال ردعن
 همچنــین ؛ه اســتســیس شــددر آن تأ 29/11/1381

 کـهیک بوده  1383درجه شهرداري این شهر در سال 
رسـیده اسـت  1393به تدریج به درجه سـه در سـال 

از تأســـیس پـــس ). 1394(شـــهرداري خشـــرودپی، 
کانات امقابل توجهی از شهرداري در این شهر به تعداد 

ــزوده شــده  ــ وو خــدمات شــهري اف ســطح  ،لدر مقاب
انتظارات و توقعات شهروندان از شـهرداري و مـدیریت 

میـزان رضـایت  بر ،شهري را باالتر برده است در نتیجه

بنابراین  شهروندان و توسعه شهري تاثیر گذاشته است.
در نظام  گونه شهرها اینبا عنایت به اهمیت و ضرورت 
نقش مـدیریت شـهري و توزیع سلسله مراتبی کشور و 

ایـن ، شـهري توسـعه پایـدار رسیدن بـهشهرداري در 
سعی دارد به بررسی این امـر در شـهر نوپـاي پژوهش 

ي ها شـرایط زنـدگی شـهروندان از جنبـه خشرودپی و
 و جــذب و نگهداشــت جمعیــت اقتصــادي و اجتمــاعی

  :باشد میت به این سواال یپاسخپی یافتن و در  بپردازد
تـا چــه حـدي در بهبــود  ي خشــرودپینوپـاشـهر  -1

مـؤثر ایـن شـهر اقتصادي خانوارهاي  يها شاخص
 بوده است؟

تمـاعی اج ي کیفـیِها مولفـه نوپا در ارتقـاشـهر آیا -2
ـــواحی پیرامـــونی ذب و و در جـــ شـــهروندان و ن

 باشد؟ نگهداشت جمعیت تاثیرگذار می
  

  تحقیق نظريِ مبانیِ
ــه در  1اصــطالح روستاشــهري: روستاشــهري  نظری

 هـاي اخیــر بـراي توصــیف بسـیاري از شــهرهاي سـال
کشورهاي جهان سوم مطرح شده است این اصطالح از 

 Urban(روســـتایی) و  Rural دو صـــفت انگلیســـی
سـاخته شـده و عبـارت از  Rurbanصورت  (شهري) به

ــاختارهاي ا ــب و ادغــام س جتمــاعی شــهري و ترکی
مراکز شهري. این پدیده را کـه در  روستایی در حاشیه

وستایی هاي ر گاه ي رفتار موجود در سکونتها آن شیوه
ــه شــهرها منتقــل  ــه وســیله روســتاییان ب شــود،  میب

  نامند.   شهرنشینی روستایی نیز می
روستاشهر (شهر نوپا) یا شهر کشاورزي روسـتاهاي 
بزرگ و پرجمعیتی هستند که چشم اندازهاي شـهري 
نیز همراه با چشـم انـدازهاي روسـتایی در آنهـا دیـده 

ا ممکـن ایـن روسـتاه اقتصادي غالـبِ . فعالیتِشود می
ي خــدماتی و هــا اسـت کشــاورزي باشــد، ولـی فعالیت

گاهی صنعتی نیز در آنها رواج دارد. همچنین سـاختار 
اجتمـاعی، فرهنگـی و فیزیکـی ایــن روسـتاها نیـز بــه 
شهرها شباهت دارد. به این قبیل روستاها که ترکیبـی 
ــاعی و  ــادي، اجتم ــی، اقتص ــدازهاي فیزیک از چشــم ان

ان مـی تـو شود میها دیده فرهنگی شهر و روستا در آن

                                                             
1  . Rurban 
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رجبی و  (پاپلی یزدي اصطالح روستاشهر را اطالق کرد
  ).212-211: 1382سناجردي، 

هـاي  تواند در همـه مکـان نظریه روستاشهري نمی
جغرافیایی کاربرد عام و فراگیر داشته باشد و خصوصـاً 

وم از جملـه ایـران کـه عمـده در کشورهاي جهـان سـ
ــایی  گــذاري ســرمایه ــواحی روســتایی، هــاي زیربن در ن

تولیدي) است، اجراي ایـن راهبـرد منجـر  خدماتی (نه
هاي  به تمرکز خدمات در آنها شده و نه تنها به شـهري

شـوند، بلکـه نقـش شـهر را در  کشاورزي تبـدیل نمـی
عنـوان محـل  یاس محدودتري به عهده گرفتـه و بـهمق

شـوند.  معیتی روستایی اطراف خود مطرح مـیجذب ج
راهبرد موفق است که بـر خودیـاري در در صورتی این 

هاي بخش عمومی و دولـت ملـی  سطح محلی و کمک
متکی بوده و با اصالحات ارضی همـه جانبـه از میـزان 

(همـان،  هاي روستایی به شـهر کاسـته شـود مهاجرت
214.(  

  
  پیشینه تحقیق

ایده و موضوع مطالعه و بررسـی شـهرها یـا نقـاط 
، شـاید اولـین شهري کوچک در دنیاي تحقیقات علمی

و بحــث مرکــز توســعه  )1970( بــار بــا کــار جانســون
ــل ( ــتایی فان ــه 1976روس ــد ک ــاز و مطــرح گردی ) آغ

برنامه ریزي توسعه فضایی و جدیدترین موضوع در کار 
اي بود. بدون شک از مصـرترین طرفـدارن ایـن  منطقه

کار او با همکـاري رودل  ،دیدگاه، دنیس راندینلی است
شـهرهاي درجـه «تحـت عنـوان ) و نوشته اش 1978(

ــال توســعه ــق و » دوم در کشــورهاي درح بحــث عمی
: 1382(فنـی،  پرتوانی را راجع به موضـوع فـراهم آورد

بـا تـدارك  اغلـب او مبناي عملکرد این شهرها را ).16
خدمات، برخی صنایع وابسته بـه کشـاورزي و صـنایع 
کوچک، مراکز داد و ستد و نیز خـدمات حمـل و نقـل 

است. تعیین شهرهاي کوچک و مراکز داد  تعریف کرده
ــا اندیشــه کریســتالر از سلســله مراتــب  و ســتد نیــز ب

هـایی کـه کاالهـا و  مکان همراه بودي مرکزي ها مکان
دارنـد  ت را بـه منـاطق اطـراف خـود عرضـه مـیخدما

ایـن  ).217 :1382پاپلی یـزدي، رجبـی سـناجردي، (
بـه  رد توجه بیشتري واقع شد.مو 1980راهبرد از دهه 

 المللـی جمعیـت و هـاي بـین اي که، در کنفرانس گونه
آینده مناطق شـهري در شـهر رم و دومـین کنفـرانس 

دو)  دي انسانی (هابیتـها باره سکونتگاه سازمان ملل در
  ).19:1392، همکارانتأکید شده است (زنگنه و 

، توسـعه روستاشـهري آشـکارا بـا 90در آغاز دهه 
ک و متوسـط و راهبردي که بـر رشـد شـهرهاي کوچـ

شهرهاي  است، جایگزین شد. مراکز داد و ستد متمرکز
متوسط بر آن است که شکاف میان روسـتاها  کوچک و

و شهرهاي رده دوم را پر نماید (پـاپلی یـزدي، رجبـی 
روسـتایی  شـهرهاي کوچـکِ ).216: 1382سناجردي، 

ي شغلی غیرزراعـی و ارائـه خـدمات ها با ایجاد فرصت
مهاجرت روستاییان بـه شـهرهاي  مورد نیاز، در کاهش

نموده و زمینه توزیع متعادل  ءبزرگتر، نقش مؤثري ایفا
چنـین (آورنـد  ، امکانات و سرمایه را فراهم میجمعیت

رویکردي امروزه در قالب راهبرد کارکردهاي شهري در 
) مطــرح اســت، کــه ایجــاد UFRDتوســعه روســتایی (

ي اهـ شهرهاي کوچک را در پیونـد کـارکردي بـا حوزه
). 130: 1379دهـد (صـرافی  روستایی محور قـرار مـی

صورت مطالعات کلی و عام بـه  البته بیشتر مطالعات به
اهمیـت  در موارديپرداخته شده اند.  شهرهاي کوچک

قش این شـهرها از جنبه جایگاه و نو شهرهاي کوچک 
در مــواردي از جنبــه زیســت او  اي در توســعه منطقــه
ه توجـه شـده مسـئل شهري به اینمحیطی و مدیریت 

نیز، ابعاد اجتماعی، اقتصـادي،  هایی و در پژوهشاست 
زیست محیطـی و مـدیریتی شـهرهاي کوچـک مـورد 

غالبـاً بیشـتر بـه  ،در این مـواردی قرار گرفته اند. بررس
 -شهرهاي کوچـک بـه عنـوان یـک فرصـت اقتصـادي

ــده  ــی نگریســته ش ــاعی و زیســت محیط ــتاجتم  اس
. همچنین کاربورامیرز )62: 1392(نظریان و بهارلویی، 

و زیورا به بررسـی نقـش شـهرهاي کوچـک در حفـظ 
پرداخته اند و این شـهرها را داراي نقـاط  ها زیست بوم

قوت زیاد طبیعی و زیست محیطی و یک اولویت بـراي 
زندگی و ارتقا کیفیت زندگی دانسته اند (کاربورامیرز و 

دلی شرانک و فرانس ورث به ارائه ي مـ ).2011، 1زیورا
براي حمل و نقل در این شهرهاي کوچـک پرداختـه و 
عنوان کرده اند که براي این شهرها به لحاظ کـوچکی، 

                                                             
1. Carbo- Ramirez & Zuria 
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باید مدلی ویژه براي حمل و نقـل آنهـا تـدوین نمـود. 
به امتیازات زیست محیطـی و سـازگاري  همچنین آنها

این شهرها با محیط و مزیت سازگاري حمل ونقل تنها 
(شـرانک و فـرانس  ده انـدبا محیط زیسـت اشـاره کـر

 بـا تحقیقی 2004 سال در 2وان شیدر ).1999، 1ورث

 توسـعه در آن نقـش و شهرهاي کوچـک روستا عنوان

 بـه هنـد) در فقیر ایالت دو (شواهدي از محلی اقتصاد

 يها سیاسـت نهایـت، در و شهرها پرداخته این بررسی
 نمـوده ارائـه زیـر شرح به را آنها براي تقویت راهبردي

  :است
  شهري؛ -روستا پیوندهاي شناختن 
 کوچک؛ شهرهاي -روستا نقش بر تاکید 
 شهرهاي -روستا در خصوصی بخش گذاري سرمایه 

 کوچک؛
 گذاري؛ سرمایه توسعه جدید يها نگرش به نیاز 
 محلی؛ سطوح در مداخله 
 سطوح محلی.  در سازمانی تغییرات به نیاز 

ا اي بـ در مقاله 2006در سال  3اسپاسیک و پاتریک
 ي شهرهاي کوچک در چشم انـداز توسـعه عنوان نقش

مرکز صربستان بـه بیـان ایـن موضـوع پرداختنـد کـه 
 حرکـت: ط بین مراکـز شـهري و حومـه از طریـقارتبا

مردم، کاال، سرمایه و سایر مبادالت اجتماعی که نقـش 
مهمی در فرایند تغییر شهري و روسـتایی یـک کشـور 

ان این امر پرداخته و همچنین به بی شود میدارد انجام 
ثر از أمتـ 20صربستان در نیمه دوم قرن  شده است که

 ،. در ایـن مقالـهاست نشینی اولیه بودهي شهرپویاوند ر
توجه به مراکز شهري کوچک در صربستان با جمعیـت 

عنوان اولین آهـن  که بهنفر بوده است  20000متر از ک
ربا در تمـاس بـا محـیط اطـراف روسـتایی اسـت کـه 

انـداز  چشم  بیشترین اثر را در ساختار و توسعهند توا می
ودن و عالوه بـر دشـوار بـ روستایی مناطق داشته باشد

 ،ک در این مقالـهي کوچبندي شهرها معیار براي طبقه
شناسـایی شـهرهاي کوچـک  بـراي هـا برخی از ویژگی

در ایـن مقالـه بـه بررسـی  ،و در نهایـت شناسایی شد
ک و خطر واقعی یت سیاست توسعه شهرهاي کوچاهم

                                                             
1. Schrank & Fransworth  
2. Wandsheider  
3. Nenad Spasić  & Jasna Petrić 

شکل گیري نـوع جدیـدي در در روند جهانی شدن  که
 ،به وجـود خواهـد آمـددر شهرهاي بزرگ  ها از فعالیت

کـه ایـن امـر موجـب  کنـد پرداخته است و بیـان مـی
در شـرایط  اي قابـل تـوجهی هاي منطقه ش تفاوتافزای

منطقـه در حـال حاضـر صربسـتان اي  زندگی و توسعه
 .خواهد گردید
توجه به شـهرهاي کوچـک بـه   سابقه ،مادر کشور 

پنجم  ي مفهوم خاص آن و از دیدگاه آمایشی، از برنامه
) شروع گردید. ایـن 1352-56عمرانی پیش از انقالب (

میالدي بوده است، عالوه بـر  1970امر همزمان با دهه 
ي عمرانی، در مطالعات طرح آمایش سـرزمین ها برنامه

اسـالمی در ایـران  ستیران، طرح پایه آمایش سـرزمین
ـــرح 81-1361( ـــز ط ـــی و نی ـــدي مل ـــرح کالب )، ط

، به اهمیـت و نقـش شـهرهاي کوچـک در 1400ایران
توسعه و نظام سلسله مراتب سـکونتگاهی اشـاره شـده 

 ،ي اخیـرها ). در سـال229-232: 1380است (ایـزدي،
تحقیقات فراوانـی در زمینـه اهمیـت، نقـش و جایگـاه 

هاي توسـعه  برنامـه شهرهاي کوچک و روستاشهرها در
ویژه در توسعه منطقه اي و روستایی و نیز در ارتباط  به

شـهر و نقـش آن در سـطوح با فرایند تبدیل روستا به 
ــه ــی، منطق ــب پایان مل ــی، در قال ــه اي و محل ــاي  نام ه

ي ها ي دکتــراي دانشــگاهها ارشــد و رســاله کارشناســی
ي تحقیقـاتی هـا مختلف کشـور و نیـز مقـاالت و طرح

ورت پذیرفته است، که همگی آنها بر نقـش مختلف، ص
ـــت شـــهرهاي کوچـــک و  ـــت ایجـــاد و تقوی و اهمی

اي تاکیـد  اشهرها در توسـعه روسـتایی و منطقـهروست
جمله:  ). از19: 1392، همکارانزنگنه و (گردیده است 

اي تحـت عنـوان  ) در مقالـه1386ضوانی و همکاران (ر
نقش و عملکرد شهرهاي کوچک در توسعه روسـتایی "

ــوردي:  ــه م ــل شــبکه (نمون ــا اســتفاده از روش تحلی ب
ــا هــدف  "دهســتان رونیــز در شهرســتان اســتهبان) ب

بررسی نقش و عملکرد شهر کوچک در توسـعه نـواحی 
عملکـرد در قالـب  5امونی آن، با انتخـاب روستایی پیر

گیـري از روش تحلیـل شـبکه بـه  متغیر و با بهـره 20
در سـطح  بررسی و مقایسه جریانـات و روابـط موجـود

شـدن  دهستان رونیز و در دو مقطع قبل و بعد از شهر
داد کـه یشان نشـان ها اند و نتایج بررسیرونیز پرداخته

نقـش  ،عنوان مکان مرکـزي شهر رونیز توانسته است به
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کلیدي در خـدمات رسـانی بـه نـواحی پیرامـون خـود 
داشته باشد که بـه تبـع آن موجـب کـاهش وابسـتگی 

 کـز شهرسـتان نیـز شـده اسـت.یی به مرنواحی روستا
) در مقاله اي تحـت 1390برقی و همکاران (همچنین 

بررسی رضایتمندي ساکنان مناطق روسـتایی  "عنوان 
با هدف بررسی روند  "در تبدیل نقاط روستایی به شهر

جمعیت و نظرات ساکنان روستاهاي ارتقا یافته به شهر 
حقیـق و نقاط پیرامونی آن بوده و با اسـتفاده از روش ت

آماري خانوارهاي ساکن  ي اسنادي و پیمایشی و جامعه
در اژیه و روستاهاي حوزه نفوذ آن در استان اصفهان را 

از تبدیل روستاي اژیه شکل گرفتـه  1375که در سال 
و به ایـن نتـایج دسـت یافتنـد کـه ند است به کار برد

تبدیل نقاط روستایی به شهر، با افزایش میزان رضایت 
ت، افزایش امیـدواري بـه بهبـود شـرایط از محل سکون

زندگی در آینده و افزایش ارائـه خـدمات بـه سـاکنان، 
و  شـود میثبیـت جمعیـت و کـاهش مهـاجرت باعث ت

) در مقالـه اي تحـت 1391( حسین آبادي و همکـاران
ــوان  ــعه "عن ــک در توس ــهرهاي کوچ ــر ش ــی ب تحلیل

ــادي ــه  -اقتص ــون (مطالع ــتاهاي پیرام ــاعی روس اجتم
بـه بررسـی میـزان  "تان قیروکـارزین)موردي: شهرسـ

رابطه روستاهاي پیرامونی با شهرسـتان قیروکـارزین و 
اجتماعی آنهـا و تاثیرگـذاري عوامـل  -توسعه اقتصادي

شناسـی  بر ایـن مقولـه پرداختـه انـد، روش یجغرافیای
در  ها تحلیلی بوده و طراحی شـاخص -تحقیق توصیفی
نظیم شده اجتماعی توسعه روستایی ت -مقوله اقتصادي

ي آماري، همبستگی بین میـزان ها و با استفاده از مدل
ارتبــاط روســتاهاي پیرامــونی بــا شــهر قیــر و توســعه 

شـان  اجتماعی آنها سنجیده شده، که نتـایج -اقتصادي
حاکی از وجود همبستگی بین میزان ارتباط روستاهاي 

توسـعه ي ها پیرامونی با شهر قیر در بسیاري از شاخص
  ت.تماعی بوده اساقتصادي و اج

از  ،که پژوهش توجه به این با: شناسی پژوهشروش
نوع مطالعات کـاربردي اسـت، لـذا از شـیوه پیمایشـی 

منظـور بررسـی  تحلیلـی بـه -نامه) و توصـیفی (پرسش
مورد هرهاي نوپا شمدیریت شهر در توسعه پایدار نقش 

ش . همچنین آمار و اطالعات این پـژوهگردیداستفاده 
ــهرد ــز از ش ــازماننی ــها اري، س ــا ربط و دادهي ذی ي ه

با اسـتفاده از  ها گردآوري از پرسشنامه و کدگذاري آن

ي آمــاري (تحلیــل هــا و انجــام آزمون SPSSافــزار  نــرم
اي و  گی اســپیرمن، کــاي اســکوئر تــک نمونــههمبســت

ي مک نمار، فریدمن بـراي مقایسـه میـانگین ها آزمون
ورد تجزیه و ي کیفی در ناحیه مورد مطالعه)، مها مولفه

بنـدي و ارائـه  در نهایت به جمـعمی گیرد تحلیل قرار 
 پردازد.  کارها میراه

 2570ن در این تحقیق با توجه به جمعیت همچنی
مورد مطالعه (شهر نوپاي خوشـرودپی)   خانواري ناحیه

دست  هب 200با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 
ی سـاده گیـري تصـادف صـورت نمونـه آمده است که به

ــه ــوایی   انتخــاب شــده و ب ــی محت منظــور بهبــود روای
هـا، پـس از تـدوین آن، از نظـرات پرسشنامه و مقیاس

نظران و کارشناسان بهره گرفته شـد و  اساتید، صاحب 
سؤاالت پرسشنامه چندین بار مورد بازبینی قرار گرفت 

 اعتمادبراي بررسی  و اصالحات الزم در آن اعمال شد.

 یکـی کرونباخ که آلفاي روش از نیز تحقیقۀ پرسشنام

 کـه میـزان اسـتفاده شـد اسـت، متـداول هايروش از

درصـد  74بـا  برابـر پرسشـنامه ایـن یا پایـایی اعتماد
  بدست آمده است.

شـهر  نوپـاي خشـرودپی:   معرفی اجمـالی شـهر  
 از بابل شهرستان گانه شهرهاي هفت از خشرودپی یکی

شهر بابـل کیلومتري جنوب  25غربی در  بندپی بخش
 67در مرکــز بخــش بنــدپی غربــی شهرســتان بابــل و 

 دقیقـه 37 و درجه 52 کیلومتري استان مازندران، بین
 53 و دقیقـه 14 و درجـه 36 و شرقی طول ثانیه 20 و

 شـمال از شـهر این است. شده واقع شمالی عرض ثانیه
 غربی و شهر بابل، بندپی بخش از شهیدآباد دهستان به

 از فیروزجاء دهستان سد شیاده و به جنگل و از جنوب
 دهسـتان بـه شـرق شـرقی، از سـمت بنـدپی بخـش

 بـه از غرب و شرقی و گلوگاه بندپی بخش از سجادرود
زاده،  گـردد (علیقلـی میآمل محدود  شهر زرگر محله و

ي آزاد هـا و ارتفاع ایـن شـهر از سـطح آب )40: 1377
هکتار محـدوده قـانونی و  190که داراي است  متر 74

و طبـق آخـرین باشـد  مـیهکتار محدوده حـریم  558
سرشماري مرکز بهداشتی و درمانی شهرستان بابـل در 

نفـر  5471جمعیت ایـن شـهر در حـدود  1393سال 
  بوده است.
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  مختلفهاي  جمعیت نقاط شهري خشرودپی در سال :1جدول 
  

  نقاط شهري
  جمعیت (نفر)

1385  1390  1392  1393  
  3640  3449  3317  3030  خشرودپی
  672  684  702  689  بزرودپی

  520  514  454  510  شانه تراش
  453  446  512  537  تسکا

  186  177  198  216  افراسیاب کال
  -  -  -  709  کاردیکال

  5471  5270  5183  5691  جمع
  1393، مرکز بهداشتی و درمانی شهر بابل 1390مرکز آمارمأخذ: شهرداري خشرودپی، 

   

این شـهر ایـن اسـت کـه در  قابل تأمل در  یک نکته   
یکی از نقاط شهري این شـهر (کـاردیکال)  1386سال 

به علت مسائل مختلف از طرح شهر جدا شـده اسـت و 
این شهر تعدادي از جمعیت خود را از دست داده است 

ي صـورت گرفتـه از اهـالی آن ها و اما براساس بررسـی
مبنی بر تمایلشان به بازگشت به محدوده شهري قـرار 

بـه  شده که پس از افق طرح این منطقـه مجـدداً برآن
جمعیـت از  ،محدوده شهر باز گردد بنابراین ایـن شـهر

دست رفته ي خود را باز خواهـد یافـت و متعاقـب آن 
   .بینی گردد نیازهاي این جمعیت شهري نیز پیش باید
 

  ي تحقیقها یافته
  نفـر نمونـه200 مجمـوع از: ي توصیفیها الف) یافته

 افراد مـرد از درصد 5/45 وپاي خشرودپین شهر آماري
 139تعـداد  بوده اسـت کـه زن هاآن از درصد 5/54و 

همچنین  و اند مجرد بوده ها آننفر از  61نفر متأهل و 
به  می باشند مختلفی سنین داراي شونده پرسش افراد

 ،دنـگیربرمی در را سال 66 تا 13از  ايدامنه طوري که
سـطح  بیشـترین درصـد و سال 31افراد  سن میانگین

مـی درصـد  40دیـپلم بـا تحصیالت، مربوط به مقطع 
 5/34سهم  اختصاص با جامعه نمونه افراد بیشتر .باشد

 و شـغل آزادي بعدي ها در رتبهو  بوده اندبیکار  درصد
و  5/19مقـدارهاي  ترتیـب بـا به کدام هر کارمند ساده

 هـايشـغل در نیـز افـراد سـایر ،دارنـد رارقـ درصد18
 کـاربـه مشـغول صنعتی و کـارگر ،گیورزي، رانندکشا

افـراد بیکـار  درصد 5/34 که است ذکر به الزم. هستند
ــه دار و  ــه، شــامل بازنشســته و زنــان خان جامعــه نمون

 ،تعداد شاغلین جامعه هدف، همچنین محصل بوده اند
ده بو درصد5/14نفر معادل  29اند  که شغل دوم داشته

عنوان شغل دوم انتخاب  نفر آنها کشاورزي را به 21که 
داشتن ماهیـت توان در  آن را میاند که علت  کرده بوده
  .روستاشهر جستجو کردروستایی این -کشاورزي

ي میـدانی و ها پس از بررسی: تحلیلی يها یافتهب) 
اسنادي صورت گرفته از شـهر نوپـاي خشـرودپی ایـن 

رخی از امکانـات شـهري موضوع روشن شد که اگرچه ب
ــدول  ــده در ج ــر ش ــیس  2ذک ــان تأس ــل از زم در قب

نشــانی و داري وجـود داشـت. امــا ایسـتگاه آتـششـهر
هاي پیام نور و علمی کاربردي پس از تأسـیس  دانشگاه

و همچنین به تعداد برخی از ند شهرداري به وجود آمد
بتــدایی، ماتی از جملــه: مدرســه ادمراکــز علمــی و خــ
بانــک خصوصــی (پســت حرفــه اي، دبیرســتان فنــی/ 

بانک)، سالن ورزشی، داروخانه دامپزشکی پس از شـهر 
دهد کـه  میـزان  . جدول زیر نشان میشد شدن افزوده

ــدارس ابتــدایی،  دامپزشــکی/ رضــایت شــهروندان از م
کلینیک یا داروخانه دامپزشـکی، داروخانـه و فروشـگاه 

اي  تبهداراي باالترین میانگین رتولید به ترتیب تعاونی/ 
نســبت بــه بقیــه  3,46، 3,47، 3,56، 3,57معــادل 

و مرکـز خـدمات  باشـند و دانشـگاه امکانات شهري می
ترتیب داراي پایین ترین میانگین  کشاورزي به-ترویجی

قابل اذعان است کـه  ،رتبه اي هستند. اما به طور کلی
ناحیه مورد مطالعه نسـبت بـه بسـیاري از روسـتاهاي 

تأسـیس شـهرداري هسـتند از مرکزي که فاقد مجـوز 
روبنـایی قابـل تـوجهی امکانات و تأسیسات زیربنایی و 

  د.نکن ند و روند روبه رشدي را دنبال میابرخوردار شده
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 بررسی امکانات شهري در قبل و بعد از تاسیس شهرداري و میزان رضایت شهروندان  :2جدول

یف
رد

  

  گزینه            
  

  مورد

  اوانیفر  زمان تاسیس  وجود دارد
میانگین 

  تعداد  خیر  بلی  اي رتبه
قبل از 
تاسیس 
  شهرداري

پس از 
تاسیس 
  شهرداري

خیلی 
تا   زیاد  زیاد

خیلی   کم  حدودي
  کم

  57/3  0  22  76  67  35  1  2  3    دبستان  1
  37/3  1  30  90  53  26    3  3    راهنمایی  2
  35/3  4  27  87  56  26  1  4  5    اي دبیرستان/ فنی حرفه  3
  01/3  16  54  59  53  18    1  1    ه عمومیکتابخان  4
  51/2  3  21  71  75  30  2    2      دانشگاه  5
  16/3  8  48  70  52  22    2  2    خانه بهداشت/ مرکز بهداشت  6
  46/3  5  26  69  71  30    1  1    تولید فروشگاه تعاونی /  7
  3  22  49  64  37  28  1    1      ایستگاه آتش نشانی  8
  47/3  1  35  66  64  34    2  2    داروخانه  9
  97/2  10  55  78  45  12    1  1    کشاورزي-مرکز خدمات ترویجی  10
  34/3  6  36  73  53  32  1  4  5    بانکها و موسسات اعتباري  11
  05/3  15  46  73  45  21  3  4  7    زمین /  اماکن یا سالن ورزشی  12

دامپزشکی/ کلینیک یا داروخانه   13
  56/3  5  24  69  57  45  2  3  5    دامپزشکی

  ي تحقیقها مأخذ: یافته
  

 اشاره شـده اسـت نتـایج 3که در جدول همانطوري    
دهـد کـه میـزان رضــایت  آزمـون فریـدمن نشـان مـی

شهروندان از وضعیت موجود امکانات شهري تـا سـطح 
دهـد  درصد تفاوت معناداري را نشان مـی 99ن اطمینا

مدرســه ابتــدایی داراي  ،کــه در ایــن میــان طــوري هبــ
داراي  ،به و میزان رضایت مـردم از دانشـگاهباالترین رت

باشد. در ضمن علت عدم رضـایت  پایین ترین رتبه می
شــهروندان از مراکــز دانشــگاهی را مــی تــوان در تــازه 

و کمبـود امکانـات و  ي مذکورها تأسیس بودن مؤسسه
پژوهشـی و آزمایشـگاهی و نیـز عـدم -تجهیزات علمی

مراکــز اســتقبال اســتادان مجــرب بــراي همکــاري در 
  کوچک در شهرهاي تازه تأسیس باید جستجو نمود.

  

  آزمون فریدمن براي بررسی میزان رضایت شهروندان از وضعیت موجود امکانات شهري :3جدول

رتبه بندي   مورد / گزینه  ردیف
  درجه آزادي  سطح آزادي  فریدمن

  نتیجه
  رد  تایید

  22/8  دبستان  1

12  000/0  *    

  44/7  راهنمایی  2
  56/7  دبیرستان/ فنی حرفه اي  3
  28/6  کتابخانه عمومی  4
  46/4  دانشگاه  5
  77/6  خانه بهداشت/ مرکز بهداشت  6
  93/7  فروشگاه تعاونی /تولید  7
  33/6  ایستگاه آتش نشانی  8
  92/7  داروخانه  9
  11/6  کشاورزي- مرکز خدمات ترویجی  10
  42/7  موسسات اعتباريبانکها و   11
  46/6  زمین /  اماکن یا سالن ورزشی  12
  10/8  دامپزشکی/ کلینیک یا داروخانه دامپزشکی  13

  ي تحقیقها مأخذ: یافته؛ درصد معناداري 99* 
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شـهري ي توسـعه ها در بین گویـه 4مطابق جدول 
نیـاز شـهروندان بـه  در شهر نوپـاي خشـرودپی گویـه

عیت داراي باالترین میانگین فزایش جممسکن به تبع ا
ــه 72/3اي معــادل  رتبــه ــوده اســت و ب ــاز  ب ترتیــب نی

رشـد جمعیـت ، ...روندان به مراکز اداري، آموزشی وشه
شهر و روستا و مهاجرت روسـتاییان بـه شـهر نوپـا در 

ي بعدي قرار گرفتـه انـد، در مقابـل سـاماندهی ها رتبه
 ین و مقـرراتاساس قـوان ها توسط شهرداري بر کاربري

 96/2اي معـادل شهري داراي کمترین میـانگین رتبهـ

بوده و بورس بازي امالك و مستغالت به تبع تأسـیس 
شهرداري و نیاز شهروندان به مراکز تفریحی و ورزشـی 

اند، بنابراین این نتـایج ي بعدي قرار گرفته ها در مرتبه
افـزایش  ،دهد که نیاز شـهروندان بـه مسـکن نشان می

ري را به دنبال داشته و شهر را بـه سـمت جمعیت شه
همچنــین نتــایج حاصــل از توســعه ســوق داده اســت. 

کـه بـین  کاي اسکوئر تک نمونـه اي نشـان دادآزمون 
 99ر رابطه با توسعه شهري تـا سـطح د ها تمامی گویه

 معناداري وجود دارد.  رابطهدرصد 
  

  اي کاي اسکوئر تک نمونهشهروندان و ... بر اساس آزمون هاي مختلف توسعه شهر با نیازمندي بررسی رابطه :4جدول 

 سواالت
 فراوانی

میانگین 
 رتبه اي

Chi- 
Squre 

درجه 
 آزادي

سطح 
 معناداري

 نتیجه
خیلی 
  زیاد

خیلی   کم  متوسط  زیاد
  کم

  رد  تأیید

رشــد جمعیــت شــهر و روســتا و 
 مهاجرت روستاییان به شهر نوپا

40 69 64 23 4 59/3 05/75 4 002/0 *  

نیاز شهروندان به مراکز تفریحی و 
 ورزشی

27 51 66 43 12 39/3 4/90 5 000/0 *  

نیاز شـهروندان بـه مراکـز اداري، 
 آموزشی و...

41 73 62 22 2 64/3 883/55 4 000/0 *  

نیاز شهروندان به مسکن بـه تبـع 
 افزایش جمعیت

50 66 65 17 2 72/3 835/84 4 000/0 *  

و مستغالت به  بورس بازي امالك
 تبع تاسیس شهرداري

33 59 62 44 2 38/3 85/58 4 004/0 *  

ـــط  ـــا توس ـــاماندهی کاربریه س
ــوانین و  ــاس ق ــر اس ــهرداري ب ش

 مقررات شهري
16 36 87 46 15 96/2 55/86 4 000/0 *  

  ي تحقیقها مأخذ: یافته     درصد معناداري 99* 
  

سنجش رضایتمندي شهروندان شـهر نوپـاي جهت 
ــر ــسخش ــهرداري از  ودپی پ ــیس ش ــه  3از تأس مؤلف

عنـوان  مؤلفـه بـه 4ي اقتصـادي و ها عنوان شـاخص به
است. همانطور کـه ي اجتماعی استفاده شده ها شاخص

عـد شود بیشترین فراوانـی از بُمشاهده می 5 در جدول
مربـوط بـه مؤلفـه  35/2اي  اقتصادي با میـانگین رتبـه

ــاي ج ایجــاد فرصــت ــس از تأســه ــد شــغلی پ یس دی
عد اجتماعی مربوط بـه مؤلفـه باشد و از بُ شهرداري می
گاهی و دانش مردم در خصوص حقـوق آافزایش سطح 

بوده است. بر ایـن  83/2شهروندي با میانگین رتبه اي 
ان نتیجـه گرفـت کـه پـس از تأسـیس اساس مـی تـو

اي  اشتغال و کسب و کار رشد فزاینده داري شرایطشهر
  با شهرگرایی بوده است. داشته است و شهرنشینی توأم 

مون فریدمن که جهـت مقایسـه و اساس نتایج آزبر    
ــه ــاخص رتب ــهروندان از ش ــایتمندي ش ــدي رض ي ها بن

اقتصادي و اجتمـاعی شـهر خشـرودپی اسـتفاده شـده 
تـا سـطح  ها دهـد کـه بـین شـاخص نشـان مـی ؛است

ــان  ــود دارد.  99اطمین ــاداري وج ــاوت معن ــد تف درص
ــه از بُ ــاالترین رتب ــد اب ــه ایجــاد  ،قتصــاديع ــوط ب مرب

 عد اجتماعی مربوط به افـزایشِهاي شغلی و از بُ فرصت
ــوق  ــوص حق ــراد در خص ــش اف ــاهی و دان ــطح آگ س

فرصـت شـغلی  ،شهروندیشان بوده اسـت امـا بـرعکس
براي قشر جوان و زنـان افـزایش محسوسـی نداشـته و 
مراکز اداري زیادي نیز پس از تأسیس شهرداري ایجـاد 

 نشده است. 
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  اجتماعی پس از شهرشدن با آزمون فریدمن -ي اقتصاديها مقایسه سطح رضایتمندي شهروندان از شاخص :5لجدو

  ها مؤلفه  ها شاخص
 فراوانی

میانگین 
 رتبه اي

رتبه 
بندي 
 فریدمن

Chi- 
Squre 

درجه 
 آزاذي

سطح 
 معناداري

 نتیجه

کامالً 
  موافقم

  موافقم
نظري 
  ندارم

  رد  تأیید  مخالفم

  اقتصادي

هاي  پس از تاسیس شهرداري فرصت
  93/3  35/2  51  43  88  18  شغلی جدید و زیادي ایجاد گردید.

15/100  6  000/0  *    

ــوع  ــهرداري  تن ــیس ش ــس از تاس پ
 شغلی بیشتر شد

13  79  42  66  19/2  63/3  

پـــــس از تاســـــیس شـــــهرداري  
ــا فعالیت ــوان ه ــان و ج ــغلی زن ي ش

 بیشتر گردید
13  78  38  71  16/2  58/3  

 اجتماعی

ــز  پــس از تاســیس شــهرداري  مراک
 اداري زیادي  ایجاد گردید

7  74  46  73  07/2  46/3  

پس از تاسیس شهرداري مهاجرت به 
 شهرهاي بزرگ کمتر شد

18  89  43  50  37/2  02/4  

پــس از تاســیس شــهرداري  ناحیــه 
 مورد مطالعه مهاجر پذیر شد

31  88  45  36  57/2  41/4  

از تاســیس شــهرداري  ســطح پــس 
اگــاهی و دانــش مــردم در خصــوص 

 حقوق شهروندي افزایش یافت
49  88  44  19  83/2  97/4  

 ي تحقیقها مأخذ: یافته  ؛درصد معناداري 99* 
  

 ؛گـردد مشـاهده مـی 6کـه در جـدول  همانطوري
کیفیت زندگی شـهروندان در قبـل و پـس از تأسـیس 

مورد سـنجش قـرار شهرداري از طریق آماره مک نمار 
گرفته است و نتایج حاصله مبین آن است کـه کیفیـت 
زندگی شهروندان پس از تأسیس شهرداري نسـبت بـه 
گذشته از رشد چشـمگیر و قابـل توجـه اي برخـوردار 

و سطح معناداري  73/37بوده و نتایج آزمون با ضریب 
درصدي مؤید مطالب مذکور است براین اساس می  99

زنـدگی شـهروندان را در تهیـه و توان بهبـود کیفیـت 
ــه ــف شــهرداري در ها تصــویب و اجــراي برنام ي مختل

 راستاي توسعه ي کالبدي فیزیکی شهر جستجو نمود. 

  

  مقایسه کیفیت زندگی شهروندان در قبل و بعد از تأسیس شهرداري با استفاده از آزمون مک نمار :6 جدول

  ي تحقیقها مأخذ: یافته   ؛درصد معناداري 99* 
  

ان نتایج حاصل از تحلیل همبستگی اسـپیرمن نشـ
می دهد کـه بهبـود کیفیـت زنـدگی پـس از تأسـیس 
ــزه  ــزایش انگی ــا اف ــرودپی ب ــهر خش ــهرداري در ش ش

همبستگی وجود  476/0ماندگاري شهروندان معادل با 
ایـن دو مؤلفـه تـا سـطح دارد. بـه عبـارت دیگـر بـین 

(جدول درصد رابطه معناداري وجود دارد  99اطمینان 

 از پـس تـوان اذعـان داشـت کـه. براین اساس مـی)7
ــاخص ــود ش ــا بهب ــهرداري ب ــتی ها تأســیس ش ي زیس

شهروندان، نه تنها تمایل آنان براي ادامه ي زنـدگی در 
این مکان افزایش یافته است بلکه باعث جذب جمعیت 

  و مهاجرپذیري ناحیه مورد مطالعه شده است. 

  
  

  
  متغیر

قبل از تأسیس 
  شهرداري

    داريبعد از تأسیس شهر
N  
  

Chi- Squre  
سطح 

  معناداري

  نتیجه

  رد  تأیید  مخالفم  موافقم

ــهروندان  بررســی وضــعیت ش
بعــــد از تاســــیس قبــــل و 
  شهرداري

    23  51  موافقم
200  
  

72/37  000/0  *    
  89  37  مخالفم
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  نوپا براساس آماره اسپیرمنرابطه بین کیفیت زندگی شهروندان با میزان  ماندگاري آنان در شهر : 7 جدول

 متغیر
 فراوانی

میانگین 
 رتبه اي

آماره 
 اسپیرمن

سطح 
 معناداري

 نتیجه
خیلی 

  زیاد
  کم  متوسط  زیاد

خیلی 
  رد  تایید  کم

 67/2 31 42 92 31  4 بهبود کیفیت
 87/2 17 56 72 46 9 تمایل به ماندن  * 000/0 476/0

  ي تحقیقها مأخذ: یافته ؛ درصد معناداري 99*   
  
  گیري و پیشنهادها تیجهن

در سیسـتم عنوان شـهرهاي کوچـک و نوپـا  آن چه به
را در  جـذابیي هـا شهري رایـج شـده، بحثي ها سکونتگاه
ماهیت، اهمیت و مسائل مختلـف ایـن شـهرها از ا ارتباط ب

جمله مدیریت آنها در پی داشته است. شهرهاي کوچـک و 
اي و بـا  ل در ایجـاد تعـادل منطقـهان یک عامـنوپا به عنو

خصوصیات مثبت محیطی و پایداري به لحـاظ اجتمـاعی و 
دوري از بسـیاري از مشـکالت  زیست محیطی و همچنـین

در واقـع ایـن  شهرهاي بزرگ مورد توجه قرار گرفتـه انـد.
اطمینان عمل مـی  ي کوچک شهري مانند سوپاپها کانون

م مهـاجران بـه کنند زیرا از یک سو نقـش بازدارنـده هجـو
ایجاد ثبـات  و از طرف دیگر باعثرا دارند شهرهاي بزرگتر 

گردنـد  ارائه خدمات اولیه میدر نواحی روستایی پیرامون با 
ي هـا گرایش این شهرهاي نوپا بـا. )1389(لطفی و خادمی 

از اغلــب  شـهري، در دل خـود، ســادگی روسـتا را دارنـد و
ــاد ــبات اقتص ــتایی برخمناس ــاعی روس ــد.ي و اجتم  وردارن

ویـژه،  این شـهرها بـا مـاهیتیهرچند باید اشاره نمود که 
می باشند و از ایـن رو نیازمنـد داراي مشکالت خاص خود 

کاستن آثار منفی این مشـکالت  ولیویژه هستند.  مدیریت
و پاسخ به نیازهاي زندگی در ایـن سـکونتگاه، بایسـتی بـه 

داخت روستاهاي بزرگ و مستعد به شهرشدن پر ارتقاء این
کیفیت و استانداردهاي زندگی در نـواحی  که موجب بهبودِ

هـاجران در مهاجرت به شهرهاي بزرگ و جذب م و کاهش
  د شد.شهرهاي نوپا خواه

پایدار  ي در توسعه نوپااین تحقیق که در رابطه با نقش 
ایجاد  رابطه ي بین و در پی یافتن مطرح شده است هرهاش

و جذب صادي و اجتماعی ي اقتها بهبود شاخص شهر نوپا و
ابتـدا بـه  . در ایـن راسـتاجمعیت در این شهر بـوده اسـت

بررسی میزان رضایتمندي شهروندان از امکانات موجـود در 
تمامی امکانات ذکر  ،شهر پرداخته شده که نتایج نشان داد

شده در جدول شماره دو در این شهر وجود دارد لیکن بـه 
هرداري افـزوده شـده تعداد برخی از آنها پس از تأسیس ش

است و تعدادي از آنها نیز پس از شهرشدن تأسـیس شـده 
داراي رشـد قابـل  ،اند و نسبت به دیگر روسـتاهاي اطـراف

بــا اســتفاده از آزمــون  ،مالحظــه اي مــی باشــد. در ادامــه
تـا سـطح  ها فریدمن مشخص شد که میان تمـامی مولفـه

بـا  ندرصد تفاوت وجود معنادار دارد. همچنی 99اطمینان 
استفاده از آزمـون کـاي اسـکوئر تـک نمونـه اي مشـخص 
گردید که بین تمامی عوامل از جمله رشد جمعیت، نیاز به 
مســکن، ســاماندهی کاربریهــا، نیــاز شــهروندان بــه مراکــز 

شهري رابطـه ي معنـاداري آموزشی و ... در توسعه  -اداري
بــراي مقایســه میــزان  و دارد وجــود درصــد 99تــا ســطح 

ي اقتصادي و اجتماعی ها خصشهروندان از شارضایتمندي 
شـد کـه نشـان  هبندي آنها از آزمون فریدمن استفادو رتبه

دیـد ي جها افزایش فرصت ،هاي اقتصادياد در بین مؤلفهد
ــغلی ــته ،ش ــه را داش ــاالترین رتب ــه ب ــین مؤلف ي ها و در ب

اجتمــاعی نیــز افــزایش ســطح آگــاهی و دانــش مــردم در 
 گرفتهترین میانگین رتبه را بیش ،خصوص حقوق شهروندي

تفاوت معناداري  درصد 99تا سطح  ها است و تمامی مؤلفه
را نشان می دهنـد. همچنـین از آزمـون مـک نمـار بـراي 
مقایسه کیفیت زندگی شهروندان در قبل و بعد از تأسـیس 
شهرداري استفاده گردید و نتایج نشان می دهد که کیفیت 

و قابـل توجـه اي  رشد چشمگیر ،زندگی نسبت به گذشته
در  میتوان اذعان داشت که شـهر خشـرودپیدارد. بنابراین 

ي کیفـی ها ي اقتصـادي و بهبـود مولفـهها شـاخص ارتقـاء
ــع آن جــذب و نگهداشــت  ــه تب ــهروندان و ب اجتمــاعی ش

  تأثیر گذار بوده است. ،جمعیت
مشخص شد  ،ي انجام شدهها با توجه به بررسیبنابراین     

خـدمات بـا تقویـت ي روسـتایی ها نکانوکه با شهر شدن 
تـوان بحـث  همراه شده است و به این ترتیب مـی زیربنایی
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  نشـان داد در عرصـه ،نمود نمونه مورد مطالعه این تحقیق
تبـدیل روسـتا بـه شـهر  ویژه اینکـهه ریزي فضایی ب رنامهب

بـه نظـر البته ریزي قابل دفاع باشد.  تواند از منظر برنامه می
ایجـاد بسـترهاي  بـاتبدیل  جدید شهري این مراکزآید  می

مناسب در ابعاد اجتماعی، اقتصـادي، کالبـدي و زیربنـایی 
، ها ساکنین در تأمین هزینـهقادر به جذب مشارکت نسبی 

بـا توجـه بـه مشـکالت . در تحقیـق حاضـر انـد شدهسبب 
پیشنهادات زیر در راستاي توسـعه ي موجود این شهر نوپا 
 :شود میهمه جانبه ي مطرح 

ساماندهی و رعایت کلیه قوانین و مقـررات مـرتبط  -
 با تغییر کاربري اراضی 

نظارت بر ساخت و سازها به ویژه در بافت تجـاري  -
رمونی هـا و مسکونی شهر با رعایت اصول معماري و

 شهر
بهبود کمی و کیفی تاسیسات جمـع آوري و دفـع  -

 رودوارد نکردن آن در رودخانه ي خوش فاضالب و
لـت در تخصـیص اعتبـارات مناسـب و حمایت مالی دو

کافی به منظـور توسـعه فیزیکـی شـهر در جهـت 
  ي عمرانیها اجراي طرح

دي شـهر و تهیـه و تنظـیم هـا به روز نمودن طرح  -
نقشه طرح پیشـنهادي طـرح توسـعه ي شـهري و 

ي متعـدد بـه ویـژه کـاربري هـا پیش بینی کاربري
 مسکونی در نواحی پیرامونی شهر

ــ - ــازار هفتگ ــاماندهی ب ــه ي س ــور عرض ــه منظ ی ب
 مستقیم محصوالت به ویژه محصوالت محلی 

ي مبتنـی بـر دانـش بـومی و ها برگزاري جشـنواره -
ــزایش انســجام اجتمــاعی و  ــی در راســتاي اف محل

 کاهش اختالفات محلی 
ایجاد منبع درآمـدي پایـدار بـا توجـه بـه کمبـود  -

  شهرداري خشرودپیدرآمد در 
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