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Extended abstract 

1. INTRODUCTION 

emote and inaccessible rural unlike the 

rural adjacent to large cities which 

benefit from the effects of population 

density and suburbanize, traditionally 

have to rely on their own internal 

resources and they do not have any 

opportunity for attracting urban population. At the 

same time, some of villages are at a higher level due 

to the presence of natural capacities and the 

availability of open space for leisure and recreation 

without any stressful factors, and therefore are 

interested for diversity of outlooks, relaxation and 

meditation. Similarly, under different circumstances, 

different perspectives of demographic changes can be 

found, along with stagnation, dynamism can be 

observed. In fact, the experiences of life and rurality 

are significantly different between individuals and 

society (however, if we have similar and 

homogeneous situations spatially). This is rooted in a 

set of cultural and social characteristics that bring 

residential preferences and expectations and, consequently, 

demographic movements. The purpose of this study 

is to illustrate the plurality and diversity of remote 

rural areas (micro level) in relation to immigration 

motives and demographic movements based on 

different routine lives of local residents and various 

moral and cultural discourses in societies, and control 

the preferences of individuals in choosing the location. 

2. THEORETICAL FRAMEWORK 

With the expansion of communications and 

information technology, we see not only tourists, but 

also permanent residents of urban areas in remote 

rural which has led to new jobs and, consequently, 

population growth. However, in some places, as well 

as in the past, there is a continuing decline in 

population and movements to the benefit of urban 

areas. Accordingly, focusing on rural discourses and 

representations is highlighted in recent rural studies 

as part of the cultural turn and portrays the 

importance of rural redevelopment, the movement 

from produce space and consumption space for 

audiences. Although all the studies have been 

directed alongside the "cultural turn", there is a clear 

difference in the applied methods: to prevent the 

imposition of different guidelines and conflicting 

claims of the concepts of Frows rurality (1998), three 

major discourse streams with themes agricultural-

rural, benefit-driven and hedonism have been 

identified. In addition, in recent years, Lopez-i- Glate 

(2009) has identified four major groups of rurality 

discourses such as environmentalism, entrepreneurship, 

agriculture, and endogenous development, which are 

the source of many research on demographic 

dynamics in rural areas. 

3. METHODOLOGY 

The analytical strategy in this research is a socio-

cultural background and a qualitative methodology, 

and, most of all, in this paper, “case study based 

grounded theory", multiple representations of rurality 

in relation to population movements and residential 

decisions. This technique contributes to combining 

and creating an equivalence between the complex 

dimensions of research namely, the knowledge of the 

researcher and how to communicate with local 

residents, events and events in the area, systematic 
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observations (cultural dynamics), and semi-structured 

interviews on the (moral) status of the residents.   

Extracting the ethical and cultural discourses related 

to different prospect of demographic changes in the 

present research is carried out through the principles 

embodied in the Q methodology: The general 

objective of this method is to study the "personal 

perspectives, concepts and beliefs" of the people. 

4. DISCUSSION 

The mentality obtained by the Q methodology 

acknowledges that despite the spatial and geographical 

similarities of rural settlements in the Shirvan County, 

two different social and ethical discourses have been 

formed in Sarhad/ Ghooshkhaneh and the central part, 

and on this basis, there are differences in the prospects 

of the population. The mentality identified at Sarhad/ 

Ghooshkhaneh are more aligned with traditional and 

historical identities. There is a great demand for 

maintaining economic and social structures, namely 

grazing livestock in the rangeland at first, and second, 

farming by local residents. In contrast, the public 

policy of the country's economic development has 

limited the use of rangelands due to limited 

environmental sensitivities and attempts to transform 

the herd and sheep economy into livestock 

production, both industrially and lividly. On the other 

hand, the agricultural sector should be transformed 

from the secondary activity to main economic pillar 

of the region and in some cases it will provide most 

of the financial needs of the rural household. These 

imposed identities are a controversial area, and in the 

light of our social economic disparities, we 

experienced the increasing withdrawal of labor in 

Sarhad/ Ghooshkhaneh for the benefit of other 

economic sectors, especially urban ones. On the other 

hand, the expansion of the agricultural sector is not 

accompanied by the general popularity of local 

people and is limited to women's households. It 

should be said that the continuous decline of the 

population is not entirely focused on the subject of 

identified mentality, and other realities in everyday 

life can manipulate villagers' decisions to stay or not. 

5. CONCLUSION 

In the conclusion, the macro-rural development 

patterns are emerged from local micro practices. The 

rural is merely an integral part of a community that is 

linked to a set of cultural, social, and moral 

characteristics before being examined by agricultural 

and productive activities or entrepreneurial initiatives. 

It is predicted that rural settlements are based on the 

principles of past developmental patterns of the 

emerging and new demands of local residents (due to 

extensive changes), as well as the destructive effects 

of local micro practices are in executive initiatives. 

So that, improving the quality of rural life became a 

complex problem, and development prospects are not 

accepted locally, and people are alien to them. On the 

other hand, the rural community has turned to 

conservatism and use motivational mechanisms, 

while does not deceive the plans of the construction 

companies and pursues their own cultural and moral 

interests. 
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 چکیده

عنی سرحد/ مطالعاتی؛ ی قایسة تطبیقی دو منطقةدر مقالة حاضر به مطالعة تغییرات جمعیتی نواحی روستایی دوردست )مقیاس خرد( پرداخته شده است، م هدف:

 قوشخانه و مرکزی در شمال و جنوب شهرستان شیروان با خصوصیات فضایی و مکانی مشابه و همگن. 

ییدرات اندازهای متفداوت تغشده و استخراج الگوهای گفتمانی استفاده شدده اسدت. نخسدت، چشدمآوریتحلیل اطالعات جمعواز روش کیو جهت تجزیه روش:

ایی ودگی جهدت شناسدشود. سپس، رویکردهای مختلف روستابجمعیتی در نواحی روستایی دوردست با ساختار مکانی و فضایی مشابه و یکسان انعکاس داده می

 شود.های متفاوت جمعیتی معرفی شده و استفاده میجاییابعاد پیچیدة مرتبط با جابه

ن، دو طیف های روستایی در شهرستان شیرواگاهیایی سکونتکند که با وجود تشابهات مکانی و جغرافیک کیو تصدیق میآمده از تکندستهای بهذهنیت: هایافته

ت به اندازهای حرکتی جمعیهایی را در چشمهای مختلف اجتماعی و اخالقی در سرحد/قوشخانه و بخش مرکزی شکل گرفته و بر همین اساس، تفاوتاز گفتمان

یزی و های شهرگریانبخش مرکزی خصوصیات ذاتی خود را بیشتر با روند تغییرات عمومی فضای روستایی به اشتراک گذاشته و در معرض جر وجود آورده است.

به  شتغال وبودن ساختار اقتصادی در این منطقه مشهود است و این باعث رونق اتقاضاهای شهری )بازجمعیت پذیری( قرار گرفته است؛ ضمن این که چندفعالیتی

رات ریخی خدود هسدتند و بده ابتکداهای سدنتی و تدابند به هویتدنبال آن، تثبیت جمعیتی شده است. این در حالی است که منطقة سرحد/قوشخانه بیشتر پای

روسدتایی باعدث  ت عمومی فضایهای منطقه با تغییرارفیتآورند. عدم ادغام ظهای بیرون روستا ممانعت به عمل میکارآفرینانه اعتقادی ندارند و از جذب سرمایه

 فرستی داشته باشد. هایی از محرومیت در این منطقه بروز کند و به این ترتیب مهاجرتشده است تا شاخصه

دهیم؛ یعنی یس خرد( ارائه مگرایانه )چندگانه( را برای توصیف خلقیات و روحیات مردم در نواحی روستایی دوردست ) مقیاما دیدگاهی ضد ذات راهکارهای عملی:

دهی ع آن سدامانوستاها و به تبدرها در نظر گرفت و از این طریق به تبیینی بهتر از وضعیت موجود گذاریباید تجربیات مختلف ساکنان محلی را در مطالعات و سیاست

 ی پیچاند(.های جمعیتگذاریسیاست ای یکسان را برای نواحی مختلف درگرایی شد و نسخهبهینة جمعیت روستایی دست یافت )نه این که دچار مطلق

 اصدولروسدتایی بدا  هدایگاهبینی آیندة سکونتیابند. پیشالگوهای کالن توسعة روستایی از درون رفتارهای خرد محلی فرصت ظهور می :اصالت و ارزش

رهدای فتااثرات مخرب ر گرفته( و همچنین،دة صورتهای نوظهور و جدید ساکنان محلی )با توجه به تغییرات گسترغفلت از خواسته توسعه، الگوهای پیشین

  آورد.های اجرایی را با خود به همراه میدر طرح خرد محلی

 روستاهای دوردست، تغییرات جمعیتی، مقایسة تطبیقی، گفتمان اخالقی و فرهنگی، شیروان.کلیدواژه: 
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 مقدمه .1

ای در ندواحی روسدتایی زه شاهد تحوالت مثبت توسعهمروا

افدزایش و 1جمعیدت پدذیری هدا بدازترین آنمهمهستیم که از 

-و مجداور کدالن2اینواحی حومدهدر  ویژههب تحرکات جمعیتی

 ، ص.2000، 3سددتوکدیل، فیندددلی و شددورت)ااسددت  شددهرها

 ات ارتبدا تغییدردر کندار س مهداجرت معکدوواقع، ه ب .(243

عندوان ضدلع سدوم از های اقتصدادی بدهبخشانسان با زمین و 

، 2001، 4لسدون)ن شدودبازساخت معاصر روستایی محسوب می

-های جمعیتی با خود زیرگروهآیند از پویاییاین فر(. 362ص. 

ه در حال حاضدر وجود آورده است که را ب ایپسندانههای عامه

را  محور اصلی مباحث تحقیقداتی محافدل علمدی و دانشدگاهی

، 7چمپیددون؛ 1976، 6بددری)5 شددهرگریزی. دهدددتشددکیل مددی

؛ 1993، 9فیلیددپس) 8سدازیسدازی یددا غیربدومی، مرفده(1990

، (2007، 12هالفداکری) 11، بازگشت به زمین(2002، 10اسمیت

-ه طور مشابه، زیرگدروهب(. 2014، 41ویلبر) 31بازگشت به خانه

 روستایی مورد مقبولیدت ةهایی نیز در اتخاذ راهبردهای توسع

یعنی تغییر از یدک  ؛محافل علمی و دانشگاهی قرار گرفته است

-و حرکدت بده سدمت تمرکزهدای مصدر 51 فرهنگ تولیدگرا

اسد  بده تقاضداهای )به عبدارتی پ در زندگی روستایی 61محور

چرخش جمعیدت و که با وجود اینشهری(. مصرفی متقاضیان 

یدت از شدهر بده روسدتا یکدی از جایی جمعهروند معکوس جاب

فضاهای روستایی در  ةیند عمومی توسعآهای اصلی فرصهمشخ

ویژه نواحی روسدتایی هبدر برخی از نقا   ،استهای اخیر سال

مواجه هستیم و با کاهش مستمر جمعیت همچنان 71دوردست

، ص. 2014، 81انیاگوآ)پ فرستی غالبیت داردبه عبارتی جمعیت

49.)  

خال  روستاهای برای دوردست و غیرقابل دسترس روستاه

-که از تأثیرات تراکم جمعیت و حومده -مجاور شهرهای بزرگ

طور سنتی مجبورند به منابع داخلدی ه ب -برندبودن سود میای

بددین  و (23، ص. 2013، 91کای و مارکوله) خود متکی باشند

 را جدذب جمعیدت شدهریالزم بدرای  مزیدت خاطر است کده

-با پایینروستاهای دوردست و پرت بیشتر  در از طرفی. ندارند

کمبدود امکاندات های شدغلی، فرصت نبوددرآمد و سطح بودن 

های مواصدالتی و ی و تحصیلی و دسترسی ضعیف به راهآموزش

مهاجرت در  ةو این خود انگیز خدمات بهداشتی مواجه هستیم

، 20لیبدرت و ویسدت) کندداندان را تقویدت مدیویژه جوهمردم ب

روسدتاهای دوردسدت بندابر کده، ضمن ایدن (.264، ص. 2016

شدکنندگی اکوسیسدتم، تدراکم کدم ذاتی خود نظیدر  ةخصیص

جمعیتددی، دوری و دشددواری دسترسددی و همچنددین اقتصدداد 

وسدتایی د بازسداخت ریندآمحدود در بازار جهانی بیشدتر در فر

 یمهداجرت گیرهدایتصدمیماین خدود بدر و  اندپذیر شدهآسیب

ی از روسدتاهای خد، برهمه چالشبا وجود این  دامن زده است.

بهبود وضدعیت  ،تبع آنبه اکنون رشد جمعیت و دوردست، هم

، 2009، 22یسسدرمن، فدزر و وارن)ا کنندداشتغال را تجربه می

روسدددتاهای دوردسدددت در بسدددیاری از اگرچددده  (.300ص. 

سدطح بداالتری بده  درها برخی از آن ،برنده سر میمحرومیت ب

بودن فضدای بداز های طبیعی و دردسترسلحاظ وجود ظرفیت

زای اوقات فراغت و نبود عوامدل اسدترس گذارانبرای تفریح و 

، ص. 2005و مارکولده، 32دللررین، )گ محیط شهری قرار دارند

گیدری از تندو  جهدت بهدرهبا اقبال عمومی  ،و از این رو (170

اند. عصاب و رسیدن به آرامش مواجه شدهاندازی و تمدد اچشم

اندازهای تدوان چشدمدر شرایط مشدابه هدم می ،ین ترتیبه اب

پویدایی در کنار رکود، متفاوتی از تغییرات جمعیتی را داشت و 

 شاهده کرد. مرا نیز 

ویدژه هی انسدانی بدبیشتر گرایشات موضدوعی در جغرافیدا

مربو  بده بازسدازی اجتمداعی و فرهنگدی  جغرافیای روستایی

گیدری در از این جهدت أثیرفضاهاست و تحقیقات روستایی با ت

 «52ةچندگاند»ماهیت  24کید بر بازنماییأبرخی از مطالعات به ت

 ةوسدیله مکدان مشدابه بددر یک فضا یدا که  اندروستا پرداخته

های اجتماعی و فردی مختلف و یدا خصوصدیات متفداوت گروه

میجریندگ، وان هدوون و ) مکان روسدتایی ایجداد شدده اسدت

در ایدددن  «27روسدددتابودگی» (.357، ص. 2007، 62هیدددوجن

کند و مبتنی بر ایدن های مختلف بروز میارچوب به صورتهچ

 گدذارد.ی جمعیتی متفاوتی را به نمایش مدیساختارها رویکرد

به طور قابدل تدوجهی و روستابودگی واقع، تجربیات زندگی  در

اگدر از لحداظ فضدایی و )حال  متفاوت است جوامعبین افراد و 

این خود  ،های مشابه و همگنی را داشته باشیم(مکانی وضعیت

دارد  ای از خصوصیات فرهنگدی و اجتمداعیریشه در مجموعه

 بدده تبددع آن،و  یکدده ترجیحددات و انتظددارات متفدداوت اقددامت

 آورد. های جمعیتی را به همراه میحرکت

های مختلفی در هر محل با اتخاذ این رویکرد، روستابودگی

و در  شدودهای خدرد محلدی تولیدد مدیهویت. شودمی آشکار
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)در مقیداس  به سداختارهای سدیال و متغیدر جمعیتدی ،نهایت

بدا ایدن حدال، مجموعده مطالعدات واهیم یافدت. خرد( دست خ

دربدارة هدای نظدری لاغلب متکدی بده مدددر کشور  جمعیتی

و  اند تدا ثبدت سداختارهای پیچیددههای جمعیتی بودهحرکت

-اخیدر روشدغدغة این رویه با  .رفتاری در سطوح خرد متنو 

هدای مطالعدات جمعیتدی در دنیدا مبندی بدر غفلدت از شناسی

 محد  های نظدریمددلنقص اکنان محلی و بازنمایی رفتار س

-ابعاد و شداخصمجموعة بر روی  صرفاً :منافات دارد )انتزاعی(

 یا ایدن شودتکراری( تمرکز می عمدتاً) های جمعیتی مشخص

هدای های جمعیتی بیشدتر بدا مددلکه به دنبال تبیین حرکت

که در  اقتصادی هستند هخاصنظری وابسته به کنش عقالنی و 

تدوجهی و  گیرنددتصمیم اقتصادی می محلی صرفاًآن ساکنان 

در امدر به رویکردهای جوامع محلدی و خصوصدیات سدرزمینی 

 . شودنمیمهاجرت 

دادن تعدد و چنددگانگی نشان ،حاضر ةمقالهد  از تدوین 

 هایدر ارتبا  با انگیزه )سطح خرد( نواحی روستایی دوردست

هدای گیاست که مبتنی بدر زندد مهاجرتی و حرکات جمعیتی

گوندداگون  28هدداینن محلدی و گفتمددااسدداکن ةروزمددرمتفداوت 

 ترجیحداتو فرهنگی در جوامع شکل گرفته است و  29اخالقی

 کند.افراد را در انتخاب محل سکونت کنترل می

 تحقیق شناسیروش .2

ای زمیندهاستراتژی تحلیلی در این تحقیق بدا اتخداذ پدیش

لبته خاصه در ایدن شناسی کیفی و او روش فرهنگی -اجتماعی

-بازنمایی ،«موردیمطالعة مبتنی بر  30ایتئوری زمینه»مقاله 

-جداییهمتعدد روستابودگی در ارتبا  بدا جابدچندگانه و های 

. این تکنیک بده استهای اقامتی گیریهای جمعیتی و تصمیم

یعنی  ؛در تحقیقپیچیدة مؤثر ارزی بین ابعاد تلفیق و ایجاد هم

ن محلدی، ابرقراری ارتبا  با سداکننحوة و دانش مدنظر محقق 

 رخدادها و حوادث موجود در منطقه، مشداهدات سیسدتماتیک

دربدارة ساخت یافته  های نیمههای فرهنگی( و مصاحبه)پویایی

هدد  از  .کندد)اخالقدی( افدراد در محدل کمدک مدی وضعیت

هدای کارگیری این تکنیک افزایش قدوام و صدحت مصداحبههب

نگداری بده آن و کردن خصوصیات قدومضمیمهگرفته با صورت

مجهزکردن محقق به مشداهده و تجربیدات از مدورد  ،همچنین

 ضمن ایدن ؛استهای خاص یابی به یافتهمطالعاتی جهت دست

 شود. ای از مفهوم سیاسی و نهاد قدرت نیز آشکار میکه، درجه

-های اخالقی و فرهنگی مربو  به چشدماستخراج گفتمان

ه واسطة فاوت تغییرات جمعیتی در تحقیق حاضر باندازهای مت

هدد  . عملی شدده اسدت 32شناسی کیواصول مندرج در روش

 «های شخصی، معانی و عقایدددیدگاه»مطالعة کلی این روش، 

کیو مرکب از پنج مرحله به شرح مدوارد زیدر روش  .استمردم 

هدای کیدو؛ داده گردآوری فضای گفتمان و مجموعده -1است: 

در مقیداس سازی کیو مرتب -3کنندگان؛ اب مشارکتانتخ -2

 در قالدب شدبکه «بیشدترین مخالفدت»و  «بیشترین موافقدت»

-تحلیل آمداری دادهوتجزیه -4ها؛ و خروجی مصاحبه( 1شکل)

 انتخداب کیدو روش در طور معمول، به ها.تفسیر عامل -5 ؛ها

بده  یدابیدسدت برای بررسی مورد افراد از نمونه 80 تا 20 بین

 .کنددمدی کفایدت موضدو  یدک به مختلف نسبت ایهدیدگاه

-هنموند هایروش از طریق کنندگانتمشارک انتخاب ن،بنابرای

 طور به معموال افراد ةنمون بلکه؛ شونمی احتمالی انجام گیری

 پژوهش در که شودمی انتخاب کوچکای هانداز و با مندهد 

پدژوهش  کننددگانمشدارکتعنوان  به نفر 110 از تعداد حاضر

 بده انتخداب شددند. ایدن انتخاب های روستاییگاهتدر سکون

 ؛شد انجام غیراحتمالی و مندهد  گیرینمونه از کمک تلفیقی

سدازی بعد از خالصده - عبارت 49بر  ،نهایتدر که،  ضمن این

هدای مختلدف جهدت ارزیدابی ذهنیدت -شدمارهای بدیعبارت

 . (1جدول) شدلی توافق ن محاساکن
 

 
 های کیو )نمودار کیو(توزیع آیتم -1شکل 

 1395، مأخذ: نگارنده
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 کیو های نمونهگزاره -1جدول 
 1395، مأخذ: نگارنده

 

 کد های نمونهگزاره

 1 د.گیرری از آسایش و آرامش انسان را میاصل زندگی در روستاست و زندگی شهری بسیا

 2 برد. میدهد و منزلت اجتماعی من را در روستا باالزندگی در شهر به من شخصیت می

 3 های کاری بیشتری که امکانش هست را ایجاد کنیم.اقتصاد روستا تنو  دهیم و زمینه ما باید به

 4 روستای ما امکانات الزم برای زندگی را دارد.

 5 جهی ندارد.روستای ما فراموش شده و کسی به آن تو

 6 های کشاورزی و دامداری جدا باشد.  ل سکونت در روستا باید از فعالیتمح

 7 دهند.ای نشان نمید و برای پیشرفت آن از خود عالقهداننمردم روستا ارزش کشاورزی را نمی

 8 کنند.ح و گردشگری در روستا استقبال میمردم روستا از حضور افراد شهری برای تفری

 9 باال برده است.را ی جدید جذابیت زندگی در روستا هاسازوواردان و ساختد تازهورو

 10 های سنتی روستاست.های جدید منطبق با ویژگیکنسازهای جدید ظاهر قدیمی روستا را حفظ کرده و مسومردم روستا در ساخت

 11 منافع اقتصادی اهمیت دارد. آوردندستهحفاظت از منابع طبیعی روستا برای ساکنین محلی بیش از ب

 12 آورد و رونق اقتصادی ساکنین را به همراه دارد.مناسبی را به وجود میهای شهری در روستای ما وضعیت اسکان خانواده

 13 زندگی در روستا برای من سالم تر از زندگی در شهر است.

 14 .است ن روستااة ساکنعالق ردمورات زندگی مردم مهم است و موکشاورزی هنوز هم برای گذران ا

 15 سرسبزی داشته باشد. ةی که در آن سکونت دارم داری باغ باشد و منظرابرای من مهم است خانه

 16 کند.ین دوستان و آشنایان کسب آبرو مینوعی برای من در بدهد و بهتن ویال در روستا به من شخصیت میداش

 17 .دارندا این روست ای به برقراری ارتبا  با افراد محلی درن شهری کمتر عالقهاهمین علت ساکنده و به این روستا فرهنگ سنتی خود را حفظ کر

 18 .استهایشان جایی زیبا برای ساخت خانه ها روستا صرفاًواردین کاری به زندگی روستاییان ندارند و برای آنتازه

 19 گیرد.بازسازی آن روستا در مسیر پیشرفت قرار می های قدیمی وخانه ن شهری و خریداواردبا ورود تازه

  

 20 تفاوتی بین زندگی در روستا و زندگی در شهر در حال حاضر وجود ندارد.

 21 کنم.از زندگی در روستا احساس آرامش می

 22 شته باشند.ن محلی برای من مهم است و مردم روستا باید ارتبا  تنگاتنگ و نزدیکی با هم داابستگی بین ساکنهم

 23 کار و تجارت است.وسبمعیشت و گذران امورات زندگی مردم در این روستا کة شیو

 24 بستگی مردم است.صمیمی و هم ةماندن رابطشود؛ زیرا دلیلی برای باقیهای محلی در این روستا باید حفظ سنت

 25 ن.اواردد سکونت دارند: مردم محلی و تازهدر روستای ما دو گروه از افرا

 26 جا زندگی کنند.دوست دارم فرزندانم در روستا ساکن باشند و در این

 27 است.های اجتماعی و جرم و جنایت در روستا کمتر از شهر تنش

 28 طابقت ندارد.مای روستایی هقعیتا وابگرفته شود و تغییرات صورتجا دیده نمیروستایی که بسیاری از مردم به آن اعتقاد دارند دیگر در این این ةتصویر و منظر

 29 این روستا دیگر ظرفیت پذیرش جمعیت و رشد را ندارد.

 30 یست.نخواهد خودش باشد و راضی به ورود کسی به روستا ، مین انتقاد دارداواردییرات اخیر در روستا و ورود تازهاز تغ که کسی

 31 دهم.ل حاضر زندگی در شهر را ترجیح میدر حا

 32 دهد.بازگشت نمی ةوردگی( اجاز)سرخ عیاما برخی از مسائل اجتما ؛فرادی که از این روستا در شهر ساکن هستند تمایل دارند دوباره در روستا سکونت داشته باشندا

 33 رفتن است.سبک زندگی روستایی به تدریج در حال ازبین

 34 روستای بدون کشاورزی و دامپروری معنی ندارد.

 35 ن برود. ستا از بی( در روغیره )کشاورزی، دامداری و های درآمدگری باشد و دیگر راهبر گردش صرفاًشتباه است که تمرکز اقتصادی روستا این ا

 36 کردم.را داشتم از این روستا مهاجرت میاگر شرایطش 

 37 نی از روستاهای دیگر سکونت دارند.اوارددر روستای ما تازه
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 1ادامه جدول 

 

 مورد مطالعه ةمنطق .1. 2
شهرستان شیروان در شمال شرقی استان خراسان شدمالی 

ترکمنسدتان، از جندوب بده  قرار گرفته و از شدمال بده کشدور

شهرستان اسفراین، از شرق به شهرستان فداروج و از غدرب بده 

مرکدز شهرسدتان فاصدلة شدود. شهرستان بجنورد محدود مدی

 52شیروان تا شهر بجندورد، مرکدز اسدتان خراسدان شدمالی، 

 کیلدومتر 3945این شهرستان با مساحت حدود  کیلومتر است.

 9، ، سدرحد و قوشدخانه()مرکزی بخش 3شهر،  4 مربع دارای

. جمعیت این شهرسدتان (2شکل) آبادی است 174 دهستان و

نفدر بدرآورد شدده اسدت کده  157014بالغ بدر  1390در سال 

درصد( از این تعداد در منداطق روسدتایی  02/43نفر ) 67549

سکونت دارند. تراکم جمعیت روسدتایی در ایدن شهرسدتان بدا 

 349ر در هر کیلومتر باال و متوسدط جمعیدت در هدر نف 4/17

ترکیب قومیتی شیروان شامل کردها، ترک زباندان و  نفر است.

رود ة درشهرسدتان شدیروان در  .اسدتهدا )فارسدی دری( تات

هدزار مسدجد در شدمال و  -هدای کپده داغکوهاترک بین رشته

به دلیدل وجدود و  بینالود در جنوب شکل گرفته است– آالداغ

هدای متعددد اترک و شاخاب ةرودخانبع آب کافی، از جمله منا

هددوای ایددن وآّبکشدداورزی و دامددداری در آن رونددق دارد.  آن،

. بسدیار سدرد اسدت منطقه در تابستان معتددل و در زمسدتان

هدای توپدوگرافی و نقشدهمطالعدة براساس مشاهدات میدانی و 

ر و مداهوتپدة تیپ واحد کوهستان،  3شناسی، منطقه به زمین

ای از مالحظده. بخدش قابدلشدوددشت و رودخانه تفکیک مدی

های شمالی و میانی بده واحدد خصوص در قسمتهشهرستان ب

گداه( اختصداص دارد و تسدکون 138) مداهورتپدة کوهستان و 

گاه( دارد. سکونت 34) بخش جنوبی شهرستان موقعیت دشتی

هدای کشداورزی مرسدوم در منطقده شدامل ترین فعالیتعمده

 اعت، باغداری و دامداری است. زر

صدورت  هبرداری غالب در بخش کشاورزی شهرستان ببهره

-کده کشداورزی مددرن و بدزرگ مالکی است؛ ضمن ایدنخرده

در ندواحی  شدود کده عمددتاًمقیاس نیز در شهرستان دیده می

 صلیاهای وری از فعالیتمپرو دا دشتی استقرار دارند. دامداری

دشتی و کوهستانی شدیروان دارای  مردم شیروان است. نواحی

ن است که مکا ریهای سرسبز و خرم بسیاها و دامنهمرتع، دره

و رو های سنتی کوچبه روش هاست و مناسبی برای تعلیف دام

 در سطح شهرستان رواج دارد. بدون کوچ

مبتندی بدر  تطبیقدیمقایسدة مطالعداتی جهدت منطقة دو 

ایلوت کدار انتخداب عندوان پد به شده،فضای گفتمانی گردآوری

های اخیر با کداهش قوشخانه که در سالسرحد/منطقة  -1شد.

هدای اخیدر کداهش در سدال. جمعیت روسدتایی مواجده اسدت

طوری کده ه ب ؛جمعیت روستایی در این منطقه محسوس بوده

نفر در  21393نفر به  24864از  85نسبت به سرشماری سال 

ی کده از مرکدزمنطقدة  -2رسدیده اسدت.  90سرشماری سال 

پذیری قدرار معرض جمعیت ثبات جمعیتی برخوردار بوده و در

نفددر در  44185جمعیددت روسددتایی در ایددن منطقدده از  .دارد

 کد های نمونهگزاره

 38 وستا ایجاد شود.رهای دوم نباید در گری در روستای ما باید باشد؛ ولی خانههای گردشفعالیت

 39 اقتصاد معیشتی اساس درآمد مردم است، پس اقتصاد روستا باید نوسازی شود.

 40 گران را تأمین کند.دشگران باشد و محصوالت موردنیاز گرکشاورزی روستا باید در راستای تقاضای گردش

 41 هرچه جمعیت روستا کمتر باشد، زندگی بهتر است.

 42 کشاورزی در این روستا درحال از بین رفتن است.

 43 وستا است.جا درحال افزایش است و این بهترین راه برای رونق اقتصادی رانداز روستایی در ایناستفاده از مناظر طبیعی و چشم

 44 کم است و به همین علت مجبور به کار در سایر نقا  هستیم.درآمد روستایی 

 45 بودن درآمد، مردم این روستا را وادار به مهاجرت به سایر نقا  کرده است.بودن اشتغال و پایینفصلی

 46 ام.کننده است و از زندگی در روستا خسته شدهزندگی برای من در روستا کسل

 47 ز افزایش درآمد در این روستاست.تفکر حفاظت از منابع مانع ا

 48 زندگی در روستا باید همانند زندگی در شهر شود. 

 49 دوست دارم در روستایی باشم که به شهر نزدیک باشد و دورافتاده نباشد.
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 رسیده است و نشان از ثبات نسبی جمعیت دارد. 90نفدر در سرشدماری سدال  46201بده  85سرشماری سال 
 

 
 مورد مطالعه ةمنطق ةنقش - 2ل شک

 1395، نگارندهخذ: مأ

 ارچوب نظریهچ. 3
 تحرکات جمعیتی و چندگانگی فضای روستایی .1. 3

برخدی از ، بده بعدد 1990 ةدهویژه از هب -های اخیردر دهه

-ابهامات عمده در مورد چیستی و چگونگی روستا مشاهده می

هایی در ارتبا  با فهم و بازشناخت شود و منازعات و کشمکش

 ی وجدود دارد.های جوامع محلدی و تجربیدات روسدتایشاخصه

 34نیوبدایو  (2006) 33رایله مبتندی بدر آثدار أبرای ایدن مسد

شددماری کدده در ارتبددا  بددا ، دو نموندده از کارهددای بددی(1980)

اختالفددات موجددود بددر سددر مفهددوم روسددتا و روسددتابودگی 

تدر مفهدوم روسدتا بدا شکندیم. پیگرفته را معرفدی مدیصورت

)جدایی کده  گرایانه مبتنی بر خصوصیات مکدانیدیدگاهی واقع

بده  (1980) که نیوبدای طوریه ب ؛شهر نباشد( عجین شده بود

شدناختی روستا هیچ معنای جامعده»این نتیجه رسیده بود که 

عرفی مفاهیم ( با گرایش به م1893) 35فردیناند تونیس. «ندارد

 ةنظرید)جامعده( در  37)جماعت( و گزل شدافت 36گمین شافت

هدای خود سعی داشت تا جوامع روستایی و شدهری را در فدرم

، ص. 2006رای، ) ای قرار دهددشدهسازمانی مشخص و تعریف

 هدای توصدیفی، قابدلانگداری فضدا مشخصدهو با مطلدق (410

س سدداختارهای اجتمدداعی را در مطالعددات مشدداهده و محسددو

کدرد چند سال بعد اثبدات  (1990) 38مورمونتاما  کند؛ترویج 

که روستا و روستایی در مفهوم ساخت اجتماعی جای دارندد و 

و در ذهددن  «اسددت 39ای از تفکددرروسددتا مقولدده» ،بدده عبددارتی

رهیافت جدیدد، جغرافیدای  کند. در اینروستایی معنا پیدا می

هدای مکدانی بده روستایی از خصوصدیات سداختاری و پویدایی

، 2009، 40وودز) دهددهای اجتماعی تغییر مسدیر مدیبازنمایی

بلکه یک ایدده ؛ یک مکان نبوده واقع، روستا صرفاً در. (12ص. 

بندابر بدد. یاهدای بیروندی سداخت مدیواقعیته وسیلة است و ب

هدای گیدریاین مباحث به سدمت جهدت (2006) رایدیدگاه 

جدای ه ، بدشددمجددی از تعریف روستا و روستابودگی هدایت 

های تحقیق سؤالپرسش از چیستی روستابودگی، محور اصلی 

چگونه بازیگران اجتماعی روستابودگی . گونه شکل گرفتینه اب

 (2009وودز )وسیلة  هب چهآن -نند؟ روستابودگیکرا خلق می

ن، کشاورزان، اواردن محلی، تازهاساکنواسطة  هبرجسته شده، ب

گدذاران، رسدانه و گدران، سیاسدتداران، کارگران، گردشزمین

شدود. بدر همدین اسداس، اگدر محققان دانشگاهی اجرایی مدی

هدایی گفتمدانتحلیدل اید به منظور ب ،تحلیلی هم صورت گیرد

هدا و های مربو  بده آنباشد که توسط افراد محلی و گوناگونی

شود. میانجام پوشش دهندة شکلپردة عوامل پشت  ،همچنین
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-این نگاه به روستا بدا تغییدر مواضدع روشادامة باید گفت در 

کدردن شناختی موجود نسدبت بده فضدای روسدتایی و دخیدل

جای ساختارهای انتزاعدی و ه هنگی محلی بعوامل طبیعی و فر

-ین قرار که در نظریدهه اب ؛های ذهنی تعدیل یافتسازیسوژه

 41های روستایی وجود روابط پیچیدده بدین هسدتارهایپردازی

و حدوادث فرآینددها کده بدا  یهدایطبیعی و فرهنگدی و شدیوه

شدده اصلی مطالعدات بددل دغدغة به شوند بیرونی ترکیب می

بدرای  42گرایی اجتمداعیجا ناتوانی دیدگاه ساختدر ایناست. 

چیزی که وجدود دارد فراتدر از  شود.درک این روابط آشکار می

کده روسدتا  )ذهنی( اسدت بدا توجده بده ایدن مسائل اجتماعی

تدوان راحتی نمیگذارد که بهرا به نمایش می ییپیچیدگی ماد

 هدایبنددیتدرین دسدتهبیناندهآن را حتی به ظریدف و باریدک

، 2003، 43مدرداک) دکدرسدازی اجتماعی فرو کاست و یا ساده

شناختی حاضر مفداهیم جدیددتری (. با چرخش روش264ص. 

وودز، ) 44از روسددتابودگی نظیدددر روسددتای ارتبددداطی/ترکیبی

مقبولیدت در محافل علمی و دانشدگاهی  45( و پساروستا2009

شناسی انتقدادی در خددمت پیدا کرده است. با این همه، روش

نفی، فروکاست و کاهش عالیق محققان به بازنمدایی اجتمداعی 

هدای شناسدیفدارغ از روش .باشددفضای روستایی نبوده و نمی

گذشته تغییدر دهة نواحی روستایی در دو  ،طور کلیه موجود ب

های هایی از واقعیتخود دیده و مشخصهه و تحوالت بسیاری ب

ن محلی رسوخ کرده و اای در ذهن ساکنطور فزایندهه بیرونی ب

هایی را جهدت هددایت در ترکیب با خصوصیات محلی گفتمان

اسددت. بنددابراین، مددا بددا یددک فضددای کددرده روسددتاییان عرضدده 

یعنی اتصال مکان به محیط اطدرا  و ؛ دووجهی مواجه هستیم

-حال با توجه به کثرت شیوه زمان متمایزکردن خود از آن.هم

های مختلف فدردی بدا منداطق متعددد و های زندگی و دیدگاه

 .متنو  روستایی مواجه هستیم

ای تحدت در حال حاضر، عناوین موضوعی متنو  و پیچیده

ثیر تحوالت اخیدر روسدتایی در محافدل علمدی و دانشدگاهی أت

روزرسدانی محتدوای هشدده و بده ندوعی بد رایج سرتاسر جهان

رساند. در ایدن میدان، بررسدی تحرکدات بیات روستایی را میاد

اندازهای متفاوت مهاجرتی از جملده جمعیتی و شناسایی چشم

موضوعاتی است که در اولویت کاری مطالعدات روسدتایی قدرار 

بیددان  (2005) وودزدارد و توفددق بسددیاری پیدددا کددرده اسددت. 

نددواحی گسددتردة از تغییددر و تحدوالت شددواهد حداکی  کنددمی

اندازهای ارچوب مشخصی از چشمهروستایی است که با خود چ

بنددی مجدددی را در اندوا  تحلیلی را به همراه آورده و پیکدره

های زندگی روستایی از جملده در مهداجرت و مختلفی از حوزه

تغییرات جمعیتی سبب شده است. بر همین اسداس، محققدان 

-ابعاد چندگانه و پیچیددهمطالعة شرکت در  روستایی خواستار

وجدود ه مهاجرتی اخیر بفرآیندهای ای هستند که در پیوند با 

هدایی اسدت کده تحرکدات آمده است، این شامل شناسدایی راه

 دهدددجمعیتددی مفهددوم روسددتا و روسددتایی را تغییددر مددی

-تبا ، حتی معیشتی(. در این ار100، ص. 2003، 48مارسدن)

جا روستاهای دورافتاده( )در این های روستاییگاهترین سکونت

هدایی متدداخل در هایی سیال بدا مرزبنددیعنوان مکان نیز به

های بیرونی و با خصوصیاتی پویا و قابل تغییدر شدناخته جریان

طور کده مدان(. حدال ه100، ص. 2015، 49بیددولف) شوندمی

هدای هدای زنددگی و مدنششدیوهکثدرت دلیدل  هبداشاره شد 

یافتده، در حدال ای از تجربیدات سداختهاجتماعی بدا مجموعده

نیافتده خاصده در روسدتاهای دوردسدت و پدرت وساختساخت

یدن شدرح کده ه اب ؛(15، ص. 1997، 50الورنس) مواجه هستیم

هدای مشدابه، قددر مسدلم بده ترکیدب ا ویژگدیهایی بدر مکان

ماسددی و ) اجتمدداعی نخددواهیم رسددیدفرآیندددهای یکسددانی از 

(. در یک مقایسده، روسدتابودگی نیدز 222، ص. 1995، 51جس

هدا و های متفاوت، گروهمکان همثاب یک بازنمایی اجتماعی و به

کیددد بددر أهددا بددا تبودگیهددای فددردی، تمایزهددا، روسددتاسدداخت

 (.6-7. ص، ص2003، 52کالک) است «روستایی»پیوندهای 

هاای اجتمااعی در تحرکاات جمعیتای و گفتماان .3.2
 نواحی روستایی

طور که ذکدر آن رفدت، مداهیتی از عملکردهدای همان

های شهرگریزی و تقاضای جریان -نوین منسوب به روستا

به ایجداد برندد  -رای جوامع محلی به جای تولیدمصرفی ب

-معنایی جدید برای این قلمرو مبنی بر استقرار موجودیت

هدای های چندمنظوره و پیچیده کمک کرده و از دیددگاه

که روسدتا متدردا  بدا مکدانی بدرای  غالب با توجه به این

 شدود، فاصدله گرفتده اسدتکشاورزی و تولید فدرض مدی

(. 79، ص. 2016، 53سیلوا، فیگوریدو، اییوسیبیو و کدارنو)

 بدهروستاهای دوردست نیز این قاعده مستثنی نیسدتند و 

عندوان سدتون  دیگر کشداورزی بده ،اقتصاد جهانیواسطة 
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شود. بدا گسدترش مین درآمد خانوار محسوب نمیأاصلی ت

تنهدا  ور ندههای اطالعات شاهد حضارتباطات و تکنولوژی

ن شددهری در ابلکدده اسددکان دائمددی سدداکن ؛گددرانگردش

-روستاهای دوردست هستیم و این منجر به ایجاد اشتغال

 داشت جمعیدت شدده اسدتهای جدید و متعاقب آن نگه

(. بدا ایدن حدال، در برخدی از 923، ص. 1996، 54ورهیج)

کدداهش مسددتمر  نقددا  نیددز بدده همددان روال قبددل شدداهد

های مهاجرتی به سود نقدا  شدهری جاییهجمعیتی و جاب

هدای و هستیم. بر همین اساس است که تمرکز بر گفتمان

عنددوان بخشددی از توصددیفات  هددای روسددتایی بدهبازنمدایی

در مطالعات روسدتایی اخیدر برجسدته  55چرخش فرهنگی

بدده طریقددی اهمیددت ( و 22، ص. 2006کددالک، ) شددده

یعنددی حرکددت ار فضددای تولیددد و  ؛بازسدداخت روسددتایی

ن بده تصدویر اپاگذاشتن به فضای مصر  را بدرای مخاطبد

 کشد.می
عنوان گفتمان و بازنمایی  روستا بهایدة  (1993هالفاکری )

 مطدرح 56بازنمایی اجتماعی موسکوویسینظریة با اقتباس از  را

تا محملی برای توصیف روستا با خصوصیات فرهنگی و نه کرد 

-مکانی باشد. بازنمایی اجتماعی برای هالفاکری ملغمده –مادی

ی از تجارب شخصی و اعتقادات سنتی دستکاری شدده اسدت ا

ادبیات، رسانه، دولت، خانواده، دوسدتان و نهادهدا وسیلة  بهکه 

های مربو  بده آن انیابند. بازنمایی اجتماعی و گفتمانتشار می

دربدارة ای خاصی از تفکر، صحبت و یدا نوشدتهشیوة جا در این

گفتمدان  ،عالوه بدر ایدن ؛(6، ص. 1995، 57لمکه) چیزی است

تواند در ارتبا  با ساخت، استقامت، مشروعیت و یدا انتقدال می

ت بازنمدایی هدا باشدد. بندابراین، سداخها و هویتدانش، ارزش

های مربو  به آن به مفاهیم قدرت نیز گره اجتماعی و گفتمان

(. پیدرو ایدن خدط فکدری، 36، ص. 1995جونز، ) خورده است

 58هددای محلددیمحققددان مطالعدداتی را در ارتبددا  بددا گفتمددان

بازنمدایی روسدتا در  ،دانشدگاهی( و علمی و 1995هالفاکری، )

-(، کلیشده2001، 60فیلیپس، فدیش و آگ) رسانه و مطبوعات

( و 2002، 61سدداگریس) هددای جنسددیتی مددرتبط بددا روسددتا

( بده انجدام 2003ز، وود) های اجتماعیهایی از جنبشگفتمان

تعددد  قاعددتاً ،جا مشدهود اسدتچه که در این اند. آنرسانیده

های روستابودگی )و مطالعات همراه با تعدد گفتمان یا بازنمایی

های برخاسته از آن( خواهد بدود کده تدا حددی مفهدوم حرکت

هالفداکری، ) گدذاردجدای مدیه ای را از خود بدمرج گونهوهرج

گرفته به مدوازات مطالعات صورتهمة (. اگرچه 29، ص. 1993

تفداوت  ،انددگیدری شددهجهت« چرخش فرهنگی» خط فکری

درک شدود. شده مشاهده میکارگرفتهههای بآشکاری در شیوه

، ون دام) های عمومی و زندگی روزمره از روسدتابودگیبازنمایی

هدایی از روسدتابودگی بدا (، بازنمدایی2002، 62هینز و البرسدن

فیلیپس، ) مانند فیلم، عکس و اسناد ؛های فرهنگیآشکارسازی

سیاسدی در پیوندد بدا  رویکردهای اقتصاد (،2001فیش و آگ، 

( و در 2004، 63اسونسدن) حاکمیدتعالقدة های مورد گفتمان

 طدوره یعنی آن دسته از افرادی کده بد ؛دیگریمطالعة  ،نهایت

-مانند زندان، کودکدان، فقدرا و بدی ؛اندکلی نادیده گرفته شده

گدر (. این بیان2001، 64کالک، میلبورن و ویدوفیلد) هاخانمان

هدای وابسدته بده آن ی و گفتمداندشواری تعریدف روسدتابودگ

جهت بررسی تحرکات جمعیتی در نواحی روسدتایی اسدت. در 

هدای متفداوت و تالش برای جلوگیری از تحمیل دسدتورالعمل

سده  (1998) 65فدروسادعاهای متضاد از مفاهیم روستابودگی 

-، فایدده66روستایی-گفتمانی با عناوین کشاورزیعمدة جریان 

عدالوه بدر ایدن، در  ؛را شناسدایی کدرد 68جوییو لذت 67گرایی

( چهدار گدروه عمدده از 2009های اخیر نیز لوپزی گالتز )سال

، 69گرایدیهدای روسدتابودگی از قبیدل محدیط زیسدتگفتمان

را تشدخیص داده  72زادرونتوسعة و  71، کشاورزی70کارآفرینی

حرکدات جمعیتدی در که منبع بسیاری از تحقیقات مربو  به ت

-جدایی کده هدد  بررسدی چشدماز آن نواحی روستایی است.

یعندی  ؛اندازهای متفاوت تغییرات جمعیتدی در مقیداس خدرد

بندابراین، در است. روستاهای دوردست با شرایط مشابه مکانی 

های رایج در محافل علمدی و دانشدگاهی بایدد بده کنار گفتمان

ن محلدی ااکنهای سدیک روش تجربی جهت تشخیص ذهنیت

ایدن کیو  دهیم که چگونه روشدر ادامه نشان میدست یافت. 

سازد و در بررسی ارتبا  روستابودگی با خواسته را برآورده می

  د.شوثر واقع میؤجایی جمعیت مههای مختلف جابانگیزه

 نتایج تحقیق .4
 بر و سازینتایج مرتب  PQ method افزاراستفاده از نرم با

نیافته برای نواحی  چرخ عامل مرکزی، سه عاملی تحلیل مبنای

-در ادامه عامل آمد. دست به سرحد/قوشخانه و مرکزیدوگانة 

 چدرخش از پدس و داده شدند چرخش واریماکس شیوة به ها
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 . بهشد برای نواحی مذکور انتخاب )گفتمان( ذهنی الگوی سه

 از مستقیم طور به تواننمی کیو عاملی تحلیل در که این علت

 از .پرداخت حاصله ذهنی تفسیر الگوهای به عاملی بارهای روی

ول اجد) است شده استفاده عاملیهای هآرای از ادامه در رو، این

 از هددر کدددام  PQ method فددزارام(. بدده کمددک نددر3و  2

 الگدوی روی ریتدبدزرگ بار عداملی دارای کیو که نمودارهای

ایجداد  از پدس اسدت. شدده دارعالمت هستند، نظر مورد ذهنی

 از استفاده با و شناسایی متمایزکننده عبارات عاملی، ایههآرای

 شد. شناخته الگوهای ذهنی بین هاتفاوت هانآ

 

 (مرکزی) شدههای شناساییبارهای عاملی چرخشی دربارة ذهنیتماتریس  -2ل جدو
 1395پژوهش،  هایمأخذ: یافته

 3عامل  2عامل  1عامل  کنندگانمشارکت 3عامل  2عامل  1عامل  کنندگانمشارکت

1 562/0* 473/0 361/0 34 162/0 135/0 103/0 

2 699/0* 504/0* 262/0 35 412/0 398/0 018/0- 

3 686/0* 232/0 182/0 36 328/0 375/0 341/0 

4 705/0* 444/0 070/0 37 087/0 022/0- 567/0 

5 579/0* 496/0 366/0 38 069/0- 206/0 025/0- 

6 648/0* 542/0* 243/0 39 285/0 419/0 104/0 

7 529/0* 221/0 322/0 40 046/0 422/0 305/0 

8 641/0* 011/0 127/0 41 187/0 092/0 475/0- 

9 488/0 453/0 078/0 42 171/0 041/0- 023/0 

10 311/0 233/0 065/0- 43 052/0 418/0 243/0- 

11 516/0* 134/0 240/0- 44 193/0 207/0 548/0-* 

12 373/0 094/0- 023/0- 45 038/0- 525/0* 069/0 

13 200/0 394/0 519/0* 46 205/0 506/0* 028/0 

14 008/0 618/0* 074/0 47 089/0 630/0* 025/0- 

15 031/0- 352/0 337/0 48 104/0 241/0 072/0- 

16 187/0 196/0 259/0- 49 531/0* 175/0 232/0- 

17 439/0 138/0 156/0- 50 135/0 503/0* 168/0 

18 258/0 182/0 316/0 51 234/0 067/0 317/0 

19 568/0* 260/0 135/0- 52 171/0- 471/0 042/0- 

20 697/0* 055/0 026/0 53 375/0 333/0 038/0- 

21 095/0 307/0 135/0 54 335/0 556/0* 086/0- 

22 314/0 274/0 105/0- 55 208/0- 564/0* 200/0 

23 135/0 082/0 700/0 56 545/0* 425/0 218/0 

24 534/0* 007/0- 057/0 57 470/0 550/0* 159/0 

25 739/0* 053/0- 083/0 58 582/0* 220/0 088/0 

26 334/0 161/0 128/0- 59 400/0 116/0 356/0 

27 256/0 429/0 009/0- 60 424/0 520/0* 093/0- 

28 245/0 350/0 375/0- 61 322/0 199/0 180/0 

29 384/0 065/0- 505/0- 62 512/0* 524/0* 169/0 
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 2ادامه جدول
 3عامل  2عامل  1عامل  کنندگانمشارکت 3عامل  2عامل  1عامل  کنندگانمشارکت

30 258/0 038/0 106/0- 63 590/0* 279/0 179/0- 

31 503/0* 154/0- 134/0- 64 139/0 354/0 061/0- 

32 514/0* 185/0 154/0 65 311/0 445/0 103/0 

33 272/0 028/0 585/0* 66 709/0 105/0 176/0 

 

 (قوشخانهسرحد/) شدههای شناساییة ذهنیتماتریس بارهای عاملی چرخشی دربار -3ل جدو
 1395های پژوهش، مأخذ: یافته

 3عامل  2عامل  1عامل  کنندگانمشارکت 3عامل  2مل عا 1عامل  کنندگانمشارکت

1 007/0- 711/0* 319/0 23 191/0 294/0 124/0 

2 071/0- 805/0* 111/0 24 411/0 439/0 334/0 

3 145/0- 792/0* 286/0 25 184/0 315/0 464/0 

4 065/0 638/0* 258/0 26 592/0* 320/0 082/0- 

5 145/0 711/0* 129/0- 27 422/0 612/0* 099/0 

6 047/0- 744/0* 246/0 28 122/0 368/0 339/0 

7 445/0 405/0 506/0* 29 664/0* 146/0 041/0 

8 257/0 572/0* 352/0 30 427/0 045/0 382/0 

9 479/0 503/0* 302/0 31 760/0* 273/0 150/0- 

10 212/0 382/0 391/0 32 604/0* 099/0 541/0 

11 485/0 192/0 347/0 33 801/0* 008/0- 040/0- 

12 275/0 385/0 179/0 34 533/0* 086/0 369/0 

13 231/0 274/0 312/0 35 596/0* 025/0- 307/0 

14 372/0 309/0 210/0 36 582/0* 166/0 140/0 

15 006/0- 055/0 521/0* 37 529/0* 152/0- 494/0 

16 053/0 048/0- 732/0 38 719/0* 075/0 075/0 

17 164/0 042/0 559/0* 39 538/0* 222/0 545/0 

18 289/0 357/0 449/0 40 635/0* 018/0 148/0 

19 081/0 343/0 070/0- 41 037/0 450/0 239/0 

20 330/0 409/0 331/0 42 014/0- 258/0 480/0 

21 508/0* 116/0 215/0 43 228/0 566/0* 032/0 

22 180/0 555/0* 188/0 44 213/0 335/0 515/0* 

 

 هر عامل ةشدواریانس تبیین -4جدول 

 1395های پژوهش، مأخذ: یافته
  عامل اول عامل دوم عامل سوم

 شدهدرصد واریانس تبیین 74/21 64/32 54/17

 
عوامدل  ،شدودمشداهده مدی (4)جددول طور کده در همان

از  %37/68اند های مردم محلی توانستهشده از ذهنیتاستخراج

( را %54/17و  %64/32، %74/21ترتیددب )بدده  واریددانس کددل

 تبیین کنند. 
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هدای گدذاری هدر یدک از عبدارتامتیازهای عاملی و ارزش

قوشدخانه بده سرحد/منطقة آمده از دستههای بنمونه از هویت

 مدا روسدتای» . در عامدل اول، عبدارتاسدت (5)جددول شرح 

 دارای بهترین رتبه« ندارد توجهی آن به کسی و شده فراموش

ین قدرار ه اب ؛( را دارد78/1) و بیشترین امتیاز عاملیاست ( 1)

موافدق  کنندگان گروه اول، با این گویه کدامالًکه اکثر مشارکت

سداکنان محلدی خواسدتار رسدیدگی  ،به عبارت دیگدر ؛اندبوده

زنددگی خدود  بیشتر و استقرار امکانات و زیرسداخت در محدل

 بدرای الزم امکاندات مدا روسدتای» هستند. در مقابدل، عبدارت

تدرین و پدایین است (49) دارای کمترین رتبه« دارد را زندگی

( را به خود اختصاص داده است. در عامدل -62/1) امتیاز عاملی

 معنددی دامپددروری و کشدداورزی بدددون روسددتای» دوم، عبددارت

 بیشترین عامل امتیدازی و است (1) دارای بهترین رتبه« ندارد

ن معناست کده ه آاین ب ؛( را به خود اختصاص داده است87/1)

های اقتصدادی ای هنوز هم به سنتقوشخانهسرحد/روستاییان 

بند بوده و بر حفظ مناسبات تولید به رسم گذشدته پیشین پای

 اصرار می ورزند. 

-فعالیدت از باید روستا در سکونت محل» در مقابل، عبارت

( و 49) ترین رتبدهپایین« باشد جدا دامداری و کشاورزی های

واقدع، مدردم محلدی  ( را دارد. در-83/1) کمترین امتیاز عاملی

شددن ای به تغییر سازوکارهای اقتصادی و گسسدتههیچ عالقه

 زنددگی»پیوند بین خانه و تولید ندارند. در عامل سوم، عبارت 

دارای  «اسدت رشده در زنددگی از تدرسدالم من برای روستا در

 زنددگی»( و عبدارت 93/1( و باالترین امتیداز )1بهترین رتبه )

 روسدتا در زنددگی از و اسدت کننددهکسدل روستا در من برای

-57/1( و کمترین امتیاز )49ترین رتبه )پایین «امشده خسته

دهد زنددگی در ( را به خود اختصاص داده است. این نشان می

اندداز زیبدای کوهسدتانی و شدمروستا با توجه به طبیعدت و چ

پسددند  مددورد ،رسددوم سددنتی و محلددیوحفددظ آداب ،همچنددین

ساکنان محلی است و تمایل بر این است که از آرامش، سادگی 

. ه کنندداسدتفادآالیشی زندگی روستایی )در برابدر شدهر( و بی

کنندگان بده تناسدب بدین قدر مسلم اظهارنظرهدای مشدارکت

بیشدترین مخدالف قدرار خواهدد  های بیشترین موافقت تاطیف

ثیر را أ( بیشدترین تد-1( و )4های )داشت. در این میان، گزینه

انددازهای جمعیتدی وابسدته بده آن در در روستابودگی و چشم

نموندة هدای قوشخانه دارد. با توجده بده عبدارت سرحد/منطقة 

آمده از هرعامل، سه گفتمان قابل اسدتخراج اسدت کده دستهب

 -2گرایدی محدیط زیسدت -گرایدیتوسعه -1 باید تحلیل شود:

گدذران  -3گردانی به رسم گذشدته داری و رمهگله -کشاورزی

 گرایی.فایده -گراییمحیط زیست -اوقات فراغت

هدای گدذاری هدر یدک از عبدارتامتیازهای عاملی و ارزش

جدول آمده از بخش مرکزی نیز در دستههای بنمونه از هویت

 و معیشت شیوة» قابل مشاهده است. در عامل اول، عبارت (5)

 تجدارت و کاروکسب روستا این در مردم زندگی امورات گذران

 و بیشدترین امتیداز عداملی است (1) دارای بهترین رتبه« است

های بودن زمینهگیری نشان از فراهم( را دارد. این موضع84/1)

به  ؛مختلف در این منطقه داردکارهای والزم جهت ایجاد کسب

هدای اقتصدادی عبارت دیگر، محدودیتی برای گسترش بخدش

)کشدداورزی و دامددداری( و متعاقددب آن درآمدددزایی و انباشددت 

 بدودنپدایین و اشتغال بودنفصلی» سرمایه وجود ندارد. عبارت

 کدرده نقا  سایر به مهاجرت به وادار را روستا این مردم درآمد

تدرین امتیداز و پدایین اسدت (49) ین رتبدهدارای کمتر« است

( را بدده خددود اختصدداص داده اسددت. درواقددع، -58/1) عدداملی

ای است که قابلیت وضعیت اقتصادی در بخش مرکزی به گونه

بودن ایجاد اشتغال برای تمامی فصول بنابر تنو  و چندفعالیتی

هدای دیگدر معیشت وجود دارد و نیازی به مهاجرت بده مکدان

هدای رآمد نیست و ایدن نشدان از روندق فعالیدتجهت کسب د

 ایددن» اقتصددادی در ایددن منطقدده دارد. در عامددل دوم، عبددارت

 گدریگردش بدر صدرفا روسدتا اقتصادی تمرکز که است اشتباه

 در( غیدره و دامدداری کشداورزی،) درآمد هایراه دیگر و باشد

و بیشدترین اسدت ( 1) دارای بهترین رتبده« برود بین از روستا

( را از آن خود کرده است. ساکنان محلدی 92/1) امتیازی عامل

های جدید و تنو  رغم گسترش فعالیتبه این معتقدند که علی

های اقتصدادی در منطقده نبایدد نسدبت بده مناسدبات فعالیت

 روسدتا مدردم» توجه بدود. در مقابدل، عبدارتپیشین تولید بی

 ودخدد از آن پیشددرفت بددرای و دانندددنمددی را کشدداورزی ارزش

( و کمتدرین 49) رتبده تدرینپدایین« دهندنمی نشان ایعالقه

 کننددگان ایدن( را دارد و اکثدر مشدارکت-83/1) امتیاز عاملی

واقدع، رواج  اندد. درگروه با این عبارت به شددت مخدالف بدوده

شدن اشتغال مانع از این های کارآفرینانه و چندفعالیتیفعالیت

)یا به صدورت  د را کشاورزنشده است که مردم محلی دیگر خو

هدای غیرکشداورزی را عامیانه رعیت( خطاب نکنندد و فعالیدت
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منبع اصلی کسب درآمد خود بدانندد. در عامدل سدوم، عبدارت 

 و محلدی مدردم: دارند سکونت افراد از گروه دو ما روستای در»

 را دارد (87/1( و بداالترین امتیداز )1بهترین رتبه ) «ناواردتازه

 را رشدد و جمعیدت پذیرش ظرفیت دیگر روستا نای»و عبارت 

( را بده -74/1( و کمترین امتیداز )49ترین رتبه )پایین «ندارد

دهد، روستاهای بخدش خود اختصاص داده است. این نشان می

-های شهرگریزی قرار گرفتهثیر جریانأشدت تحت تهمرکزی ب

گیدری از محدیط اند و مورد تقاضای ساکنان شهری جهت بهره

کنندددگان در ایددن سدتایی هسددتند. اظهارنظرهددای مشددارکترو

( قدرار -1( و )4ای )های گزیندهبخش هم به تناسب بین طیف

آمده از هر عامل، سه دستهبنمونة های دارد. با توجه به عبارت

 -1شدود: گفتمان قابل استخراج است و در ادامده تحلیدل مدی

 -کشدداورزی مدددرن -2گرایددی فایددده -گرایددیمحددیط زیسددت

 گرایی.محیط زیست –گذران اوقات فراغت -3کشاورزی سنتی 

بدده  جددایی کدده وضددعیت نددواحی روسددتایی صددرفاًاز آن

 ،از ایدن رو .شدودخصوصیات فرهنگی و اجتماعی خالصه نمدی

 -)بعدد مدادی هدای روزمدرهنپرداختن بده سدایر ابعداد زنددگی

طبیعددی، موقعیدت جغرافیدای، مقاومددت  -معیشدتی و فیزیکدی

انددازهای ک زندگی( ما را از تحلیل درخدور چشدممحلی و سب

-تصدویری تدک ،سازد و به عبارتیمتفاوت جمعیتی ناتوان می

عدالوه  ،دارد. در نتیجدهبعدی از تغییرات روستایی را عرضه می

از  أثیرن محلدی و بدا تداهدای ذهندی سداکنبر تشخیص الگوی

ت های دیگر ابعاد موثر بدر تغییدرارویکرد ترکیبی به پیچیدگی

جمعیتی نیز در کنار عامل های مستخرج از روش کیدو اشداره 

 .شودمی
 

 شدهشناختههای میزان امتیازهای عاملی عبارات کیو برای هویت -5جدول 

 1395های پژوهش، مأخذ: یافته
 قوشخانهسرحد/ بخش مرکزی

 کد
3 2 1 3 2 1 

2 96/0 2 84/0 2 82/0 2 18/1 2 96/0 2 51/0 1 

1- 21/0- 1- 24/0- 1- 21/0- 1- 17/0- 1- 35/0- 1- 05/0- 2 

2 37/0 2 20/0 2 27/0 2 83/0 3 64/1 3 59/1 3 

2 45/0 2 49/0 4 80/1 3- 44/1- 3- 72/1- 3- 62/1- 4 

2- 36/1- 3- 56/1- 3- 32/1- 1 10/0 2 64/0 4 78/1 5 

2 41/0 2 26/0 2 39/0 3- 54/1- 3- 83/1- 3- 61/1- 6 

1- 36/0- 1- 82/1- 1- 38/0- 2- 21/0- 1- 44/0- 1- 08/0- 7 

4 81/1 2 37/0 2 48/0 2 25/0 3 58/1- 3 46/1 8 

4 80/1 2 42/0 2 51/0 2- 35/0- 1- 41/0- 1- 10/0- 9 

1 20/0 1 15/0 1 18/0 2 31/1 3 11/1 2 61/0 10 

1 02/0 3 89/1 0 2/0 2 21/1 3 04/1 2 58/0 11 

3 77/1 2 44/0 2 56/0 2 96/0 2 83/0 2 43/0 12 

2 83/0 2 76/0 2 80/0 4 93/1 2 04/0 0 02/0 13 

2 55/0 4 90/1 2 62/0 1 12/0 4 82/1 0 03/0 14 

2 77/0 2 69/0 2 77/0 4 81/1 2 14/0 0 05/0 15 

1 11/0 0 08/0 1 12/0 2- 48/0- 2- 78/0- 1- 13/0- 16 

1 25/0 1 19/0 2 24/0 2- 56/0- 2- 91/0- 2- 21/0- 17 

2 56/0 2 58/0 2 69/0 2- 61/0- 2- 1- 2- 25/0- 18 

3 59/1 2 61/0- 2 73/0 3 74/1 2 75/0- 2 37/0 19 

1- 74/0- 2- 53/0- 3- 46/0- 2- 69/0- 3- 02/1- 2- 34/0- 20 

2 99/0 2 97/0 2 86/0 2 63/1 1 16/0 0 09/0 21 

1 09/0 0 05/0 0 08/0 2 32/0 2 24/0 1 11/0 22 
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 5ادامه جدول 
 سرحد/قوشخانه بخش مرکزی

 کد
3 2 1 3 2 1 

3 38/1 3 27/1 4 84/1 2 41/0 3 77/1 1 13/0 23 

1 12/0 1 10/0 1 16/0 2 35/1 3 14/1 2 74/0 24 

4 87/1 3 39/1 3 28/1 2- 70/0- 3- 09/1- 2- 41/0- 25 

3 11/1 3 1 2 90/0 2 44/0 2 43/0 1 18/0 26 

3 14/1 3 04/1 2 93/0 4 87/1 1 01/1 0 00/0 27 

3 16/1 3 09/1 3 07/1 2- 73/0- 3- 10/1- 2- 57/0- 28 

1- 74/1- 2- 94/0- 2- 53/0- 2- 81/0- 3- 11/1- 2- 64/0- 29 

1- 98/0- 3- 17/1- 2- 68/0- 2- 90/0- 3- 23/1- 2- 77/0- 30 

2- 10/1- 3- 33/1- 2- 91/0- 2 47/1 2 51/0 1 22/0 31 

2- 07/1- 3- 21/1- 2- 84/0- 2 56/0 2 54/0 1 29/0 32 

3 31/1 3 18/1 3 12/1 2 64/0 3- 35/1- 2- 86/0- 33 

3 25/1 4 86/1 3 10/1 2- 96/0- 4 87/1 2 30/0 34 

3 38/1 3 27/1 4 84/1 2 41/0 3 77/1 1 13/0 23 

1 12/0 1 10/0 1 16/0 2 35/1 3 14/1 2 74/0 24 

3 36/1 4 92/1 3 19/1 2 77/0 3 22/1 3 01/1 35 

2- 59/1- 3- 69/1- 3- 46/1- 3 41/1 3- 42/1- 2- 91/0- 36 

3 40/1 3 48/1 3 33/1 3- 02/1- 3- 46/1- 3- 09/1- 37 

3 44/1 3 52/1 3 35/1 3- 17/1- 3 46/1 3 23/1 38 

2 49/0 3 11/1 3 79/1 3 56/1 3 40/1 3 11/1 39 

2 64/0 0 01/0 3 64/1 3 52/1 3 34/1 3 09/1 40 

2- 11/1 3- 39/1- 3- 11/1- 3- 24/1- 3- 51/1- 3- 12/1- 41 

2- 25/1- 3 81/1 3- 24/1- 3- 36/1- 3- 58/1- 3- 17/1- 42 

3 51/1 3 74/1 3 59/1 3 48/1 3 51/1 3 34/1 43 

2- 68/1- 3- 71/1- 3- 51/1- 1 05/0 1 07/0 4 72/1 44 

2- 87/0- 3- 32/0- 3- 58/1- 2 20/0 2 38/0 4 68/1 45 

2- 47/1- 3- 61/1- 3- 39/1- 3- 57/1- 3- 69/1- 3- 38/1- 46 

2 50/0 3- 42/1- 3 67/1 3- 40/1- 3- 65/1- 3- 23/1- 47 

3 49/1 3 63/1 3 43/1 3- 51/1- 3- 71/1- 3- 49/1- 48 

3 50/1 3 70/1 3 50/1 1 08/0 1 31/0 0 01/0 49 

 

 مطالعهمورد ة منطق. 1. 4
 قوشخانهسرحد/ .1. 1. 4 

قوشخانه در شمال شهرستان واقع و از لحاظ سرحد/منطقة 

حددودی  تداو  کوهسدتانی و تپده مداهوری توپوگرافیکی عمدتاً

های خداص بودن ویژگیاین منطقه با توجه به دارااست.  دشتی

های انبوه درختدان ارس و تندو  بسدیار طبیعی از جمله جنگل

-حفاظدتمنطقدة عندوان  مراتع به و وجود زیاد پوشش گیاهی

  استتحت قرق سازمان محیط زیست و منابع طبیعی  شده

 های فضاییهویت .1. 2. 4
زنددگی عشدایری در شیوة از سالیان دور  با رجو  به تاری 

ای ضدن محلی بندا بده اقتاقوشخانه مرسوم بوده و ساکنسرحد/

هندوز نی جانشدیبا وجدود یکاند. کردهفصول ییالق قشالق می

نشینی به قوت خود در بسیاری از ساختارهای معیشت کوچهم 
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های اجتمداعی روسدتاییان بداقی های اقتصادی و کنشفعالیت

داری و گلده ،به رسم گذشدته. شودها حراست میاست و از آن

گردانی رکن اصلی اقتصاد خانوار بدوده و در مراتدع مجداور رمه

صورت دیم ه )بیشتر ب یگیرد. کشاورزها صورت میگاهسکونت

عندوان فعالیدت  به و در مواردی هم کشت آبی خاصه باغداری(

داری دام نیازهای مالی خدانوار دوم در کنار نگه اقتصادی درجه

در مواردی نیز تولید صنایع دستی مین می کند. أروستایی را ت

هدای مدذکور ای بدر فعالیدتویژه قالی و کاله پشدمی تکملدههب

  است.جهت درآمدزایی 

های نوینی بدر های اخیر تالش بر این است که نظمدر سال

مراتعدی . شدودسازوکارهای اقتصادی و اجتماعی منطقه حاکم 

داری بدربهدره ن محلدیاساکنهای متمادی توسط که طی سال

داری و تولیدد هدای گلدهالزم را بدرای فعالیدت ةزمیندو  شدمی

حت نظدارت و در حال حاضر ت ،آوردمحصوالت دامی فراهم می

های قدرق و درنظرگدرفتن احداث پاسگاهبا . دولت استکنترل 

های غیرمجداز اندازی و برداشتدست دارد م سنگین سعییجرا

 ةتوسدعهدای عمدومی کیدد سیاسدتأت .را کاهش دهد از منابع

در  هددای کشدداورزیبددر گسددترش و رونددق فعالیددت یاقتصدداد

از بخدش کده دولدت  ضمن این ؛است روستایی هایگاهسکونت

کدردن ایدن هایی را جهت صنعتیدامداری غافل نبوده و تالش

های سنگین صدورت داده فعالیت و آن هم در قالب پرورش دام

این روند از  .گذاری و اعطای تسهیالت استکه نیازمند سرمایه

-داری و رمدهیعنی حرکدت از گلده ؛تغییرات ساختار اقتصادی

هدای کداربری زمین تغییدر ،روری و همچندینپدگردانی به دام

کاری به بداغ خدود موجبدات کداهش کشاورزی از زراعت و دیم

جمعیت روستایی را در این منطقه فراهم آورده است. جوانان با 

های بهتر رهاکردن مراتع و کشاورزی به امید پیداکردن فرصت

)بیشتر در بخدش خددمات و صدنعت( بده سدایر منداطق  کاری

هدای د. باید گفت در سدالکننشهرستان و استان مهاجرت می

های کشاورزی و دامداری مسؤولیتاخیر زنان روستایی تمامی 

دار هستند و برخال  روند عمدومی کداهش و غفلدت از را عهده

ای از منداطق کشاورزی سدنتی و معیشدتی در طیدف گسدترده

 ؛کننددنقش مهمی را در استمرار این بخش ایفا می کوهستانی

غنای پوشش نیز لیمی چند سال اخیر تغییرات اق این،عالوه بر 

مسدیر قوشخانه را از بدین بدرده و سرحد و های گیاهی در کوه

داری دام را مسدود کرده و نیروی کدار درآمدزایی از طریق نگه

هدای فعال در این بخش را مجبور به نقل مکان به سایر فعالیت

 خدماتی کرده است.   اقتصادی عمدتاً

 ماعی و فرهنگیهای اجتفتمانگ .3. 1. 4

 محاای  -گراییتوسااعهعاماال اول: الگااوی ذهناای 

کنندگان در این گروه % از کل مشارکت 73/31: گراییزیست

همواره در اذهان عمومی این تفکر وجود داشدته اند. قرار گرفته

بدودن منبدع مهدم قوشخانه با توجه به کوهسدتانیسرحد و  که

، جنگددل و )مددواد معدددنی آبددی، انددرژی و تنددو  زیسددتی بددوده

ای های قابل مالحظهاز ظرفیتو محصوالت دامی و کشاورزی( 

این در حالی اسدت کده  .اقتصادی برخوردار استتوسعة جهت 

هدای بنا به دالیلی از استعدادهای ذاتی این بدوم بهدره بدرداری

قوشددخانه سرحد/و رکددود اقتصددادی در  نیامدددهعمددل ه الزم بدد

 سرحد/و ییالقی  موقعیت کوهستانی ،از طرفی. محسوس است

وجودآمدددن هقوشدخانه و بددارش بدر  و بدداران کدافی موجددب ب

تواندد کده مدیشدده گری و ییالقی بسدیاری های گردشجاذبه

رفدت از کسدادی ای برای آینده و راه دررویی جهدت بدرونایده

قوشدخانه مخدزن میدراث  سدرحد/کده  ضمن این؛ اقتصاد باشد

رسددوم وآداب فرهنگددی و تدداریخی بددوده و بددا تنددو  قددومی و

واندد در شدناخت هویدت ملدی و تفردی که دارد مدیمنحصربه

-گیری سرمایهجهتبا این همه، اهمیت باشد.  دارایای منطقه

هدای دروندی نبدوده و ها در راستای شدکوفایی ظرفیدتگذاری

 آید کده از بیدرون تجدویز شددهیچشم مه بیشتر اقتصادهایی ب

تجداری( و بدرای  صورت صدنعتی و کشداورزی ه)پرورش دام ب

توانسدته ایجداد  )در حدال حاضدر زندان( ناتعداد کمی از ساکن

ن معناست کده منطقده تغییدرات عمیدق ه آاشتغال کند. این ب

ثر أاجتماعی و اقتصادی را تجربه نکرده و در درون گذارهای مت

کده تقاضدا  باید گفت بدا ایدنشدن قرار نگرفته است. از جهانی

وجدود  ی نوین اقتصادی در قوشخانههابرای استقرار کارآفرینی

شدود، ها در این ارتبا  گله مدیگذاریدارد و از کمبود سرمایه

خود نیز جددا گذشتة ل به این نیستند که از ین محلی قااساکن

)یعنددی حددس  هددای مرسددوم را کنددار گذارندددشددوند و فعالیددت

هدای طبیعدی و فرهنگدی نوستالژیک و تعلق مکانی بده داشدته

خددود گذشددتة ن روسددتاییان وجددود دارد و از چنددان در ذهددهم

واقع، بسیاری از ساکنان محلی موافقندد  در .کنند(حراست می

گیدر های اخیر بسدیار چشدمگرفته در سالکه تغییرات صورت
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بوده و سطح زندگی را بهبود بخشدیده اسدت؛ ولدی جددایی از 

  دانند. گذشته را برای روستا مفید نمی

-اری و رمهدگله -اورزیکشعامل دوم: الگوی ذهنی 

-از مشدارکت%  40 ایدن گدروه گردانی باه رسام گذشاته:

قوشدخانه بدا سرحد/کنندگان را به خود اختصداص داده اسدت. 

چنان قطب اصدلی دامدداری های اقتصادی اخیر هموجود افول

کده  بیشتر خانوارهای روستایی با این .شهرستان شیروان است

ش بخدش کشداورزی و ای بدر گسدترهای توسعهکید سیاستأت

 ندهست گردانی مشغولداری و رمهبه گله ،باغداری است عمدتاً

 سدرحد/هرحدال ه کنندد. بدو از این طریدق امدرار معداش مدی

و طبیعدی های دور محل ییالق عشایر بوده قوشخانه از گذشته

 داری دام هنوز هم ستون اصلی اقتصاد خدانوار باشدد،است نگه

جدایی و ه)یعندی از جابد ده استفقط شکل و فرم آن تغییر کر

-هگدابرداری از مراتع مجاور سکونتکردن به بهرهییالق قشالق

این در حدالی اسدت کده های روستایی تغییر رویه داده است(. 

ه تحوالت بازار کار روستایی و کمترشددن وابسدتگی بدهمراه با 

نار های اقتصادی نیز در کهای متفاوتی از فعالیتطبیعت چهره

ی گذشته بروز یافتده و شداهد خدروج نیدروی کدار بده هاسنت

در حال حاضدر  چهآن. های اقتصادی هستیمیر بخشسمت سا

روسدتایی هدای درونهویت چنددپاره از فعالیدت ،شوددیده می

از  های اقتصدادی خدانواده متفداوتدر این ارتبا ، برنامهاست. 

-د و این خود موجب تغییر وظایف گدروهشوگذشته تدوین می

 وهای کاری زندان و مدردان بندیاعم از تقسیم ؛ای اجتماعیه

 ادامدةکید اصلی مردم محلی به أباید گفت ت جوانان شده است.

 داری ویعنی گلده ؛شغل ابا و اجدادی و هویت پیشین اقتصادی

محیطدی و تغییدرات های زیستکه حساسیت استگردانی رمه

ل دگانگی اشدتغااقلیمی مانع از استمرار این فعالیت شده و چند

 را در منطقه رقم زده است.

 -گاذران اوقاات فرا اتعامل سوم: الگوی ذهنای 

% از  28 /27ایدن گدروه  گرایی:فایده -گراییمحی  زیست

زمدان بدا هدمگننددگان را در خدود جدای داده اسدت. مشارکت

قوشدخانه بده  سرحد/کاهش جمعیت شاهد بازجمعیت پذیری 

. گدری هسدتیمهای گردشفیتگذران اوقات فراغت و ظربهانة 

د کده شدوهای جمعیتی شامل افرادی مدیاز پویاییفرآیند این 

جهت برخورداری از محیط آرام و فرار از هیداهوی شدهری بده 

روند و از مناظر های روستایی واقع در کوهستان میگاهسکونت

های اخیر بدا در سال ،. از طرفیکنندنمیخارج از شهر استفاده 

 سرحد/ل نقلیه و تسهیل عبورومرور به روستاهای وسایافزایش 

شود افراد بومی ارتبا  بیشتری بدا محدل قوشخانه مشاهده می

در بداال اشداره که  طوراند. همانسکونت قبلی خود برقرار کرده

نظیر ذاتدی از بنابر وجود منابع بیقوشخانه  سرحد/منطقة  ،شد

امدا ؛ ر استگری برخوردااستعداد فراوانی برای گسترش گردش

 .بدرداری از ایدن ظرفیدت وجدود ندداردابتکار محلی جهت بهره

گذشته از رکود در بخش دام و نداچیزبودن درآمدد کشداورزی، 

کوهسدتان و بده عبدارتی بستة در محیط  عدم جذابیت زندگی

-هبودن زندگی روزمره عامل اصلی مهاجرت افدراد بدنواختیک

گدری و شددن گردشنهویژه جوانان شده است. از این رو، نهادی

توانسدت بده جدذابیت آمد شهریان به منطقه مدیوافزایش رفت

در  .واقع شدودمؤثر داشت جمعیت نگهزندگی کمک کند و در 

ن جهدت اواردقوشخانه رسم بر ایدن اسدت کده از تدازه سرحد/

اندازهای موجود در روستا اسدتقبال گیری از مناظر و چشمبهره

ن شدهری از خدود اقرار دائدم سداکناما تمایلی بر اسدت؛ شودمی

-این ویژگی اخالقی و فرهنگی مدانع از شدکل دهند.نشان نمی

 )اسددکان افددراد غیربددومی( و بدداز گیددری رونددد شددهرگریزی

هدای گدذاریجدذب سدرمایه ،و همچندین شده پذیریجمعیت

گددری و ویددژه در بحددث رونددق گردشرا بدده بیددرون از منطقدده

افراد بومی سبک زندگی  ،از طرفیاست.  مختل کرده کشاورزی

که سدعی دارندد  اند و آن اینخاصی را برای خود انتخاب کرده

زمان هم در روستا و هم در شهر باشد و دو زنددگی همطور ه ب

یعنی هم حس نوستالژیک خدود را بده ؛ متفاوت را تجربه کنند

هم از ظدواهر مددرن شدهری بهدره  ،ندکنمحل زندگی ابراز می

عنوان محل اصلی زندگی خود  شهر را به ،عواق ولی در ؛برندمی

ای مدا گونده که بنا بر رسم زندگی عشایری ضمن این. دانندمی

 انیم در این منطقه تشخیص دهیم.تواز زندگی فصلی را نیز می

 مورد مطالعه ةمنطق. 2. 4
  بخش مرکزی .1. 2. 4 

کوهسدتانی را ترکیبی از نواحی بخش مرکزی تیپ ظاهری 

گری با توجده بده وجدود رونق گردشدهد. میدشتی تشکیل و 

انددازهای طبیعدی های زیارتی و چشدمهای تاریخی، مکانابنیه

ن محلی را تغییر داده و رشد اقتصدادی را اکیفیت زندگی ساکن

چددون زورام، نامددانلو، زیددارت، پیرشددهید، در روسددتاهایی هم
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به همراه آورده  گری(روستاهای هد  گردشغیره ) استخری و

 . است

 هویت فضایی .2. 2. 4
شدویم کده بخدش مرکدزی با رجو  به تداری  متوجده مدی

-عشایری داشته و معیشت کوچ پیشینةشهرستان شیروان هم 

در جدا مرسدوم بدوده اسدت. در آن خیلی دورسالیان  ازنشینی 

)تجدداری( و دامپددروری و  حددال حاضددر، گسددترش کشدداورزی

-افزایش بهدره آالت و ادوات کشاورزی جهتاستفاده از ماشین

ثبدات . اسدتهای اصدلی اقتصداد ایدن منطقده وری از شاخصه

اش قابدل جمعیتی بخش مرکزی در ارتبا  با ساختار اقتصادی

ع و رداری بهتدری از منداببواقع، بهره درتحلیل و بررسی است. 

-عمل مدیه ب قوشخانه( سرحد/)نسبت به  های موجودظرفیت

ول آمد و برای تمامی فصهای گوناگونی برای کسب درآید و راه

خصوصدیات ذاتدی بخدش . در نظر گرفتده شدده اسدتاز سال 

ای است که با رونددهای تغییدر بده نحدو قابدل مرکزی به گونه

 ی مدچه در ارتبا  با دامدارتری وفق پیدا کرده است. آنقبول

هدای صدنعتی و داری بده دامپدرورینگهشیوة تغییر  ،نظر است

ین با رعایدت اصدول علمدی اسدت. های سنگپرورش دام عمدتاً

 اندد وکشاورزی اعم از زراعت و باغداری به نوعی تجداری شدده

 توان گفدت در بخدش مرکدزی بدامی کنند.برای بازار تولید می

ه بدرکود اقتصاد مبتنی بر تولید و کاهش نیروی فعال روستایی 

از نفع مشاغل شهری و به عبدارتی مهداجرت مواجده نیسدتیم. 

تدالش بدر های جدیدد رشدن اهمیت کارآفرینیبا آشکا ،طرفی

این است تا عدالوه بدر بخدش کشداورزی و دامدداری بده سدایر 

هدای گاهگزین در جهت تنو  اقتصادی سکونتهای جایگزینه

تعددداد زیددادی از بددرای نموندده،  ؛روسددتایی نیددز پرداختدده شددود

روستاهای بخش مرکزی در لیست دولت برای معرفدی مقاصدد 

جریان شهرگریزی و چدرخش . اندرار گرفتهگری قهد  گردش

سدازهای وجمعیت شهری به سمت مناطق روستایی بدا ساخت

ویژه در روسدتاهای هبد ،هدای دومگرفته و استقرار خاندهصورت

 نزدیک به شهر شیروان مشهود است.گری گردش

 های اجتماعی و فرهنگیفتمانگ .3. 2. 4
ایاده ف -گراییمحی  زیستعامل اول: الگوی ذهنی 

-کنندگان را در بر مدی% از مشارکت 32 /14این گروه گرایی: 

و بدرخال   نبدودهبخش مرکزی با رکود جمعیتی مواجه گیرد. 

هدای اصدلی پذیری از شاخصهقوشخانه جمعیت سرحد/منطقة 

ثیر أتنهدا تحدت تد از رشدد جمعیتدی ندهفرآیند این . استآن 

 ؛محلدی اسدت ای و استقرار امکانداتهای منطقهگذاریسرمایه

بخدش  ،بده عبدارتی ؛اسدتبلکه مربدو  بده بخدش کشداورزی 

تدری در ایدن کشاورزی در شرایط طبیعی و ساختاری مناسدب

در بخش مرکزی بده  وضعیت زایی قرار دارد.منطقه برای درآمد

هدای توان از مندابع و ظرفیدتای رقم خورده است که میگونه

یدن دلیدل ا هبد؛ عمدل آورده بدرداری درخدوری بدموجود بهره

محیطی کمتری در این منطقه های زیستوسواس و حساسیت

های کوهسدددتانی مواندددع وجدددود دارد و مانندددد اکوسیسدددتم

-خود نمیه وپاگیری برای استفاده از منابع آب و خاک بدست

ای در این بخش ثبت نشدده شدهحفاظتمنطقة واقع،  در. بیند

هدای با توصدیههای اقتصادی به عبارتی، فعالیت ؛(3: 47) است

پایدار همراه نشده و ایدن آزادی عمدل توسعة محیطی و زیست

گیری از منابع را برای فدراهم آورده و سدبب روندق امکان بهره

اند کده بدرای به این رسیدهن محلی ااقتصادی شده است. ساکن

ابتکارات کارآفرینانده  توانمیدرآمدزایی بدون هیچ محدودیتی 

گسدترش اده و شعا  فعالیتی خدود را وابسته به کشاورزی را پی

-شماری در بخش مرکزی دیده میهای درآمدی بی. گزینهداد

هدای روسدتایی را از گداهشود که فعالیت اقتصادی در سدکونت

های فصلی خارج کرده و در تمامی سدال شدرایط کسدب قاعده

است کده منطقده بدا مهداجرت ین خاطر ه اب. درآمد وجود دارد

 کند.وعی ثبات جمعیتی را تجربه میمواجه نشده و به ن
کشاورزی  -کشاورزی مدرنعامل دوم: الگوی ذهنی 

کننددگان را پوشدش % از مشدارکت 39 /28این گدروه  سنتی:

در یک نگاه، کشاورزی و دامداری در بخش مرکزی از دهد. می

خدود گذشدتة رونق نیافتاده و اقتصاد مبتنی بر تولید به قدوت 

در بخدش  کشداورزیساختار  است که این در حالی. باقی است

و سدازی مرکزی تغییر کرده و استمرار آن مربدو  بده تجداری

استقرار پیدا  مدرن در این بخش. الزامات استتولید برای بازار 

گرفته، از الگدوی جدیدد مکانیزاسیون صورتند یفرآ در کرده و

های متنوعی بدرای ارتقدای گزینجایشود و کشت استفاده می

در نظر گرفته شدده  در کنار این بخش مد روستاییانسطح درآ

 طوریه ب ؛داری دام هم به همین منوال صنعتی شدهنگهاست. 

شماری در این بخش وجدود دارد کده که مجتمع دامپروری بی

، بنابرایندر تولید انبوه شیر و گوشت قرمز دارند. نقش پررنگی 

 ریج محوتدهکشاورزی و دامداری بگذشتة تمامی سازوکارهای 
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اگرچده ایدن وضدعیت در  .رفتن استو در حال ازمیان شودمی

؛ بهبود سطح تولید و متعاقب آن درآمدزایی نقش مهمی داشته

ین قرار ه اب ؛ود به همراه داردای را نیز با خولی مشکالت عدیده

های اقتصدادی معیشدتی و پاگذاشدتن بده حرکت از فعالیتکه 

هدای حمدایتی، صدنایع تفعالیت های سودآور نیازمندد سیاسد

بیمه، کاهش نرخ سدود تسدهیالت اسدت کده توسعة تبدیلی و 

مندد هایی همراه و یا افدراد خاصدی از آن بهدرهشاید با نارسایی

تمدایلی بدر ایدن ندارندد کده  ن محلدیا. از این رو، سداکنشوند

کنار گذاشته و بسیاری  سازوکارهای کشاورزی گذشته را کامالً

کده در ادامده  ضدمن ایدن ؛جان بخرندد از مشکالت دیگر را به

-یعنی تولیدد انبدوه و بهدره ؛امکان دارد این شکل از کشاورزی

-هدای زیسدتبرداری بیش از حد از زمین با توجده بده آمدوزه

در و تغییر مسدیر دهدد. شود پایدار سرزنش توسعة محیطی و 

وکاری را در مزار  خانگی خود کسبساکنان محلی عین حال، 

-شدامل فعالیدت اند که عمددتاًچک ایجاد کردهو در مقیاس کو

فرآوری موادغذایی و سنتی ، گری مزرعههایی مربو  به گردش

وکارهای کسب. است غذایی محصوالت کشاورزی محلی و مواد

زنددان روسددتایی منطبددق بددا تولیددد  ةوسددیله وجودآمددده بددهب

 جغرافیایی خدود أیعنی منش است؛محصوالتی با کیفیت خاص 

، سنتی و ارگانیک بوده و به نوعی روند طبیعی را حفظ کرده را

 و با محیط زیست سازگاری دارد. برای تولید طی کرده

-گاذران اوقاات فرا اتعامل سوم: الگوی ذهنای 

کنندگان در ایدن % از مشارکت 28 /58 گرایی:محی  زیست

و بودن بخدش مرکدزی ایبا توجه به حومهاند. گروه توزیع شده

گدری و های مربو  بده گردشروان فعالیتنزدیکی به شهر شی

تفریحی در ایدن منطقده گسدترش زیدادی پیددا کدرده اسدت. 

شدددت در معددرض تقاضدداهای ههددای روسددتایی بددگدداهسددکونت

 جدیدیهای اند و به همین منظور فرصتقرار گرفته شهرمحور

 ضمن ایدن ؛وجود آمده استه را جهت خلق درآمد و سرمایه ب

کرده به شدهر نیدز بدرای حفدظ حدس که، افراد بومی مهاجرت

تعلق خاطر به مکان ابا و اجدادی خود به زندگی در روستا ابراز 

گذاری هدای اخیدر سدرمایهدر سدال ،از طرفدیکنند. تمایل می

گددری در منطقدده صددورت گرفتدده و گردشزمینددة زیددادی در 

روستاهای زیادی در این بین بده عندوان هدد  بدرای مقاصدد 

وضدعیت خدود باعدث ایجداد  اندد. ایدنشدهگری معرفی گردش

های ترغیبی جهت حفظ اکوسیسدتم طبیعدی و میدراث حرکت

در کندار  ،بندابراین .رسوم روستایی شده استوفرهنگی و آداب

شود کده اقتصداد را های دیگری نیز دیده میکشاورزی، فعالیت

ن تندو  بخشدیده ه آو ب دهکردر این منطقه به طریقی ترکیبی 

 است. 

  گیرینتیجه بحث و. 5
کند که تصدیق می کیوآمده از تکنیک دستههای بذهنیت

ی های روسدتایگاهوجود تشابهات مکانی و جغرافیایی سکونت با

هددای مختلددف در شهرسددتان شددیروان، دو طیددف از گفتمددان

قوشخانه و بخش مرکزی شدکل  سرحد/اجتماعی و اخالقی در 

انددازهای شدمرا در چ هداییتفداوت ،گرفته و بر همدین اسداس

-هدای شناسداییذهنیتوجود آورده است. ه حرکتی جمعیت ب

های سدنتی و بند به هویتبیشتر پایقوشخانه  سرحد/شده در 

یددن قددرار کدده تقاضددای زیددادی بددر حفددظ ه ابدد ؛تدداریخی اسددت

 یعنی چرای دام در مرتدع در ؛ساختارهای اقتصادی و اجتماعی

م از سددوی دودرجددة اول و پددرداختن بدده کشداورزی در درجدة 

های عمدومی . در مقابل، سیاستن محلی ابراز شده استاساکن

ا بدر برداری از مراتع را بنداقتصادی اجتماعی کشور بهرهتوسعة 

سعی بر این است و  کرده محیطی محدودهای زیستحساسیت

 صدورت هداری دام بدبده نگدهگرداندی داری و رمهتا اقتصاد گله

بخش کشداورزی  ،از طرفیصنعتی و پرواری تغییر شکل دهد. 

 واز فعالیت جانبی باید به رکن اصلی اقتصادی منطقده درآیدد 

قسدمت اعظدم نیازهدای مدالی خدانوار  ةکننددمینأتدندوعی  به

 تحمیلی خود محل مناقشه بوده هایاین هویت روستایی باشد.

های اقتصادی اجتماعی ما شداهد خدروج عدم تطابقسایة و در 

-قوشخانه به نفع سدایر بخدش رحد/سروزافزون نیروی کار در 

ویددژه مشدداغل شددهری هسددتیم. از طرفددی، ههددای اقتصددادی بدد

گسترش بخش کشاورزی هم بدا اقبدال عمدومی مدردم محلدی 

ه زندان خدانوار اداروسدیلة  بدهصورت محدود  ههمراه نبوده و ب

بده طدور کامدل باید گفت کداهش مسدتمر جمعیتدی د. شومی

شدود و شدده نمدیهدای شناسداییمعطو  به موضو  ذهنیدت

تواندد تصدمیمات های دیگدری در زنددگی روزمدره مدیواقعیت

 کاری کند. روستاییان مبنی بر ماندن و یا نماندن را دست

قوشدخانه اعتقدادی بده جدذب  سدرحد/ساکنان محلدی در 

های خارج از روستا توسط افدراد غیربدومی ندارندد و از سرمایه

-عمل میه ممانعت بورود و اسکان افراد شهری در این منطقه 

)البته با ابتکارات کارآفرینانده در قالدب تفدریح و گدذران  آورند
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اندددازهای کوهسددتانی گیددری از چشددماوقددات فراعددت و بهره

قوشدخانه  سدرحد/موقعیدت خداص مخالفتی ندارند(. بنابراین، 

ن محلدی ادر نظر ساکنتا باعث شده است  نسبت به سایر نقا 

 . دکن بروزهایی از محرومیت شاخصه

روندد بخش مرکزی خصوصدیات ذاتدی خدود را بیشدتر بدا 

هدای سدابق و در کندار فعالیدتبه اشدتراک گذاشدته تغییرات 

در ایدن بدین، خدود گرفتده اسدت. ه هدای جدیددی را بدهویت

های مدرن منطبق شدده و بده سدمت آموزهبا بیشتر کشاورزی 

 تقاضابرای بازار سوق یافته است. محصول شدن و تولید تجاری

و شدود حالت خانگی خدارج داری دام هم از نگه بر این است تا

. بدا ایدن شودهای دامپروری انجام صورت پرواری در مجتمع هب

رونق اقتصادی ما کمتر شاهد خروج نیروی کدار روسدتایی بده 

هدای هدای اشدتغالی هسدتیم و فعالیدت در بخدشسایر گزینده

های دوم در روندهای شهرگریزی و خانه استمرار دارد. یتولید

-های روستایی با تقاضایگاهاین منطقه نهادینه شده و سکونت

مطالعده مورد منطقة چه در دو  آنهای شهری مواجه هستند. 

کده  اسدتمشترک است، ماهیت سیال و قابل تغییر شهرستان 

وجدود آورده ه انداز و گرایشات جمعیتی بدتحوالتی را در چشم

-در هر دو منطقه قابلیدت های بیرونییر جریانأثاست. تحت ت

-هدای جدیدد براسداس وجدود چشدمهایی برای جذب فعالیت

اندازهای طبیعی و امکانات رفاهی و گذران اوقات فراغت ایجاد 

ن شهری ادر معرض تقاضای ساکن هاآن شده و تولیدات محلی

در هدر دو منطقده سده گفتمدان فرهنگدی و  قرار گرفته اسدت.

در  تشدخیص داده شدد. هدای مختلدفگیدریاخالقی با جهدت

بددر سددر اسددتمرار سدداختارهای اقتصددادی و قوشددخانه  سددرحد/

-داشت چشموجود دارد و نگهاجما  اجتماعی به رسم گذشته 

برداری از مراتدع، نظدام تولیدد )قوانین بهره انداز قدیمی روستا

اگدر کید است. أمورد ت رسوم زندگی روزمره(وکشاورزی و آداب

بدرداری از محدیط هدم پیشدنهاد بهرهدر آینده رویکردی برای 

 شود باید در راستای استعدادهای ذاتی و بومی منطقده تددوین

تر است بخش مرکزی قدری پیچیدهدر مقابل، شرایط در . شود

های جدید شکل گرفتده و و در کنار مشاغل گذشته کارآفرینی

گرایانه در تنو  اقتصادی برقرار است. گفتمانی فایده ،به عبارتی

هدای منطقه نمود دارد و عالقده بدر ایدن اسدت از ظرفیدتاین 

از این رو، ساختار اقتصادی  موجود منافع اقتصادی کسب شود.

تدریج جای خود را به تنظیمات جدیدد و هب گذشتهو اجتماعی 

    دهد. های دیگر داده و میفعالیت

روسدتایی از توسدعة الگوهدای کدالن  گیدری،در یک نتیجه

یابندد. د محلی است که فرصدت ظهدور مدیدرون رفتارهای خر

ا هدای تولیددی و یدروستا قبل از آن که با کشاورزی و فعالیدت

ای جدانشددنی جامعده ءابتکارات کارآفرینانه بررسی شود، جدز

ای از خصوصدیات فرهنگدی و اجتمداعی و به مجموعهاست که 

هدای روسدتایی گاهسکونتآیندة بینی پیشاخالقی وصل است. 

 های نوظهدوراز خواستهغفلت  ،توسعه گوهای پیشیناصول البا 

-صدورتگسدتردة )با توجه به تغییرات  و جدید ساکنان محلی

در  اثدرات مخدرب رفتارهدای خدرد محلدیهمچندین گرفته( و 

بهبدود کیفیدت زنددگی ین قرار که ه اب ؛استهای اجرایی طرح

ای پیچیدده و بغدرنج تبددیل شدده و روستایی به مقولدهجامعة 

 ای به هیچ وجه مقبولیت محلدی نددارد ودازهای توسعهانچشم

روسدتایی بده  ةجامعدها بیگانده هسدتند. از طرفدی، مردم با آن

ی خواهدد از سدازوکارهاکاری روی آورده، زمانی که میمحافظه

هدای سدازمان هدای ولی فریب طرح ؛کندانگیزشی استفاده می

 گدی وفرهن عالیدق ،خدورد و بده عبدارتیمتولی توسعه را نمدی

تاها بنابراین، بهبود وضعیت روسد کند.خود را دنبال می اخالقی

هدای توسدعه و در قدم اول نیازمند بدازبینی الگوهدا و سیاسدت

ة آینددساکنان محلدی بدرای  عالیق فرهنگی و اخالقیتوجه به 

در مطالعات مدا کمتدر بده آن پرداختده . چیزی که استروستا 

طح خدرد ناشدناخته های هویتی در سدشده و به نوعی شاخصه

-از این رو، تمامی مناطق روستایی دوردست با برچسدب است.

محلی فرآیند توسعة جمعیتی در تخلیة های محرومیت و روند 

های مدد نظدر سداکنان شوند و فرصتای شناسایی میو منطقه

هدای محلی بدرای بهبدود کیفیدت زنددگی بدا تددوین سیاسدت

 ود.شنادیده گرفته مینوس و ناهماهنگ أنام

 تشکر و قدردانی

پژوهش حاضی حامی مالی نداشته و حاصل فعالیت علمدی 

بدین وسیله از جناب آقای مصطفی قددیمی نویسندگان است. 

هدا همکداری که در طراحی موضو  مطالعه و جمدع آوری داده

 قدردانی می شود. ،داشته اند

 ها یادداشت
1. Repopulation 

2. Countryside 

3. Stockdale, Findlay & Short 
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4. Nelson 

5. Counter urbanization 

6. Berry  

7. Champion 

8. Gentrification 

9. Phillips 

10. Smith 

11. Back to Land 

12. Halfacree 

13. Back to House 

14. Wilbur 

15. Productivity 

16. Consumption 

17. Remote Rural 

18. Paniagua 

19. Chi & Marcouiller 

20. Leibert & Wiest 

21. López-i-Gelats, Tàbara & Bartolomé 

22. Isserman, Feser & Warren 

23. Green & Deller 

24. Representation 

25. Multiple 

26. Meijering, van Hoven & Huigen 

27. Rurality 

28. Discourse 

29. Moral 

30. Grounded theory 

31. Crang 

32. Q-methodology 

33. Rye 

34. Newby 

35. Ferdinand Tönnies 

36. Gemeinschaft 

37. Gesellschaft 

38. Mormont 

39. Thought 

40. Woods 

41. Entity 

42. Social Constructivism 

43. Murdoch 

44. Hybridity 

45. Post Rural 

46. Pratt 

47. Heley & Jones 

48. Marsden 

49. Biddulph 

50. Lawrence 

51. Massey & Jess 

52. Cloke 

53. Silva, Figueiredo, Eusébio & Carneiro 

54. Verheij 

55. Cultural Turn 
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