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 تحلیل ادراک جامعة محلی از روستای خوب
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 چکیده
های   سازی ویژگی  شود. باوجودِاین، مدل ریزی توسعة روستایی محسوب می  روستای خوب از مفاهیم و اهداف محوری برنامه

ها، فهم، ادراک و نیازهای عینی و ذهنی جامعة   قرار دادن تجربه روستای خوب در سکونتگاه روستایی، نیازمند بررسی و اولویت 

های یک روستای خوب از منظر ساکنین مناطق روستایی است.   پژوهش حاضر درک و تفسیر ویژگی محلی است. هدف

عنوان مورد  خروانِ بخش محمدیه از توابع شهرستان البرزِ استان قزوین، به  منظور روستای ورس، واقع در دهستان حصار بدین

مورد بررسی قرار گیرد. تکنیک مصاحبة « چیست؟ درک جامعة محلی از روستای خوب»مطالعه انتخاب شد تا سؤال کلیدی 

کنندگان ردۀ سنی کودک و نوجوان  سال و تصویر ذهنی و ابزار نقاشی برای شرکت کنندگان ردۀ سنی بزرگ  عمیق برای شرکت

دگان کنن آوری شود. تمام توضیحات شرکت ها جمع های روستای خوب ازمنظر آن های ویژگی مورد استفاده قرار گرفت، تا داده

های عمیق ضبط و سپس به متن تبدیل و با روش تحلیل محتوایی در سه مرحلة  همراه مصاحبه دربارۀ نقاشی روستای خوب به

مقولة اصلی  20مفهوم و  69بندی قرار گرفتند. برآیند این مسیر، اکتشاف   کدگذاری باز، محوری و گزینشی مورد تحلیل و مقوله

شده،  خوب از دیدگاه جامعة محلی روستای ورس بود. در گفتمان جامعة محلی مطالعهو ارائه چارچوب مفهومی روستای 

های   سازی فرصت  های توسعة روستا، فعال  دسترسی به آب کشاورزی در همة فصول سال، مشارکت جامعة محلی در طرح

مندی از   های دینی، بهره  ی، باور به ارزشگرای  اشتغال برای روستاییان، حفظ آثار فرهنگی و طبیعی روستا، رضایت از درآمد، بومی

مندی از دانش رسمی مهارت   گرایی، بهره  محیط اکولوژیک مناسب، معماری بومی، برخورداری روستا از امکانات رفاهی، جمع

مندی از   های توسعة اشتغال، انسجام اجتماعی، بهره  در روستا، نبودن تعارض بین دولت و مردم، بنیان خانواده، وجود ظرفیت

ونقل مناسب از خصایص یک روستای  زیست مناسب و شبکه حمل  سالمتی جسم و روان، پیوستگی تعامل شهر و روستا، محیطِ

 خوب است.
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Abstract 
The notion of good village is a core concept and aim for rural development planning. 

However, modeling the qualifications of good village in rural settlements, requires 

investigation and prioritizing the experiences, perceptions and the objective and 

subjective needs of the local community. This study aims to understand and interpret 

the characteristics of a good village from the perspectives of local community. In 

doing so, we examined the case of Vers Village in Hesar Kharvan Rural District, of 

Alborz County in Qazvin province to answer the leading question of "What is the 

local community’s perceptions of a good village?" In-depth interviews with the adult 

participants and the mental imagery and drawing tools with the children and young 

participants were used to collect data on their insight on the characteristics of a good 

village. The participants' explanations on the drawings and the interviews were taped 

and transcribed. Then, the contents were analyzed and classified in three phases of 

coding: open coding, axial coding and selective coding. As a result, 69 concepts and 

20 main categories were identified and the conceptual framework of the good village 

from the perspective of the local community was developed. In the discourse of the 

studied local community, the access to agricultural water in all seasons, participation 

of the local community in rural development projects, employment opportunity for 

the villagers, preservation of cultural and natural monuments of the village, 

satisfaction with local income, nativism, belief in religious values, benefit from a 

suitable ecological environment, vernacular architecture, welfare facilities for the 

village, collectivism, benefit from formal skills and knowledge in the village, no 

conflict between government and people, family foundation, existence of employment 

development capacities, social solidarity, enjoy physical and mental health, continuity 

of urban-rural interaction, suitable environment, proper transportation network, were 

the characteristics of a good village.  

Keywords: rural development planning, local community perceptions, good village, 

Vers Village  
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 مقدمه و بیان مسئله

ریزی توسعة روستایی، دستیابی به روستایی ایدئال، مطلوب و خوب است.   هدف اصلی برنامه

ها، هنجارها،   سکونتگاه یا زیستگاهی است که با توجه به ادراک، تجارب، آرمان« روستای خوب»

شود   شناخته می« خوب»صفت های مشترک و دلخواه اکثریت مردم آن با   معیارها، نیازها، خواسته

کیفیت و ارزش اجتماعی و فرهنگی است که « خوب بودن(. »757:  1392)بدری و همکاران، 

تواند با نیازهای عینی و ذهنی   های یک سکونتگاه روستایی می  آن برای ویژگی« سازی  مدل»

در « خوب بودن»هوم (. بنابراین مف112: 1389پیوند باشد )بهزادفر و همکاران،   جامعة محلی هم

گیرد که در محیط روستا زندگی   ها و فهم و ادراک مردمی شکل می  ها و آگاهی  بستر تجربه

گونه نواحی قرار دارند )بدری  کنند و در تعامل تنگاتنگ با فضای جغرافیایی و اجتماعی این  می

ویژه توسعة پایدار ه(. این موضوع در ادبیات توسعه ب1171: 1981لینچ، و  757:1392و همکاران،

قدر اهمیت دارد که  های روستایی(، آن ویژه عرصه مندی پایدار انسان از محیط )به باهدف بهره

های مفهومی چون روستای هوشمند، بوم روستا، روستای سالم برای کاربرد در برنامة  مدل

 پردازان توسعه ارائه شده است. روستایی توسط نظریه

های   دهد تاکنون برنامه  ریزی توسعة روستایی نشان می  برنامهنگاهی به ادبیات موضوع 

منظور ارائه  متعددی باهدف توسعة روستایی در کشور اجرا شده است و با عناوین گوناگون به

الگوی سکونتگاهی ایدئال در کشورهای مختلف جهان مطرح و بررسی شده است. همة این 

یافته، بر پایه و اصول  ی مطلوب، پویا، بهینه و توسعها  نوعی در پی رسیدن به جامعه ها به  مدل

پایداری و توسعة پایدارند و تأثیرپذیری از پارادایم و اندیشة توسعة پایدار ویژگی اکثر 

هاست. در ایران نیز بسیاری از این الگوهای مطرح در دنیا، مطالعه و اجرا شده است. با این   آن

ها و راهبردهای غیربومی و بدون   ها، مدل  ا، نظریهه  ها از دل نگرش تفاوت که همگی آن

ها از دید مردمان روستاها   بندی برنامه  درنظرگرفتن شرایط جامعة محلی و نیازسنجی و اولویت

گونه  ها و پدیدار شدن پیامد این  ها از اجرای این برنامه  اند. پس از گذشت سال  الگوسازی شده

هایی در بسیاری از   شود طرح  لی روستایی، مشاهده میریزی توسعه در جامعة مح  برنامه

دلیل ضعف انطباق کاربرد آن با  برداری رسیده است که به  روستاهای کشور عملیاتی و به بهره

                                                           
1 Lynch,1981: 117 
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ها، با اقبال خوب   گونه پروژه ها، ادراک و نیاز روستاییان، از همان ابتدای اجرای این  تجربه

های توسعة روستایی در این   هایی در قالب طرح  هرو نشده است. پروژ روستاییان روبه

اند که سنخیت مناسبی با فضاهای روستایی و شرایط و فضای زیستی  ها عملیاتی شده  سکونتگاه

ای ندارد.   و معیشتی مردم جوامع محلی ندارد و جامعة محلی نیز درک مناسبی از چنین توسعه

های روستایی   آمده در فضای سکونتگاه  وجود  بههای   این مصادیق تنها بخشی از مسائل و چالش

بر غیربومی بودن این  ها و مسائلی در روستاهای کشور، عالوه  کشور است. وجود چنین چالش

ریزی است که توسعة پایدار روستایی هدف آن   الگوها، نتیجة کاربرد نوعی رویکرد و تفکر برنامه

ها، درک   ها، خواسته  گیری مطلوب از حساسیت  رهای که تاکنون بدون به  بوده است، اما توسعه

« خوب»ماندۀ جامعة محلی، خواستار یک زندگی ایدئال و یا   های مغفول  صحیح نیازها و اولویت

برای آنان بوده است. این رویکرد که متأثر از پارادایم مسلط بر ادبیات شناخت علوم یعنی 

گرایی( در فرایند   )عقالیی« محور ریزی کارشناس  برنامه»گرایی است، با نام رویکرد   اثبات

محور   ریزی مردم  ریزی توسعة روستایی موسوم است. در مقابل این رویکرد، برنامه  برنامه

گرایی   )ارتباطی( قرار دارد که از اواخر قرن بیستم در پی بروز نواقص و ضعف رویکرد عقالیی

ریزان توسعة روستایی   سفانه در ایران با اقبال برنامهریزی جهان مطرح شد که متأ  در ادبیات برنامه

ریزی کشور غلبه   محور همچنان بر حوزۀ ادبیات برنامه  رو نشده است و رویکرد کارشناس روبه

« بودن  غیر مشارکتی »و « محوری  تخصص»گرایی با دو خصیصة   داشته است. رویکرد عقالیی

عنوان یک  ریزی همراه است که از جامعة محلی تنها به  های تمرکزگرا در برنامه  مبتنی بر نگرش

آوری اطالعات   منظور جمع کند و پرسشگری از جامعة هدف فقط به منبع آماری خود استفاده می

(. از دیدگاه 2: 1383نسب،   الدین افتخاری و جانعلی  گیرد )رکن  موردِنیاز کارشناسان شکل می

جتماعی همانند فراگرد جهان طبیعی است که طبق عقیدۀ گرایی، جهان ا  ریزی عقالیی  برنامه

توان قوانین عام جهان طبیعی را به آن تصور کرد و کنشگران در   گرایان، می  گرایان و کمی  اثبات

ریزی و تهیه و   اند. فرایند برنامه  این جهان تا حد موجودات منفعل و فاقد اراده تنزل داده شده

های غیر مشارکتی   محوری و ویژگی  دهد که متخصص  ایی نشان میهای توسعة روست  اجرای طرح

ریزی، مانع از توجه الزم به معیارهای رویکرد   گرایی در برنامه  ناشی از غلبة رویکرد عقالیی

که مشارکت مؤثر   طوری  محور است. با این شرایط، فرایند توسعة روستایی کارآمد نبوده، به  مردم
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( و نظام 11حوالت زندگی خویش تضمین نشده است )همان: جامعة محلی در عرصة ت

هایی مطلوب   های بسیار هنوز نتوانسته سکونتگاه  رغم صرف تالش و هزینه ریزی کشور به  برنامه

و بایسته است را برای جامعة محلی به ارمغان آورد و رضایت ساکنان   طورکه شایسته و خوب آن

ۀ مهاجرت از روستا به   تا را جلب کند و همچنان پدیدزیست خویش در روس  روستاها از محیطِ

 (.184:  1390زاده و سلیمانی،   شهر، فقر و مشکالت روستاییان ادامه دارد )رستمعلی

ها   اساس، متخصص توسعة سکونتگاه روستایی، دانای کل نیست که بر همة ضرورت بر این  

کمال آگاه باشد و بهترین  مّی، تمامهای ک  کارگیری روش  های جامعة محلی با به  و مصلحت

(، بلکه این جامعة محلی 757:  1392ها را بشناسد )بدری و همکاران،  های دستیابی به آن  حل  راه

بندی  تواند بر اساس درک خود از توسعة روستای خویش، نیازهایش را اولویت  است که می

چارچوبی خوب از روستای خویش کرده، سیمایی ایدئال برای سکونتگاه خود الگوسازی کند و 

 پیشنهاد دهد.

این روستا روستای ورس از توابع بخش محمدیة شهرستان البرزِ استان قزوین است.  

وهوایی معتدل و سرد کوهستانی و اقتصاد مبتنی بر  ای با آب  لحاظ طبیعی در موقعیت کوهپایه به

روستای خود شبیه غالب پذیری ساکنینش در فرایند توسعه  بخش کشاورزی از جنبه نقش

روستاهای کشور است. این روستا، در چنددهة اخیر متأثر از عوامل بیرونی )ازجمله تهیه و 

ویژه کالبدی بوده است. این  اجرای طرح هادی روستایی(، شاهد تحوالت در ابعاد مختلف به

ریزان و طراحان  داده نه برخواسته از نگرش روستاییان که برآمده از اندیشة برنامه تحوالت رخ

تنها مشکالت گذشته حل نشده، بلکه  شده بعضاً نه تکنوکرات بوده است. این موضوع سبب

ارائه پاسخی مناسب به این سؤال که ساز مشکالت جدید هم شود. در این راستا،  زمینه

 مورد تأکید این مقاله قرار گرفته است. « روستاییان چه درکی از روستای خوب دارند؟»

 ظریمبانی ن
ریزی توسعة   در حوزۀ ادبیات نظری توسعه و تغییرات اجتماعی در دورۀ معاصر، مباحث برنامه

شناسی در حال تبدیل به یک پارادایم   پایدار روستایی با توجه به گسترش نظری و روش

ای است. تعاریفی که تا یکی دو دهة پیش از توسعة روستایی ارائه شده   رشته مقیاس بین بزرگ

های   های حاکم در دوره  ندرت به پایداری اشاره داشته و بیشتر تحت تأثیر دیدگاه بهاست، 
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های مذکور، عمدتاً حول محور اقتصادی و اجتماعی متمرکز بودند و  مختلف بوده است. تعریف

گرایانه و   های کمّی  ای نسبتاً طوالنی، توسعة روستایی در چارچوب دیدگاه  برای دوره

شد و بر بُعد اقتصادی بسیار تأکید داشت و رشد و افزایش محصول را   ریف میمدرنیزاسیون تع

بدون توجه به سایر ابعاد توسعه موردِتوجه قرار داده بود. این نوع توسعه مترادف با رشد و با 

تأکید بر رشد اقتصادی، فنّاورانه، تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و... بود )قادری و 

های اجتماعی ازقبیل بهبود زندگی اجتماعی   (. مدتی نیز تأکیدها بر جنبه105:  1398خانی،  شرف

زمان  های خاصی از مردم )فقرای روستایی( بیشتر موردِتوجه قرار گرفت و هم  و اقتصادی گروه

های بعدی، به مشارکت   با رشد، توزیع منافع توسعه نیز در کانون مباحث جای داشت و در گام

گرایانه عنایت شد. بااینکه بر توسعة یکپارچه بسیار تأکید شد، ولی در   ع نگاه کیفیو ابعادی از نو

ای که در روستاها پدید   ندرت توسعة روستایی یکپارچه تحقق یافت و درنتیجه توسعه عمل به

، 1970ای ناموزون و تاحدی ناهماهنگ در جامعة محلی و روستایی بود. از دهة   آمد، توسعه

های نظری و روشی علیه مکتب نوسازی متعارف از سوی مکاتب   و چالش همگام با نقد

مدرنسیم و درنهایت فمینیسم و ساختارگرایان اجتماعی، زمینه برای   وابستگی، تضاد و پست

مطرح شدن حوزۀ روستایی در قالب رویکرد توسعة پایدار روستایی فراهم شد که در آن بر 

 ( .41:  1389تأکید دارد )وثوقی و ایمانی،  محور  سازوکار درونی، بومی و مردم 

لحاظ مبانی  های توسعة روستایی به  بر اساس این سیر تحول فکری و نظری توسعه، برنامه

های الگوهای مسلط در   گذاری و تخصیص منابع از آموزه نظری و نوع نگرش به توسعه، هدف

های اخیر از نگرش توسعة   هخصوص در ده  های مختلف زمانی و به  ادبیات توسعه در دوره

های پارادایم   معنای دیگر از میان آموزه (. به78:  1391پذیرفته است )رضوانی،  پایدار تأثیر 

ریزی نواحی   منظور برنامه های اخیر، راهبردها و الگوهای متنوعی به  توسعة پایدار در طول دهه

، «روستای نمونه»هایی چون های گذشته الگو  روستایی در جهان مطرح شده است. در دهه

در مناطق گوناگون جهان « روستای هوشمند»و « روستای شهری»، «بوم روستا»، «روستای سالم»

نوعی در پی رسیدن به جامعة مطلوب، پویا، بهینه و  ها به  اند. همة این مدل  مطرح و بررسی شده

شهرگرایی و   ذیری از اندیشة آرمانیافته بر پایه و اصول پایداری و توسعة پایدارند و تأثیرپ توسعه

 ( . 751:  1392هاست )بدری و همکاران،  رسیدن به سکونتگاه مطلوب، ویژگی اکثر آن
 



 

 

 

 

 

 593                            ...تحلیل ادراک جامعة محلی از روستای خوب / عزیزی، عزیزپور، طهماسبی

 

 

 های توسعة روستایی . اصول مطرح در مدل1جدول 

 اصول  ها مدل

مدل روستای 

 نمونه
 های انسانی و معنوی، دموکراتیک و مدنی  عدالت اجتماعی، ارزش

مدل روستای 

 لمسا
 بهداشت، اشتغال، مسکن، عدالت، برابری، آموزش

مدل روستای 

 هوشمند

های   های فشرده و متنوع، ویژگی  روی، طراحی ساختمان  کاربری ترکیبی، دسترسی به مسیر پیاده

سازی شهروندان(، توسعه و  وپرورش، جوامع جذاب با احساس قوی مکانی )فرهنگ آموزش

 ونقل تنوع حملهای م  تقویت اجتماعات و گزینه

مدل روستای 

 شهری

ساز با طبیعت، کارآمدی منابع  مشارکت، صمیمیت و هویت، فضاهای عمومی سرزنده و هم

ها و تنوع ابنیه،   انرژی، ابعاد و بافت مساکن روستا، تناسب اختالط کاربری اراضی و فعالیت

 زیست مداری، احترام به محیطِ پیاده

مدل بوم 

 روستا

گیری شورایی، خدمات پزشکی   سبک زندگی سالم، بهداشت پیشگیرانه، تصمیمبُعد اجتماعی )

سازی خدمات اجتماعی، مراقبت از کودکان   مکمل، زندگی، یادگیری، آموزش و ارتباطات، مدرن

گرایی اقتصادی و تبادالت اقتصادی تعریف شده(،   و سالمندان، انسجام شخصیتی معلوالن، محلی

بیابان، بهسازی زمین، طراحی پرماکالچر، تولید، مصرف و بازچرخش بُعد اکولوژیکال )تنوع 

ساختمان اکولوژیکی، ، ای، انرژی تجدیدپذیر صورت منطقه غذای ارگانیک محلی، حفاظت آب به

آنالیز چرخة زندگی، تجارت سبز(، بُعد فرهنگی و معنوی )خالقیت، شکوفا کردن فردی، 

ها و چرخة طبیعی،   طبیعت، احترام به فرهنگ معنویت، شناخت بیشتر خدا، نزدیک شدن به

ها، مقاومت در برابر جهانی   اقلیم  محلی کردن، زیست، بینی، علم و فلسفه گردش زندگی، جهان

 شدن( 

؛ 47:1397؛ احمدی، 17:1995نقل از آنت و ریفکین،  ؛ صادقلو و همکاران به12: 2006رامش و سیورام ، منابع:

 .208:1392الدین افتخاری و بدری،   ؛ رکن13:1392مهر،  نورالدین و معین

 شناسی تحقیق  روش

شناسی کیفی استفاده شده   در این پژوهش، مبتنی بر منطق استقراء و پارادایم تفسیری از روش

است. « روستای خوب»است. دلیل انتخاب این روش، نو بودن مسئله و آشکار نبودن ابعاد پدیدۀ 

پدیدارشناسی است. در این رویکرد یک محقق کیفی، پدیده را رویکرد حاکم بر روش تحقیق، 

                                                           
1 R. Ramesh, P. Sivaram,2006,2 
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کند، پدیده را برحسب معنایی که جامعة محلی به   در محیط طبیعی خود مطالعه کرده و تالش می

اند، معنادار کرده و تفسیر کند   صورت محلی تجربه کرده طورکه مردم به بخشند و آن  آن می

 ( .93:  1392)محمدپور، 

این پژوهش، روستاییان روستای ورس از توابع دهستان حصارخروانِ بخش جامعة هدف 

لحاظ طبیعی در موقعیت  محمدیه واقع در شهرستان البرزِ استان قزوین هستند. این روستا به

 677وهوایی معتدل و سرد کوهستانی قرار گرفته است. جمعیت روستای ورس  ای با آب  کوهپایه

(. زبان محلی مردمان این روستا تاتی است 1395)مرکز آمار ایران:خانوار است  231نفر در قالب 

و ازنظر باورهای دینی نیز به دین اسالم و مذهب شیعه معتقد هستند. ازنظر ساختار اقتصادی 

درصد مردان و جوانان ورسی به فعالیت  70کنندگان در پژوهش، حدود   اذعان اکثر شرکت به

های اقتصادی   ران، کرج و قزوین مشغول هستند. فعالیتنانوایی در شهرهای بزرگ مانند ته

های بخش کشاورزی )باغداری،  کنند، فعالیت دیگری که روستاییان از آن طریق کسب درآمد می

های کالبدی، روستا دارای   زراعت، دامداری( و مشاغل بخش خدماتی است. ازلحاظ ویژگی

 خدمات زیرساختی و روساختی است. 

گیری هدفمند انتخاب   کنندگان پژوهش با روش نمونه  ، انتخاب شرکتدر میدان مطالعه

شدند. در این روش بر اساس هدف )کشف انتظارات جامعة محلی از شرایط روستای خود(، 

های سنی )کودکان،  کنندگان با معیارهایی چون جنس )زن و مرد(، گروه انتخاب مشارکت

شان انجام گرفت. تعداد  گاهی و تجربهخوردگان( و سطح آ ساالن و سال جوانان، میان

کنندگان   هایی که از این شرکت  کنندگان نیز با روش اشباع نظری تعیین شده است. داده مشارکت

دست آمد، با فنون مصاحبة عمیق )ساختارنیافته( و روش تصویر  برای پاسخ به سؤال پژوهش به

همة ردۀ سنی جامعة محلی ورس  لیست مصاحبه و نقاشی از  ذهنی با استفاده از ابزار چک

 19سازی و آماده شد. گروه پژوهش پس از مصاحبه با   آوری و برای مرحلة تفسیر، پیاده جمع

دختر( )جدول شمارۀ 8پسر، 1کنندۀ کودک و نوجوان )  شرکت 9زن( و 12مرد، 7سال ) فرد بزرگ

ها از   عدی، برای تحلیل داده( به اشباع نظری رسید و مطالعة میدانی را خاتمه داد. در گام ب3و 2

شده طی سه مرحلة کدبندی باز،   آوری های جمع فن کدگذاری استفاده شد. در این فن داده

مقولة اصلی از  20بندی شدند. برآیند این مسیر تعیین   محوری و گزینشی معناسازی و مقوله
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امعة محلی در ادراک جامعة محلی ورس است. نهایتاً، چارچوب مفهومی مبتنی بر ادراک ج

 ترسیم و ارائه شد.« روستای خوب»چارچوب 

 سال کنندگان بزرگ . ویژگی عمومی مشارکت2جدول 

 شغل تحصیالت سن جنس شوندهمصاحبه

 زن 1کد 
 

 دار/ مسئول فرمانده بسیج روستا خانه دیپلم

 بازنشسته ... سال 78 مرد 2کد 

 دار خانه ... سال70 زن 3کد 

 کارگر شرکت تولیدی نس مکانیکلیسا سال28 مرد 4کد 

 دار خانه پنجم ابتدایی سال41 زن 5کد 

 دار خانه دیپلم مدیریت خانواده سال30 زن 6کد 

 بیکار لیسانس حسابداری سال30 زن 7کد 

 دار خانه دیپلم حسابداری فوق سال 31 زن 8کد 

 آزاد دیپلم سال31 مرد 9کد 

 کارگر شرکت تولید ماسکدار/ خانه پنجم ابتدایی سال45 زن 10کد 

 خوان روستا دار/روضه خانه ... سال48 زن 11کد 

 دوم دبیرستان سال37 زن 12کد 
دار/آرایشگر/جانشین فرمانده بسیج  خانه

 روستا

 بازنشسته/کشاورز سواد بی سال70 مرد 13کد 

 دار خانه سواد بی سال54 زن 14کد 

 بیکار دیپلم سال22 زن 15کد 

 کارگر شرکت تولید ماسک دیپلم آسانسور لسا19 مرد 16کد 

 دار خانه ابتدایی سال70 زن 17کد 

 کاسب/کشاورز/عضو شورای اسالمی روستا دیپلم سال49 مرد 18کد 

 دهیار روستا لیسانس سال43 مرد 19کد 
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 کنندگان کودک و نوجوان . ویژگی عمومی مشارکت3جدول 

 تحصیالت سن جنس کنندهمشارکت

 کالس پنجم ابتدایی 12 دختر 1کد 

 کالس سوم ابتدایی 10 دختر 2کد 

 کالس ششم ابتدایی 13 دختر 3کد 

 کالس هفتم ابتدایی 14 دختر 4کد 

 کالس سوم ابتدایی 9 دختر 5کد 

 کالس ششم ابتدایی 13 دختر 6کد 

 کالس هفتم ابتدایی 14 دختر 7کد 

 کالس چهارم ابتدایی 11 دختر 8کد 

 س دوم ابتداییکال 8 پسر 9کد 

 های پژوهش منبع:یافته

 های پژوهش  یافته

های روستای   شده، با تأکید بر ویژگی  کد مفهومی شناسایی 286های اصلی مستخرج از   مقوله

( در ارتباط با مفاهیم 4های این پژوهش هستند که در جدول )  خوب از نگاه جامعة محلی، یافته

گیری از تجربه و ادراک   پژوهش حاضر با بهره ائه شده است.و واحدهای معنایی و نیز شواهد، ار

 69های تحقیق،   های یک روستای خوب را پدیدار کرد. طبق یافته  جامعة محلی ورس، ویژگی

عنوان  شده به  مقولة فرعی و یک مقولة اصلی )یا گزینشی( اشاره 20مقولة محوری در چارچوب 

های اصلی که   های روستای خوب مطرح شد. مقوله  ژگیکنندگان از وی  ادراک و دریافت مشارکت

شان شکل گرفته   کننده از محل زندگی  در پیوند با تجربه، نیاز و تصویر ذهنی افراد مشارکت

در قالب خط داستان روستای خوب تفسیر و تشریح شده است و نهایتاً نیز پاسخ به سؤال است، 

، ارائه و «ی چه درکی از روستای خوب دارد؟جامعة محل»اصلی پژوهش حاضر مبنی بر اینکه 

 مدل مفهومی روستای خوب ترسیم شد.
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 های اصلی  شده، واحدهای معنایی و مقوله  . کدهای مفهومی شناسایی4جدول 

 مقوله اصلی های فرعی مقوله

 محدودیت دسترسی به آب کشاورزی

تجربه زیسته نسبتاً مناسب از زندگی 
 در روستا

 های توسعة روستا  عة محلی در طرحضعف مشارکت جام

 های اشتغال برای روستاییان  سازی فرصت  ضعف فعال

 حفظ آثار فرهنگی و طبیعی روستا

 پایین بودن سطح درآمد

 شهرگرایی

 ضعف در داشتن محیط پوشش گیاهی مناسب در بافت کالبدی

 های دینی  باور به ارزش

 تضعیف معماری بومی

 ت رفاهیضعف امکانا

 گرایی و فردگرایی  گرایش روستاییان به مادی

 پایین بودن سطح مهارت روستاییان

 تعارض منافع بین دولت و مردم

 تضعیف بنیان خانواده

 های توسعة اشتغال  وجود ظرفیت

 وجود انسجام اجتماعی

 مندی از سالمتی جسم و روان  بهره

 تاونقل روس نامناسب بودن شبکة حمل

 زیست روستا  نامناسب بودن محیطِ

 شهری -گسترش تعامل روستایی

 های پژوهش  منبع:یافته

 ها )خط داستان روستای خوب(  تفسیر مقوله

های   جزء مقوله دیگر خط داستان عبارت است از توضیح مفصل و جزءبه بیانِ ها و یا به  تفسیر داده

کننده. در این   های افراد مشارکت  نقل قول ا، استناد بهه  ها، خالصه  محوری با ارجاع به یادداشت

ها را توضیح   بخش از پژوهش حاضر، گروه پژوهش در قالب خط داستان روستای خوب، مقوله

ها را تفسیر   ها با استناد به شواهد و تصاویر نقاشی  ها را بیان و هریک از مقوله و روابط منطقی آن

 شرح زیر است:و تبیین کرده است. تفاسیر به 
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 محدودیت دسترسی به آب کشاورزی 

هایی که از   آب کشاورزی ورس برای کاشت محصوالت باغی و زراعی از طریق کانال

های برخی   شود. اما از صحبت اند، تأمین می  های داخل روستا منشعب شده  رودخانه

گذرد،   روستا می کنندگان مشخص شد که در فصول گرم سال، این رودخانه که از داخل  مشارکت

آبی خواهد شد. این موضوع بر میزان آب موردِنیاز کشاورزان در چنین   آبی و یا حتی بی  دچار کم

محدودیت دسترسی به آب کشاورزی در فصول » مواقعی تأثیر گذاشته و روستاییان را با مقولة

ند به کار م  کند. این محدودیت موجب شده است کسانی که عالقه  رو می روبه« گرم سال

های مستعد کشاورزی   خاطر بسیاری از زمین همین کشاورزی هستند منصرف شوند و به

روستای ورس آب آشامیدنی »گوید:   ( می2کنندۀ کد )  بالاستفاده بماند. در این خصوص مشارکت

دست روستا )ورودی روستا( برای  های پایین  دارد ولی آب کشاورزی ندارد... اگر آب باشد زمین
 «. حیای مناسب است هم خاک خوب دارد...ا

های زراعی در   نیاز کشاورزان به آب در همة فصول سال و اهمیت دسترسی با آن در زمین

شود و اینکه روستایی ازنظر نقاش خوب و ایدئال است که   خوبی دیده می نقاشی زیر به

رار گیرد. این نقاشی را کد کشاورزی آن رونق داشته باشد و نیاز قشر کشاورز روستا موردِتوجه ق

 ( ترسیم کرده است.8)
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 های توسعة روستا  ضعف مشارکت جامعه محلی در طرح 

های توسعة روستایی که تاکنون برای ورس تهیه و اجرایی شده است، از نقش مردم   در طرح

رحلة تهیه و ویژه در م یک از مراحل به  ریزی روستا، آنان را در هیچ  استفاده نشده، متولیان برنامه

ضعف مشارکت »ای با عنوان   اند و جامعة محلی ورس را با مسئله  نیازسنجی طرح دخالت نداده

رو کرده است. در ارتباط با این مقوله،  روبه« های توسعة روستا  جامعة محلی در طرح

های خود، که هریک وجهی از   طور ضمنی در سه بخش از صحبت  ( به18ای )کد  کننده  مشارکت

سازد، به آن اشاره کرده است. در بخش اول، او از نقش   ضعف مشارکت روستاییان را آشکار می

 کند:   طور بیان می  نداشتن مردم این
در این طرح )طرح هادی روستای ورس( اصالً از مردم نپرسیدند که روستایی چه نیازی »...

من »... ارات دهیاری اصرار دارد: و در بخشی دیگر، بر نداشتن اختی«. خواهد...  دارد ...چه می
 ...«.ها بگویند من اجرا کنم   دهیار مجری طرح هستم مجبورم هرچه مشاور طرح

 های اشتغال برای روستاییان  سازی فرصت  ضعف فعال 

عنوان مانعی برای ادراک تجربة زیستن در  هایی که ازنظر روستاییان، به  ترین مقوله یکی از مهم

« های اشتغال برای روستاییان  سازی فرصت  ضعف فعال»شود، مقولة   می روستایی خوب محسوب

ویژه جوانان، موجب شده  است. نبود فرصت اشتغال مناسب در روستا برای مردان، زنان و به

آوردن شغل و منبع درآمد به خارج   دستاست که تعداد بسیاری از مردان روستای ورس برای به

بزرگ )تهران، کرج(، به فعالیت نانوایی و فعالیت کارگری در بخش از روستا رفته و در شهرهای 

جان بخرند.  صنعت مشغول شوند و خطرات و مشکالت اشتغال دور از خانواده را به

 کند:  ( در مصاحبه عنوان می1کنندگان خانم )کد  خصوص یکی از مشارکت دراین

خاطر کار به شهرهای تهران، کرج  هایی که به  زایی بشه، آن اگه برای مردانمان هم اشتغال» 
درصد مردهای روستا نانوا هستن و برای کار بیرون از روستا  80-70گردن...  رفتن برمی

 «.هستن...

های باالیی   جامعة محلی روستای ورس بر این باور بودند که در روستایشان، ظرفیت

های   ه باید با حمایتمنظور ایجاد اشتغال توسط خود آنان وجود دارد. این دولت است ک به
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( 13کنندۀ )کد  ارتباط مشارکت ساز کارآفرینی روستاییان باشد. دراین  ای و قانونی، زمینه  سرمایه

 کند:  خاطرنشان می

جهادکشاورزی چند سال پیش آمد در روستا برای ایجاد اشتغال مانند کارهایی مثل » 
های جهاد شرکت   تیم در کالسمحمدی. ما هم رف  زنبورداری، کاشت زعفران یا کاشت گل

کردیم. زمین هم برای خودمان داشتیم. اما تسهیالتی که قرار بود دریافت کنیم، اقساط 

خواند. ترسیدیم و قبول نکردیم. خب دولت حمایت از تولید   بازپرداخت آن با درآمد ما نمی
 «.ها باید زیاد باشد...  کند وگرنه چرا اینقدر قسط وام  نمی

  فرهنگی و طبیعی روستاحفظ آثار 

را یکی دیگر از وجوه روستای « حفظ آثار فرهنگی و طبیعی روستا»کنندگان پژوهش،   مشارکت

خوب بیان کردند. منظور از آثار فرهنگی و طبیعی، همة آن چیزی است که از گذشته، محیط 

امروز و جامعة  اند، برای نسل  زیسته  هایی که در گذشته در این روستا می  طبیعی و نیز انسان

ها و رسوم سنتی مردم روستا،   ها و هنجارها، آیین  اند. ارزش  محلی ورس به ارث گذاشته

های سنتی، نوع غذاهای بومی، و حتی آثاری مانند ظروفی که در زیرِ زمین روستا مدفون   لباس

ه و هرآنچه هستند، نحوۀ دفن مردگان در گورستان قدیمی روستا و نیز حتی رودخانه و کوه و در

های فرهنگی و طبیعی   ها و سرمایه  تواند جزء داشته  که طبیعت در اختیار آنان گذاشته است، می

عنوان  جامعة محلی ورس محسوب شود. بنابراین هم باید خود روستاییان و هم کسانی که به

به فرهنگ و ها، بکوشند و   شوند، برای حفظ این سرمایه  گردشگر و از بیرون روستا وارد آن می

کنندگان   طبیعت مردم ورس احترام بگذارند. وجود عنصر موزه در نقاشی یکی از مشارکت

ترسیم موزه در روستا، نشان از اهمیت حفظ آثار »گذارد:   ( بر این موضوع صحه می2)کد

 «.فهماند  تاریخی و فرهنگی و میراث گذشتگان را می
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  ( احترام نگذاشتن گردشگران به فرهنگ، محیط18ِکد )کنندۀ   درارتباط با این مقوله، مشارکت

حفظ آثار فرهنگی و طبیعی »ها و منفعت روستاییان، این موضوع را با مقولة   زیست و دارایی

دنبال داشته و خواهان حل این  داند. این مسئله نارضایتی مردم ورس را به  مرتبط می« روستا

 کند:  چنین اظهار می باره این نمشکل از طرف مدیریت روستا هستند. او درای
آیند، جز اینکه فرهنگ مردم   گردشگرانی که آخر هفته و روزهای تعطیل به روستا می» 

روستا را تغییر دادند با آن ظاهر ناسازگارشان... با آن فرهنگ شهری و غیر روستایی خودشان 
هایی   شنبه باید زباله شود و فقط دهیاری روزهای  و هم اینکه درآمدی عاید مردم روستا نمی

 «. آیند را جمع کند... چون هنوز هیچ سازوکار گردشگری فراهم نیست...  که مردم از بیرون می

 پایین بودن سطح درآمد 

پایین بودن سطح »یکی دیگر از نیازهایی که روستاییان به آن اشاره داشتند، پرداختن به مقولة 

کنندگان، وضعیت درآمد وضعیت متوسطی   رکتاذعان اکثر مشا است. به« درآمد روستاییان

شان   ها و هماهنگ نبودن درآمد با مخارج زندگی  است، اما برخی نیز بر وجود تورم و گرانی

کنندۀ   تواند مثال خوبی باشد. مشارکت  اصرار داشتند. در ارتباط با این موضوع شاهد زیر می

 گوید:   ( می12کد )

 «.اضافه کردند ولی جنس چند برابر اضافه شده است... تومان 400گرانی هست... حقوق »
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( با اشاره به سود کم تولیدات روستایی، پایین بودن درآمدها را 14کنندۀ دیگر )کد  مشارکت

صرفه نیست  دادیم...اما چون به  بافی انجام می  های روستای ورس هنر قالی  ما خانم»کند:    معنا می

 «.دهیم...  دیگر انجام نمی

 های دینی  ور به ارزشبا  

های دینی،   بیانگر حساسیت مردم ورس نسبت به حفظ ارزش« های دینی  باور به ارزش»مقولة 

های دینی، عمل کردن به شعائر و واجبات دینی   رغم تغییرات انجام شده است. منظور از ارزش به

و قدیمی دگرگون است. در روستای ورس ضمن اینکه باور به بسیاری از عناصر مذهبی، سنتی 

شده است اما مردم همچنان بر باورهای اساسی خود اصرار داشته و در حفظ آن تا حد امکان 

کوشند. ازنظر جامعة محلی ورس، روستای خوب بایستی عنصر مسجد در بافت و کالبد آن   می

نه شده وجود داشته باشد تا بتوانند در آن مکان نیاز به پرستش معبود را که در فطرتشان نهادی

های کودکان   است، پاسخ دهند. این مطلب را از تفسیر وجود عنصر مسجد در برخی از نقاشی

 توان برداشت کرد. )نقاشی زیر(.  اهل ورس می

 
( اثرات منفی تغییرات در برخی 13ای دیگر )کد  کننده  در تأکید بر مقولة فوق، مشارکت

کند. او   نیت خود نسبت به روستایش مطرح میرا در ذه« حجاب»و « حیا»های دینی مانند   ارزش
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اش تمام شده   کردند...االن دوره  قدیما خیلی بهتر حیا و حجاب بود همه رعایت می»گوید:   باره می دراین

 «.گرده...  دیگه بر نمی

 شهرگرایی 

دلیل رشد تکنولوژی، نفوذ تفکر  این مفهوم گویای این مطلب است که در جامعة ورس، به

های اجتماعی و فضای مجازی، موجب شده است مردم   سیون و یا حتی تأثیرات رسانهمدرنیزا

روستا نگاهی شهرگرایانه به روستایشان داشته باشند و از این نگاه وضعیت مطلوب را برای 

طور در  کنندگان در مصاحبه، روستای خوب را این روستایشان متصور شوند. برخی مشارکت

های شهر را داشته   باید روستا شبیه شهر باشد و امکانات و جذابیت اند که یا  ذهن درک کرده

باشد و یا باید به شهر مهاجرت کنند و آنجا را برای زیستن انتخاب کنند. این تفکر هم در نسل 

سال رسوخ کرده است و هم نسل کودک را تحت تأثیر خود قرار داده است. نقاشی کد  بزرگ

برای این مطلب است. تفسیر این نقاشی از دو وجه مقولة ( مثالی گویا و شاهدی دقیق 3)

 شهرگرایی قابل شرح و توضیح است.
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روستایی که در آینده، این نقاش در ذهن خود ساخته است، روستایی مدرن با »وجه اول: 

 « .های تفکر مدرنیستی است  نماد

که قبالً این سرگرمی سواری تأکید دارد   وجه دوم: نیز بر گرایش دختران روستا به دوچرخه

 در میان جنس دختر و زن روستایی متداول نبوده است.

( با توجه به ارتباطش با شهر از طریق تعامل روزانه و 7ای دیگر )کد  کننده  همچنین مشارکت

 مندی خود به زندگی در شهر اصرار و اظهار دارد:  کنش با بستگان ساکن در شهر بر عالقه

ستا مثل شهر باشد امکانات آنجا )شهر( را داشته باشد... اینجا خیلی دوست دارم که رو» 
 «.امکانات زیربنایی و رفاهی کم است

  ضعف در داشتن محیط پوشش گیاهی مناسب در بافت کالبدی 

شناختی و برخورداری روستا از  لحاظ بوم بر اساس مشاهدات وضع موجود روستای ورس به 

لبدی روستا، وجود عناصر طبیعی و سرسبز مانند درخت، انداز طبیعی، در بافت و فضای کا چشم

براینکه  خورد. دلیل ایجاد این وضعیت عالوه تر به چشم می پوشش گیاهی و فضای سبز کم

چندان چشمگیر استقرار  وهوایی با بارشی ساالنه نه روستا در طبیعتی کوهستانی و نیز شرایط آب

نیز باشد. در تبیین این شرایط که چه عامل انسانی دلیل شرایط انسانی  تواند به یافته است، می

توان به عدم وجود برنامه و  باعث کمبود فضای سبز در بافت و کالبد روستا شده است، می

انداز طبیعی و سرسبز از سوی  هایی از نوع کاشت درخت و نیز احداث فضاهایی با چشم پروژه

که ادراک جامعة محلی از روستای  مدیریت روستای ورس اشاره کرد. در چنین شرایطی است

خوب، روستایی است که سرسبز باشد و از مناظر طبیعی و عناصری مانند درخت برخوردار 

خوبی  (، از عنصر درخت به5کنندگان )کد باشد. در همین رابطه، در نقاشی زیر یکی از مشارکت

ر سرسبزبودن روستا در این نقاشی درختان انبوه ب»سرسبزی روستا را به تصویر کشیده است: 

 « .تأکید دارد
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 کند:   طور بیان می ( در مصاحبه درک خود را از روستای ایدئالش این18ای )کد  کننده  مشارکت

 «.روستای موردِنظر من روستایی است که سبز باشد... پر از درخت و سرسبزی...»

 تضعیف معماری بومی 

عنوان تغییری  صراحت به کنندگان تحقیق، به  ای است که مشارکت  مقوله« تضعیف معماری بومی»

اند. مردم روستای ورس عقیده دارند   ها در روستای خوب، به آن اشاره داشته در تجربة زیست آن

ها و   کنند، که دیدن معماری خانه  ها زندگی در روستای خوب را تجربه و درک می زمانی، آن

ها را به یاد گذشته بیندازد. همان بافت روستایی   نها در بافت روستا، آ  کاررفته در سازه مصالح به

گلی با سقفی   های کاه  کند. بافتی متشکل از خانه  ها تداعی می وبوی گذشته را در ذهن آن که رنگ

شده با مصالحی که طبیعت روستای   هایی ساخته  هایی با دیوارهای خشتی و خانه  چوبی، کوچه

وهوای روستا را داشته  جزءاش، حال  به  وستایی که جزءورس آن را به مردمش بخشیده است. ر
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پسندند:   وهوای شهر را در ذهنشان یادآور شود را نمی باشد و زندگی در روستایی که حال

هایی با معماری و سبک   روح؛ خانه  هایی با آسفالت سیاه و بی  های فلزی و بتنی؛ کوچه  خانه

گونه بیان  ها این شد، آن  ها صحبت می وستا با آنشهری. وقتی در ارتباط با معماری بومی ر

اش بسازند و   های معماری بومی و محلی  کردند که دوست دارند روستا را از نو با همة زیبایی  می

نواز را در ذهن روستاییان معماری کنند. در همین رابطه یکی از   اندازی روح  چشم

 کند:  د را از این وضعیت بیان میگونه درک خو ( این4کنندگان روستا )کد  مشارکت

تر و   کنم. روستای ورس خیلی سنتی  موقع فکر می  من همیشه به زمان بچگی و خاطرات آن» 
گلی بودند یادم میاد.   ها که سقفشان چوبی و کاه  تر بود... حمام عمومی و آن بافت خانه  قشنگ

همان زمان  د که روستا برگرده بهخواه  چیز تغییر کرده. جالب نیست برام. دلم می االن همه
 «.طوری بشود، بسیار رؤیایی است بچگی، اگر این

وضوح برداشت کرد که ازنظر کودکانی که حتی در  توان به  در نقاشی کودکان ورسی نیز می

ها   اند، روستایی خوب است که خانه  وحال را تجربه نکرده اند و آن حس  زمان قدیم زندگی نکرده

 شود:  ( دیده می1خوبی در نقاشی کد ) دیمی و بومی داشته باشد. این مطلب بهسبک معماری ق

 
 ضعف امکانات رفاهی 

دهد احساس نیاز جامعة محلی به حل این ضعف، روستایشان را به روستایی   این مقوله نشان می

گفتة بسیاری از  کند. به  اند، نزدیک می  که آن را با ویژگی خوب بودن ادراک کرده
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طور حتم برخوردار نیست، مانند  کنندگان تحقیق، روستای ورس یا از امکانات رفاهی به  کتمشار

)فضای ورزشی، فضای بازی، سرگرمی و گذران اوقات فراغت زنان و جوانان و کودکان( و یا 

دهد، مانند ضعف کیفیت آموزش   برخی امکانات خدمات باکیفیتی به مردم روستا ارائه نمی

 ر مقطع دبستان، پایین بودن کیفیت خدمات پزشکی عمومی و زنان.آموزان د  دانش

 کند: گونه عنوان می ( این15کنندۀ خانمی )کد  در همین ارتباط مشارکت 

کار بودن در بیایند و در کوچه و خیابان کمتر  ها هم از این بالتکلیفی و بی  برای اینکه بچه» 
 «.کنند...  بازی کنند، موتوربازی می

فروشی )قصابی،   برخورداری مانند نبود امکان خدمات بانکی، نبود خردهاین عدم 

فروشی، ...(، نبود آرایشگاه زنانه و مردانه و...، موجب شده است که روستاییان برای رفع   لباس

آمد داشته باشند و این   و  نیاز روزمرۀ خود نیز به روستاها و شهرهای نزدیک روستای ورس رفت

دنبال داشته باشد. در  ها شود و نارضایتی اهالی روستا را به ف وقت و پول آنموضوع باعث اتال

( به عدم برخورداری روستا از امکان تحصیل 15کنندۀ دیگری )کد  این رابطه، مشارکت

 کند:  آموزان در مقطع دبیرستان اشاره می  دانش

صل درس و دانشگاه دارند و هم در روستای ورس و ف مردم روستا اکثراً هم در شهر خانه» 
روند شهر، نیستند. خب مجبورند. کمبود کالس مقطع دبیرستان و دانشگاه داریم یعنی   می

 «.خاطر در این فصل شهر هستند... همین دبیرستان نداریم به

 گرایی و فردگرایی  گرایش روستاییان به مادی 

داده است. آنان که تجربة  کنندگان، تغییراتی در روحیة اجتماعی مردم روستا رخ  ازنظر مشارکت

اند، معتقدند بر اساس این تغییر، امروزه مردم کمتر   زیستن در زمان گذشته در روستا را داشته

شان نسبت به یکدیگر کم شده و هرکس به فکر خودش  کنند. سازگاری یکدیگر را درک می

مردم کاهش پیدا رنگ و درنتیجه صفا و صمیمیت بین  است. روابط سرد و تعامالت اجتماعی کم

گرایی و   گیری حس مادی  شکل»کرده است و جامعة محلی ورس را با چالشی با عنوان 

رو کرده است. این چالش موجب ناخرسندی از زندگی  روبه« فردگرایی بین روستاییان

خوبی اشاره  ( به این نکته به16کنندۀ کد )  ارتباط، مشارکت شان شده است. در این   اجتماعی
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یا «. کنند. دیگر روستای ورس صفا ندارد  اند... همدیگر را درک نمی  ملت ناسازگار شده»د: کن  می

 کند:  کننده اضافه می  همین مشارکت
االن همه به فکر خودشانند. در گذشته چون همه در یک سطح بودند و برای همدیگر »... 

 «.کردند...  گذاشتند، همدیگر رو درک می  کالس نمی

  مهارت در بین روستاییانپایین بودن 

، باوجود دو واقعیت در روستا «ضعف دانش رسمی و مهارتی روستاییان»در روستای ورس، 

اذعان  شود. واقعیت اول به باال نبودن سطح علمی و تحصیلی مردم روستا اشاره دارد. به  تفسیر می

مقطع دیپلم، زمینه برای دالیل مختلف، جوانان روستا بعد از فراغت از  کنندگان به  برخی مشارکت

ادامة تحصیل در دانشگاه و مقاطع باالتر برایشان یا وجود ندارد یا بسیار ضعیف است. 

های   مندی در بین مردم روستا برای ارتقای سطح علمی وجود دارد. صحبت  که عالقه درصورتی

کننده معتقد   دهد. این مشارکت  ( به وجود این ضعف در روستا گواهی می4کنندۀ کد )  مشارکت

 کند:  است که این ضعف به رشد روستا لطمه وارد می

های   ها و یا شرکت  کارگری در نانوایی  دانند که سرنوشتشان ختم به  خیلی از جوانان می» 
خوانند و بالفاصله بعد از   گذارند، درس نمی  شود، درس را کنار می  شهرصنعتی قزوین می

ها مشغول   روند تهران و کرج... و در نانوایی  ترها می راه بزرگروند و هم  دیپلم دانشگاه نمی
شوند... همین مسئله باعث شده سطح علمی جوانان روستا خیلی باال نباشد. این به رشد   می

 «.زند...  روستا لطمه می

کند، نیاز مردان، زنان و جوانان به افزایش   واقعیت دومی که این مقوله را ایجاد می

 ای است که امکانات و زمینة پاسخگویی به آن در روستا وجود ندارد.  وحرفه فنی های  مهارت

 کند:   گونه بیان می ( بر نبود امکانات آموزش مهارت در روستا این5کنندۀ کد )  مشارکت

ها... برادر من خیلی عالقه داشت   ها نه برای بچه  های آموزشی نداریم نه برای خانم  کالس»

 «.نشد چون جایی نبود که یاد بگیرد... مکانیک شود ولی

 تعارض منافع بین دولت و مردم 

موجب نارضایتی جامعة محلی از « تعارض منافع بین دولت و مردم»در روستای ورس، وجود 

ها با رجوع به تجربة زندگی در گذشته، در روستایی که دولت خیلی  وضع موجود شده است. آن
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اشت، بر این نکته تأکید دارند که حضور دولت در مسائل در کارها و امور روستا دخالتی ند

خصوص مالکیت زمین موجب نگرانی و ایجاد مزاحمت آنان شده است. روستاییان حقوقی به

های رسیدن به چارچوب روستای خوب را برطرف کردن این مسئله در روستایشان   یکی از راه

اساس، یکی  تفاع جامعة محلی هستند. بر این سمت ان دانند. آنان خواهان تغییر این وضعیت به  می

طور ضمنی بر وجود  ( با اشاره به مشکل مالکیت زمین در روستا به2کنندگان )کد  از مشارکت

 کند:  گونه بیان می گذارد و نارضایتی خود را این  مقولة تعارض منافع بین دولت و مردم صحه می

کند و مشکل ایجاد کرده است. خیلی   ت میچند سالی هست منابع طبیعی روستاییان را اذی» 
های   های زراعت مردم در اطراف روستا را گرفته تا امامزاده اسحاق که از زمین  از زمین

ها مال منابع ملی است... اگر سازمان منابع   گوید که این زمین  روستای ورس است و می
هکتار هم برای کاشت  500هکتار زمین دیمی روستا تا  300طبیعی مزاحمت ایجاد نکند از 

 «.رسد. همین باعث شده است که مردم درآمدشان کم شود...  گندم و جو ... می

( از نارضایتی خود نسبت به بدقولی مسئولین و اجرایی 12کنندۀ دیگری )  و مشارکت

گوید و شاهدی دیگر را در ارتباط این مقوله   مردان می و وعیدهای دولت  نشدن وعده

 سازد:  خاطرنشان می

مسئولین فقط تبلیغات دارند ولی در اجرا هیچ. بدقولی مسئولین زیاده...اگر حرفشان را اجرا » 
شود. االن اگر بخواهیم وام بگیریم باید فیش حقوقی و ضامن معتبر   کنند خیلی خوب می

 .«گیرند... وضعیت مالی سخت است همه سخت می ببریم این

 تضعیف بنیان خانواده 

با مفاهیمی همچون نگرانی پدر و مادرها از آیندۀ فرزندان، حضور « یف بنیان خانوادهتضع»مقولة 

ترها در بین جامعة محلی ورس قابل تفسیر و  نداشتن پدر در خانواده و کم شدن احترام به بزرگ

ای شدن جامعه را  های جدید که شبکه توضیح است. انقالب اطالعات مبتنی بر توسعة فنّاوری

های روستایی شود.  ستری را فراهم ساخته تا عناصر فرهنگی جدیدی وارد خانوادهسبب شده، ب

ها است، معضالت جدیدی را به های دینی و مذهبی آن این عناصر که غالباً در تضاد با ساختار

ساز برهم خوردن بنیان خانوارهای روستایی شده  وجود آورده است. این معضالت، بعضاً زمینه
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وستایی ازنظر جامعة محلی ایدئال و خوب است که بنیان خانواده تقویت و رو، ر است. ازاین

 روابط بین اعضای آن قوی باشد.

 ( به تمایل حضور پدر خانواده اشاره دارد: 7کنندۀ کد )  مشارکت

جا کار کنند. یا حداقل در شهرهای نزدیک   دوست دارم پدر و مادرهای ما در روستا همین»
 «. ای یا بیشتر به خانه بیایند....  بروند تهران و هر دوهفتهاینکه   کار کنند. نه

ترها را به تضعیف بنیان خانواده گره  ( کم شدن احترام به بزرگ11کنندۀ دیگری )کد  مشارکت

 زند:  می

 «.گذاشتند...  ترها احترام خاصی می طور نبود بچه به بزرگ قدیم این» 

 های توسعة اشتغال  وجود ظرفیت 

های شهری، از   دور از هیاهو و آلودگی ای و به  دلیل استقرار در موقعیت کوهپایه س بهروستای ور

های طبیعی زیادی برخوردار است. این ویژگی، روستای ورس را به روستایی  ها و برکت نعمت

دور از شلوغی شهر در  خواهند به  هایی فراهم کرده که می  مساعد برای گذران اوقات فراغت آدم

بخش و در هوایی مطبوع نفس بکشند و از طبیعت روستایی لذت ببرند.   رامشفضایی آ

کند. درۀ سرسبز و عمیقی که   نوازی می  های سنگی که چشم  ها و صخره  وهوای معتدل، کوه آب

دهد، آبشار معروف ورس که لحظاتی باطراوت را   ای بزرگ را از دل روستا عبور می  رودخانه

دست روستاییان ورسی  های سبزی که به  انداز باغ  سازد و حتی چشم  میبرای بازدیدکنندۀ خود 

اند در چنین مکانی اوقات   پذیرای گردشگرانی باشد که مایل تواند   آباد شده است، همگی می

فراغت خود را بگذرانند. بر اساس این قابلیت طبیعی روستا، جامعة محلی نیز تمایل دارند که با 

خواهند که روستایشان به روستای هدف   ها می ی گردشگران باشند. آنپذیرا  خونگرمی خود

کنندۀ   گردشگری تبدیل شده و طرح توسعة گردشگری در روستایشان تهیه و اجرا شود. مشارکت

 کند:   ( اظهار می17کد )

ورس قابلیت تبدیل به روستای گردشگری را دارد...سازمان گردشگری اگر طرح روستای »
 «.شود...  گیرد...اشتغال ایجاد می  را تصویب کند روستا رونق میهدف گردشگری 

براینکه طبیعت ظرفیت توسعة اشتغال را از طریق توسعة گردشگری  در روستای ورس عالوه

تواند   دستی نیز می برای روستاییان فراهم کرده است، توانمندی زنان روستا در تولید صنایع

ق تولید و فروش این محصوالت روستایی باشد. زنان روستایی قابلیتی برای ایجاد اشتغال از طری
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( 14کنندگان )کد  به بافت فرش دستی مهارتی دیرینه دارند. در این زمینه یکی از مشارکت

 کند:  گونه نیاز خود را بر اساس وجود این ظرفیت بیان می این
اهند انجام دهند. شما خو  درخانه می   ها کارهای  با شوراها بارها صحبت کردیم که خانم» 

بافی در فضای مدرسه راه بیندازیم...   کمک کنید کارگاه بزنید، سرمایه از شما کار از ما... قالی
 «.دهد...  رسد. درآمدمان کفاف زندگی ما را نمی شوهرهای ما کارگرند با دو تا سه تا بچه نمی

 وجود انسجام اجتماعی 

ی شناخت روستای خوب است. امروزه باوجود   ها  لهیکی دیگر از مقو« وجود انسجام اجتماعی»

های   ها، همچنان در بین مردم روستای ورس، تعامالت و ارتباط  تمام مشکالت و گرفتاری

های زندگی، هنوز مردمان   دوستی و همکاری دارد و در تالطم  وبوی محبت، نوع اجتماعی، رنگ

یگرند. از زندگی در روستا راضی هستند روستای ورس با یکدیگر مهربان هستند و به فکر یکد

تواند یکی از وجوه مثبتی   و احساس خوبی دارند. وجود این ویژگی در جامعة محلی ورس، می

ای بهتر امیدوار سازد. گواه این   باشد که محلیان را برای داشتن یک روستای مطلوب و آینده

 تحقیق است:( این 1کنندگان )کد  موضوع، بخشی از مصاحبة یکی از شرکت

مردم باهم کنار میان. به فکر هم هستن. در این ماه رمضان گذشته حدوداً بیست میلیون تومان » 
مردم روستا جمع کردند در مسجد. از همین دامدارهای روستا گوسفند خریدن و قربانی کردن. 

 «.ها که دستشون تنگ بود، پخش کردن...  گوشتش را بین اهالی روستا و بعضی خانواده

 مندی از سالمتی جسم و روان  بهره 

ای است که جامعة محلی ورس آن را   مندی روستاییان از نعمت سالمتی جسم و روان، مقوله  بهره

دانند. اهمیت سالمت جسم   برای تجربه و ادراک زیستن در روستایی خوب، ضروری و الزم می

 شود:   ور ضمنی دیده میط( به12کنندۀ کد )  های مشارکت  و روان روستاییان در صحبت

ها زیاد است. اگر سالمتی باشد روستای ما خوب است. قابل   دوران سختی شده. بیماری»

 «.زندگی است...

 ونقل روستا  نامناسب بودن شبکة حمل 

های مسافربری در   ونقل، مانند جاده، وسایل نقلیة مسافربری و باربری و نرخ  اجزای سیستم حمل

تی مناسب برخوردار نیست. تغییر وضعیت موجود به وضعیت مطلوب، روستای ورس از وضعی
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شود. در ارتباط با این مقوله، یکی از   یکی از نیازهای اساسی جامعة محلی ورس محسوب می

 کند:  ( ، پوشش نامناسب راه روستایی ورس را مطرح می3کنندگان )کد  مشارکت
 «.ای باورس تا ورس خیلی خراب است...شویم، از روست  ای که وارد روستا می  این جاده» 

در روستای ورس تنها دو تاکسی وظیفة جابجایی مسافران را بر عهده دارند. این تعداد با 

موقع و راحت به مقصد برسند کافی جمعیت روستا تناسبی ندارد و برای اینکه مسافران به

 کند:   گونه بیان می ( این3کنندۀ خانمی )کد  باره مشارکت  نیست. دراین
 «.در روستای ورس تاکسی کم است، کالً دو تا تاکسی دارد...»

 گسترش تعامل بین شهر و روستا 

های خود، نیاز  ها برای رفع حاجت  جوامع روستایی به ارتباط با شهر و تعامل با دیگر سکونتگاه 

ع و میزان نیاز دارد. این ارتباط از شهر به روستا نیز وجود دارد. نوع ارتباطات و حجم آن به نو

طورکه روستاییان برای رفع نیازهای خود به  روستا به شهر و یا برعکس مرتبط است. اگر همان

کنند، شهر نیز برای رفع نیاز شهروندان خود با روستا ارتباط برقرار کند، یک   شهر مراجعه می

مقوله در تفسیر  شود. شاهد این  نوع پیوستگی و تعامل سازنده بین این دو سکونتگاه ایجاد می

( کشیده شده است، وجود جاده 7توان یافت. در نقاشی زیر که توسط کد )  ها می  یکی از نقاشی

و راهی که از بیرون روستا به داخل است و نیز وجود خودرو در این جاده، بر لزوم توجه به این 

 .نیاز که روستاییان برای بقاءِ خود نیازمند ارتباط و تعامل با شهر هستند

 



 

 

 

 

 

 613                            ...تحلیل ادراک جامعة محلی از روستای خوب / عزیزی، عزیزپور، طهماسبی

 

 

 ِزیست روستا  نامناسب بودن محیط 

زیست آنان در روستا، موجب نارضایتی آنان   ازنظر جامعة محلی ورس، نامناسب بودن محیطِ

ها هم   ها، خانه  ها، کوچه  شان، خیابان  است. برای اهالی این روستا بااهمیت است که محیط زندگی

ن رعایت این اصول را هم از خود مردم و پاکیزه باشد و هم از زیبایی بصری برخوردار باشد. آنا

  هم از دهیاری روستا توقع دارند و انتظار دارند که مردم و مدیریت ورس مسئوالنه با محیطِ

گونه  ( این3کنندگان )کد  زیست روستایشان برخورد کنند. مرتبط با این مقوله، یکی از مشارکت

کنندۀ   مشارکت«. ها پخش بکند...  ی همه کوچههای آشغال را زیاد بکند. تو  دهیاری سطل»نظر دارد: 

دهیاری به »گوید:   زند و می  ( ، نظافت جدول دفع فاضالب را با این مقوله گره می19دیگری )کد

 «.کند...  ها رسیدگی نمی  بهداشت جدول

 گیری  بحث و نتیجه

ک روستای های ی  گیری از تجربه و ادراک جامعة محلی ورس، ویژگی  پژوهش حاضر با بهره

های مختلفی از روستای   خوب را پدیدار کرد. روستاییان مبتنی بر تجربة زیستة خود، بر ویژگی

کنندگان بود و   ها ماهیتی مثبت داشت که مورد قبول اکثر مشارکت خود تأکید داشتند. برخی از آن

داشتند که  برخی ماهیتی منفی داشت. با توجه به اینکه روستاییان مبتنی بر فهم خود گرایش

رو،  ها مثبت باشد. ازاین  ها با ماهیت منفی را نداشته باشد و روستا در آن جنبه  روستایشان ویژگی

های زیر باشد تا آن را روستای خوب بنامیم   مبتنی بر فهم جامعة محلی روستا باید دارای ویژگی

مقولة اصلی  20مقولة محوری در چارچوب  69های پژوهش،   (. طبق یافته1  )شکل شماره

های روستای خوب مطرح شد.   کنندگان از ویژگی  عنوان ادراک و دریافت مشارکت شده به اشاره

کننده از محل   های اصلی که در پیوند با تجربه، نیاز و تصویر ذهنی افراد مشارکت  مقوله

 شان شکل گرفته است، عبارت است از:  زندگی

. ضعف مشارکت جامعة 2صول گرم سال محدودیت دسترسی به آب کشاورزی در ف -1

. 4های اشتغال برای روستاییان   سازی فرصت  . ضعف فعال3های توسعة روستا   محلی در طرح

. باور به 7. شهرگرایی 6. پایین بودن سطح درآمد 5حفظ آثار فرهنگی و طبیعی روستا 

 . و ...8های دینی   ارزش
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، «های توسعة روستا  امعة محلی در طرحضعف مشارکت ج»های اصلی،   از میان مقوله -2

حفظ آثار فرهنگی و طبیعی »و مقولة « های اشتغال برای روستاییان  سازی فرصت  ضعف فعال»

ترین  ها برخوردارند و از این لحاظ از مهم  ، از تأثیربخشی بسیاری بر تحقق دیگر مقوله«روستا

 ای تحقق روستای خوب( هستند.آمده از ادراک جامعة محلی ورس )بر دست های به  مقوله

 
 . چارچوب مفهومی روستای خوب مبتنی بر ادراک جامعة محلی1شکل 

 های پژوهش  یافتهمنبع: 

مدیریتی و  -اجتماعی، کالبدی، اقتصادی، سیاسی -نظام فضایی یک روستا از ابعاد فرهنگی

امعة محلی از مقولة اصلی که درواقع ادراک ج 20اکولوژیک تشکیل شده است. ماهیت-طبیعی

دهد که درک روستاییان از روستای خوب، همة ابعاد یک نظام   روستای خوب است، نشان می
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ها زیرنظام یکی از ابعاد نظام روستای ورس محسوب  شود و هریک از آن  روستا را شامل می

 توان گفت روستای خوب، روستایی است که با تحولی یکپارچه و پایدار شوند. بنابراین می  می

 ها، بستری را برای آرامش و آسایش ساکنین خود فراهم سازد. در تمام زیرنظام

ها در این بخش، چارچوب مفهومی روستای خوب   ها و نتایج یافته  منظور اعتباریابی یافته به

که هدف اصلی این پژوهش دستیابی به آن بوده است، با اصولی که الگوهای متداول توسعة 

های پیشین تطبیق داده شده است. در   ر هستند و همچنین با نتایج پژوهشروستایی بر آن استوا

ریزی توسعة روستایی متداول و   مقام مقایسة پژوهش با مبانی نظری و الگوهای برنامه

. مدل روستای 1( مدل توسعة روستایی با عناوین 5های حاضر با اصول )  شمول، یافته  جهان

. مدل روستای هوشمند 5. روستای شهری 4ل بوم روستا و . مد3. مدل روستای سالم 2نمونه 

آمده با  دست های به  دهد که مقوله مورد تطبیق قرار داده شده است. نتیجة این تطبیق نشان می

( مقوله، با 5( مقوله، با اصول مدل بوم روستا و مدل روستای سالم )10اصول روستای نمونه )

پوشانی دارد.  ( مقوله هم1اصول روستای هوشمند ) ( مقوله و با4اصول مدل روستای شهری )

های این پژوهش با اصول روستای نمونه بیشترین و با اصول روستای   دهد که یافته  این نشان می

 سویی را داراست. خوانی و هم ترین هم هوشمند کم

که « روستای خوب»های پژوهش حاضر با نتایج پژوهشی با موضوع   در بخش مقایسة یافته

( مورد مطالعه قرار دادند، مورد تطبیق قرار گرفته است. بر 1392دری و همکاران در سال )ب

های این پژوهش با کار بدری و همکاران که  توان بیان کرد که یافته  گونه می اساس این تطابق این

اند، تا حد زیادی هم ایشان شناسایی الگوی ادراکی روستای خوب را مورد مطالعه قرار داده

آمده از ادراک جامعة  دست های به  معنی است که مقوله این خوانی دارد. این بیان به ویی و همس

آمده از ادراک جامعه مورد مطالعة پژوهش  دست های به  محلی ورس شباهت زیادی با مقوله

پوشانی  ( مقولة پژوهش پیشین هم13( مقولة پژوهش حاضر با )15که ) طوری مذکور دارد. به

رچه از مفاهیم متفاوتی برای درک معنا در هر دو پژوهش استفاده شده است، اما درواقع دارد. اگ

 رسانند.  یک مضمون را می

برآیند پژوهش حاضر ضمن اینکه دستاوردها و اصول تجربة الگوهای توسعة روستایی 

تای کند، بر این اصل تأکید دارد که در الگوسازی مدل توسعة روس  متداول و قبلی را رد نمی
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ها در  های توسعه و مشارکت عملی آن  نفعان برنامه خوب، احترام به دیدگاه جامعة محلی و ذی

ای   تنها از اهمیت باالیی برخوردار است، بلکه الزمة دستیابی به جامعه  گیری نه  فرایند تصمیم

ز پایدار است و بایستی در اولویت قرار گیرد. اولویت قرار دادن دیدگاه جامعة محلی ا

محور و   های غیر اثباتی است که با رویکردی جامعه  های مشترک حاکم بر پارادایم  ویژگی

ها با مشارکت مردم را برای   ریزی توسعة روستایی، طراحی شاخص  مشارکتی در زمینة برنامه

 دهند.  ای ایدئال موردتوجه قرار می  دستیابی به جامعه

عة روستا اشاره دارد. با توجه به این نکته که برآیند دیگر این پژوهش بر یکپارچگی توس

دهد،   خوبی نشان می آمده در مدل مفهومی روستای خوب در این پژوهش به دست های به  مقوله

هایی از جنس طبیعی   اند و هم اجتماعی. هم مقوله  های جامعة محلی هم اقتصادی  اولویت

ساخت. هم نیازهای فرهنگی   لبدی و انسانهایی از جنس کا  شود و هم مقوله  روستا را شامل می

را مدِنظر دارد و هم نیازهای سیاسی و نهادی. درواقع دیدگاه جامعة محلی که برخواسته از 

شان است، فقط به یک بُعد از نظام   تجربه و ادراک آنان از وضعیت مطلوب برای محل زندگی

نگر و یکپارچه   از یک نگاه جامعها از توسعه و تحول  روستایی اختصاص ندارد. بلکه درک آن

 کند.  تبعیت می

نهایتاً اینکه: روستای خوب یک مفهوم نسبی است، نه یک مفهوم مطلق. هر روستایی، در هر 

توان در   تواند گفتمان متفاوت از خوب بودن روستای خود داشته باشد. بنابراین نمی  فضایی می

 ت.ریزی با یک انگاره به روستاها نگریس  برنامه

 پیشنهادها

که مبتنی بر درک و نیاز و مشارکت جامعة محلی در « مدل روستای خوب»با توجه به اینکه 

های   شده نیست و یافته  الگوسازی آن برای توسعة نواحی روستایی است، همة ابعادش شناخته

 پذیری به کل جامعة روستایی  پژوهش حاضر نیز صرفاً مختص یک روستا است و قابلیت تعمیم

صورت عام را دارا نیست، بنابراین ضمن تأکید بر پیشنهادهای پژوهشی، پیشنهادهای کاربردی  به

 هم ارائه شده است: 
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های مشابه در سایر روستاها برای درک تفاوت در  انجام پژوهش:  الف( پیشنهادهای پژوهشی

یری در گ سازی مفهومی در راستای بهره چارچوب های روستایی از روستای خوب؛ گفتمان

 گذاری توسعة روستایی در سطح کالن؛سیاست

 : ب( پیشنهادهای کاربردی

 کاربرد  شده؛ تدوین منشور توسعة روستا توسط دهیاری روستای ورس مبتنی بر مدل ارائه

ویژه طرح هادی  های مرتبط به شده در تدوین انگارۀ توسعة روستا در طرحمدل ارائه

های مدل روستای خوب در  برای پیگیری تحقق مقولهمحور  ایجاد نهادی اجتماعروستایی؛ 

 ورس.

 منابع 
آباد(.  های روستایی )زمان  ( .بررسی عوامل مؤثر بر رشد هوشمند سکونتگاه1397احمدی، معصومه )

 ارشد، دانشگاه خوارزمی. نامة کارشناسی  پایان

(. شناخت الگوی 1392) بدری، سیدعلی، بیات، ناصر، عزیزی، فاطمه و بیگم حسینی رودبارکی، سکینه

شناسی کیفی، مطالعة موردی: روستای کرفس )شهرستان   ادراکی روستای خوب بر اساس روش

 .749-775، 4، شماره 4های روستایی، دوره   استان همدان(. مجله پژوهش-رزن

(. تلقی شهروندان از کوچه خوب و 1388بهزادفر، مصطفی، نادری، مجید و فروزانگهر، حمیده )

معماری و  -دهنده آن: مطالعه موردی شهروندان تهرانی. نشریه هنرهای زیبا های شکلمعیار

 .111-120، 40شهرسازی، شمارۀ

(. زندگی مطلوب روستایی با تأکید بر بهزیستی اجتماع 1390اله و سلیمانی، مسعود )  زاده، ولی  رستمعلی

 .165-186، ص2، شماره 3روستایی. مجله توسعه محلی، دوره 

 ریزی توسعة روستایی در ایران. تهران: انتشارات قومس. (. برنامه1391نی، محمدرضا )رضوا

ای در مناطق روستایی:  (. نظام الگوی توسعه1392الدین افتخاری، عبدالرضا و بدری، سید علی ) رکن

 هایی از تجربیات روستای نمونه در جهان و ایران. انتشارات استانداری گیالن. آموزه

ریزی ارتباطی، رویکردهای انتقادی  (. برنامه1383افتخاری، عبدالرضا و جانعلی نسب، بهزاد )الدین  رکن

ریزی توسعة روستایی. فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره  ریزی با تأکید بر برنامه به نظریه برنامه

 .1، شماره 8
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(. ارزیابی و 1394ید )صادقلو، طاهره، شایان، حمید، سجاسی قیداری، حمداهلل و سجاسی قیداری، مج

های روستای سالم، مطالعه موردی: دهستان  بندی مناطق روستایی بر اساس شاخص اولویت

 .1ای، سال سیزدهم، شماره  قراوالن شهرستان مینودشت. مجله جغرافیا و توسعه ناحیه

ر( از ایده تا (. توسعه مبتنی بر اجتماع محلی )محله محو1398خانی، جعفر )  الدین و شرف  قادری، صالح

، 12عمل، مورد مطالعه: توسعه مبتنی بر اجتماع محلی شهر تهران. مجله توسعه محلی، دوره 

 .103-126، ص1شماره 

ای(.  (. تجربه نوسازی )مطالعة تغییر و توسعه در هورامان با روش نظریه زمینه1392محمدپور، احمد )

 شناسان. انتشارات جامعه

 شماری عمومی نفوس مسکن ایران. انتشارات مرکز آمار ایران.(. سر1395مرکز آمار ایران )

های پایداری. مجله توسعه محلی  (. آینده توسعة روستایی و چالش1389وثوقی، منصور و ایمانی علی )

 .45-33، صص 2، شماره 1شهری )توسعة روستایی(. دوره -روستایی

دهکده شهری؛ راهکاری مناسب در  (. کاربست رویکرد1392نورالدین، مصطفی و معین فر، صدیقه )

های روستایی پایدار، نمونه موردی: روستای آق اولر از شهرستان تالش. فصلنامه  تحقق سکونتگاه

 پژوهشی مطالعات شهری، شماره چهارم. -علمی
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