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 چکیده

ستعاددی ازملهاس ساپا یاایی  های روستایی کشور باا سساا   بسیاری از سکونتگاه

 ...اشتغال و درآسد، اثرات ناسپهوب تغییرات اقهیلی، نارسایی اسکاناات و دادسات و

سوامس هستند. در چنی  شرایپی، رفتارهاای سشاارکتی روساتاییار در اساور س تها  

کیفیت زندگی و بهباود سحای   یتواند نقش سثبت و سهلی در ارتقاسحهی سی ماسعس

رو شناسایی عواسا  سارتب  باا ان اات رفتارهاای سشاارکتی ازای  ؛سحهی داشتس باشد

تعها   . نظر بس اهلیت سوضوع، یژوهش حاضر بس بررسای رابپاسدارداهلیت فراوار 

 سکانی و رفتارهای سشارکتی روستاییار در دهساتار سشاایخ یردادتاس اسات. ماسعاس

نفار ملعیات  844آساری ای  تحقی  بس لحاظ سکانی، نقاط روساتایی دارای حاداق  

ساالس و بیشاتر  81واقع در دهستار سشایخ شهرستار سلسنی و واحاد تحهیا ، افاراد 

                                                            
ریزی دانم آرزو سپهر روش  دانش وی سقپع کارشناسی ارشد رشتس مغرافیا و برناسس ناسسای  سقالس سست رج از یایار. 8

 .بیگهو در دانشگاه شیراز استیش سدیریت توسعس یایدار روستایی بس راهنلایی دانم دکتر رعنا شیخروستایی گرا
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گیری با اساتفاده از رو  احتلاالی . فرایند نلونسبودهای سذکور ساک  در سکونتگاه

نفر یرسشناسس تکلی  شد. بارای ت زیاس و  014شده صورت گرفت و برای بندیطبقس

 براساا   .داستفاده شا SPSSافزار ی آساری س ته  و نرتهاها از آزسورتحهی  داده

درصاد، سیاانگی  رفتارهاای  59ای و در ساپا اطلیناار نلوناستا  Tنتایج آزساور 

هاا، یافتس براسا  . بود بیشترطور سعناداری از حد ستوس  سشارکتی و تعه  سکانی بس

 وماود دارد یناادارسثبات سع بی  تعه  سکانی و رفتارهای سشارکتی روستاییار رابپس

(448/4 > p ،020/4  =r)گاناس. هلچنی  بی  تعها  سکاانی و هریا  از ابعااد یانج 

سثبت سعناداری سشاهده شد. نتایج آزسور تحهیا  واریاان   رابپسرفتارهای سشارکتی 

از نظار سیاانگی  رفتارهاای سشاارکتی  سوردسپالعسبی  روستاهای ، یکپرفس نشار داد

. درسورد تعه  سکانی نیز نتاایج سشاابهی حاصا  شاد. داشتتفاوت سعناداری ومود 

 توساعسعناوار دو عاسا  قدرتلناد در توانند بستعه  سکانی و رفتارهای سشارکتی سی

-دهد کس ای  دو عاس  سایها نشار سیسثبت سیار آر رابپسکنند و ایفا روستایی نقش 

 ستایی داشتس باشند.های روافزایی سپهوب و ارزشلندی بس نفع سکونتگاهتوانند هم

 .امتلاع سحهیروستایی، رفتار سشارکتی،  توسعستعه  سکانی،  :هاواژهکلید

 مقدمه .1

ی هاای گساتردههای روستایی شاهد سهاامرتسکونتگاه ،ادیر در چند دهسبا ومود اینکس 

تاومهی از  درداوراند، هلچنار سح  زندگی و فعالیت ب اش روستاییار بس نقاط شهری بوده

نتایج آدری  سرشلاری علوسی نفاو  و سساک   براسا کس یطورت کشور هستند؛ بسملعی

دهناد درصد از ملعیت ک  کشور را تشکی  سی 21، روستانشینار حدود 8059کشور در سال 

های . در شرایپی کس بسیاری از مواسع روستایی با سشکهات و چالش(8051)سرکز آسار ایرار، 

هاای شاغهی سواماس فقر و سحدود باودر فرصات زیادیی، نرخ سهلی هلچور انزوای مغرافیا

-هستند، سشارکت امتلاعی و سدنی روستانشینار ی  استراتژی اسیدوارکننده برای بهبود سحی 

گی های روستایی و کاهش نابرابری تاوار (. سشاارکت را سای2481و هلکاارار،  1هاست )ساگ

تواناد ابزار تغییر است و سای ،ارکتولیت بیشتر برای کل  بس توسعس دانست. سشئیذیر  سس

                                                            
1. Seguin 
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(. 8054تباار، ها بسیار سؤثر باشد )استعهامی و فهاا سحهی و رفع سحروسیت ماسعس توسعسدر 

های فردی در مهات ارتقاای ها و فعالیتای از تها در سفهوت کهی، سشارکت سدنی س لوعس

. شاودسیسی تعری  یندهای سیاسی و غیرسیااکیفیت زندگی در ماسعس از طری  شرکت در فر

گیرد: شارکت در تظااهرات ملعای تاا ها را در بر سیسشارکت سدنی، طی  وسیعی از فعالیت

هاایی باا سحهی تا اقداساتی در سپا مهانی و فعالیات رفتارهای فردگرایانس، اقداسات داوطهبانس

دنی هاا و اقاداسات تنهاا یا  باعاد از سشاارکت ساالبتس فعالیات ؛ساهیت سیاسی و غیرسیاسی

کاس ادراکاات، طاوریباس ؛شوند. سفهوت سشارکت سدنی فراتر از ای  ساوارد اساتسحسوب سی

هاای سادنی گیرد؛ سواردی سانند فرهنگ سادنی و ارز ها را نیز در بر سیاحساسات و نگر 

-(. سشارکت یکای از سیاسات2424، 1سرتب  با شهروندی و زندگی در ی  ماسعس )إسکولل 

دلیا  اهلیات و نقاش روستایی است. باس توسعسریزی و سدیریت رناسسهای سحوریگ در نظات ب

روساتایی داشاتس باشاد، اساروزه در  توساعستواند در تسهی  و تساریع سؤثری کس سشارکت سی

قارار  سادنظر طور ویژهبس سشارکتی توسعسروستایی، الگوها و فنور  توسعسهای مدید رهیافت

 (.8054تبار، گرفتس است )استعهامی و فها 

زیارا سشاارکت افاراد  ؛تنگاتنگی با سشارکت روستاییار دارد رابپسروستایی  توسعسرشد و 

گیری بارای سنااط  های اقتصادی، امتلاعی و فرهنگی و هلچنی  کیفیت تصلیمکارایی برناسس

یند توساعس ادهد و درسقاب ، ضع  سشارکت در امتلاعات روستایی فرروستایی را افزایش سی

باس  ؛(888، ص. 8011)سپیعای لنگارودی و سا ایی،  کنادو با سشک  سوامس سیکرده را کاند 

است کس سشارکت یکی از عناصر کهیدی در دستیابی بس اهادا  توساعس و علارار  دلی هلی  

داود  ماسعاسسردت ماسعس سشارکت بیشاتری در اساور  شود. هرچس تودهروستایی سحسوب سی

در ارتقاای کیفیات ویژه باسیاباد و آثاار آر زایش سیداشتس باشند، احتلال تحق  ای  اهدا  اف

(. در کشور ایرار، سفهاوت سشاارکت 8012زندگی اقشار سحروت ماسعس سهلو  است )کوهی، 

گیاری توار در شاک هلواره با زندگی و فعالیت روستاییار ع ی  بوده است و نلود آر را سی

ر اقتصاادی، دادساتی، امتلااعی و بهتر اسو روستایی با هد  اداره ماسعسهای س ته  تشک 

ها، ساادت، ها، عزاداری. سشارکت افراد در برگزاری سراسم آیینی، مش کردفرهنگی سشاهده 

                                                            
1. Schoolman 
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هاای سشاارکت سادنی و تری  نلونسستداول... ها وها، حلاتتعلیر و نگهداری سسامد، حسینیس

های کشور سرساوت باوده های دور تا بس حال در روستاامتلاعی روستاییار هستند کس از گذشتس

ی در امتلاعات سردت زسانطورکهی، (. بس01 ، ص.8050است )یایهی یزدی، رستلی و سهدوی، 

رتال کاار را داشاتس باشاند  یان ات ا زهیکس انگ کنندیسشارکت س دود رو ازایا  ؛(2441، 1)شاا

کت در اساور شنادت عواس  اثرگذار بر افزایش یا کاهش انگیزه و تلای  روستانشینار بس سشار

 (.14، ص. 8058یور، ای دارد )حس سهاحظس دردورس ته  امتلاعات روستایی اهلیت 

رساد در تعه  سکانی یا احسا  دلبستگی بس سکار ازملهس عواسهی است کاس باس نظار سای

هاای سساکونی و سحهای ساؤثر ای اد انگیزه برای تها  در مهت احیا و ارتقای کیفیت سحی 

کاس افاراد باا اشااره دارد (. تعه  سکانی بس ییونادها و روابپای 8054حی، باشد )اسیرکافی و فت

ای س لوعس (؛ روابپی کس در نتی س2481، 2الروی و چ کنند )ونگ، وو، س ها ای اد سیسکار

گیارد های فیزیکی و امتلاعی سکاار شاک  سایها و منبساز ت ارب افراد در ارتباط با ویژگی

چندومهی  ایهتعه  سکانی یدید ،توار گفت(. در تعری  کهی سی2481و هلکارار،  3)ووسنات

ازملهس رفتار، احسا   ؛های س ته  رابپة انسار و سکار را در بر داردو ییچیده است کس منبس

(. تعها  010 ، ص.2441، 4های اساسی ای  سفهاوت هساتند )چاو و هیهایو شنادت کس منبس

ازملهاس داناس، سحهاس،  ؛علهکرد ستفاوت ای اد شاود هایی با اندازه وسکار درتواند سکانی سی

باس لحااظ مغرافیاایی یا   و... . هاای روساتاییهای تفریحی، امتلاعات، سکاارشهر، سحی 

هایی بسیار ستفاوت احسا  تعها  و های سحدود یا گسترده با ویژگیتواند بس سکارش ص سی

طاورکهی، (. باس084، ص. 2441، 5لایهاا -وابستگی داشتس باشد )هرناندز، هیدالگو و ساالازار

سساعدی برای ای اد  شده از افرادی کس تعه  سکانی قوی دارند، زسینسامتلاعات سحهیگ تشکی 

هاا آرهای س تها  اقتصاادی و امتلااعی در دسوکراسی سشارکتی دارند و سیزار توفی  برناسس

رتباط سثبتی بی  تعه  سکانی رود ابس عبارتی، انتظار سی ؛(8054بیشتر است )اسیرکافی و فتحی، 

                                                            
1. Shortall 

2. Weng, Wu, McElroy & Chen 

3. Woosnam 

4. Chow & Healey 

5. Hernández, Hidalgo & Salazar-Laplace 
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، 1و تلای  برای سشارکت سدنی در ماسعاس وماود داشاتس باشاد )اساتفنیال، بیهاویی و لویکاا

تعه  سکاانی و رفتارهاای  رابپس(. با تومس بس اهلیت سوضوع، یژوهش حاضر بس بررسی 2481

دهستار  سشارکتی روستاییار در دهستار سشایخ )شهرستار سلسنی( یردادتس است. ملعیت ای 

نفار  0110 ،نتایج آدری  سرشلاری علوسی نفاو  و سساک  کشاوربراسا   8059در سال 

 نفر از ملعیت آر کاستس شده است. 011، 8019بوده کس در سقایسس با سال 

 تحقیقپیشینۀ  .2

تعه  سکانی و رفتارهای سشارکتی روساتاییار کلتار  رابپس، سرور سپالعات ییشی  نشار داد

یکای از ستغیرهاای ساذکور در بیشاتر تحقیقاات، رار گرفتاس اسات. درواقاع، سحققار ق سدنظر

است کس در اداسس باس تعادادی از  شدهصورت مداگانس یا در ارتباط با عواس  دیگری بررسی بس

 شود.اشاره سیها آر

ضل  تشریا داستگاه نظری سفاهیم انس ات امتلاعی  یژوهشی( در 8014ازکیا و غفاری )

یافتاس بی  انس ات امتلاعی و سشارکت امتلاعی سازسار رابپسعی، بس بررسی و سشارکت امتلا

بی  ستغیرهای اعتلاد امتلااعی ها . آریار در نواحی روستایی شهرستار کاشار یردادتندیروستا

سیازار سشاارکت  بس بررسای( 8012کوهی ) سثبت سعناداری یافتند. رابپسو سشارکت امتلاعی 

در  بردی از عواس  سؤثر بار آر سپالعسهای علرانی و یار در طر یاقتصادی و امتلاعی روستا

سیازار سشاارکت  هاای ایا  یاژوهش،یافتاسبراساا   روستاهای شهرستار ورزقار یردادات.

علرانی در سپا ستوس  قارار دارد و بردای از عواسا  ساؤثر در ایا   یهاطر روستاییار در 

هاای امتلااعی، رضاایت امتلااعی، آگااهیهای امتلاعی، انس ات اند از: نگر زسینس عبارت

 هاای سردسای.امتلاعی، وضعیت تولید دانوار، نوع شغ ، باعد داانوار، ساپا ساواد، تشاک 

های تحهیا  رگرسایور و تحهیا  سسایر باس بررسای تا ثیر ( با استفاده از رو 8010قاسلی )

یج ایا  سپالعاس های علرانی یردادت. نتااستغیر بر سیزار سشارکت روستاییار در طر  چهارده

ییشارفت،  بیانگر آثار سستقیم و غیرسستقیم ستغیرهای رضایتلندی، انسا ات امتلااعی، انگیازه

ها و زسی  کشاورزی، درآسد، ثروت، اساتفاده عضویت در نهادهای علوسی روستا، سالکیت باغ

                                                            
1. Stefaniak, Bilewicz & Lewicka 
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ارهای سیزار وابستگی سریرستار دانو و اقتصادی-های ارتباط ملعی، یایگاه امتلاعیاز رسانس

 ،ذکر اسات شایارهای علرانی است. روستایی بس دولت، بر سیزار سشارکت روستاییار در طر 

باس ( 8058باقری بن ار و رحیلی ) در بی  عواس  سذکور، انس ات امتلاعی اثر بیشتری داشت.

باا سیازار شاهر تهارار  0و  82سنااط  بررسی رابپس سیزار احسا  تعه  امتلاعی شهروندار 

باس ایا  نتی اس دسات یافتناد کاس  هاند. آریردادتتلاعی، فرهنگی و سیاسی آنار سشارکت ام

 رابپاساحسا  تعه  امتلاعی با سشارکت امتلاعی، سشارکت فرهنگای و سشاارکت سیاسای 

در شهروندار در ابعااد فرهنگای و سیاسای  ،نشار داد هاآر سعنادار و سثبت دارد. نتایج تحقی 

هاای تری دارند. هلچنی  نوع شغ  افراد بر سشاارکتت فعالانسباعد امتلاعی سشارک سقایسس با

 ت ثیرگذار است.ها آرامتلاعی و سیاسی 

در روساتاهای  را کیفیت زنادگی و حا  تعها  سکاانی رابپس( 8050احلدی و سهدوی )

کیفیات  یهاسؤلفاساز سیار بس ای  نتی س دست یافتند کس  هاکردند. آربررسی  شهرستار زرندیس

اقتصادی و سدت سکونت در روساتا بیشاتری  تا ثیر را بار حا  تعها   یهاادصشزندگی، 

بار  اقتصادی، امتلااعی، فرهنگای و سحیپای یهاشادصاثر . هلچنی  داشتند ساکنارسکانی 

بررساای بااس ( 8059لپفاای کاازج ) داشااتند.تفاااوت سعنااادار بااا یکاادیگر  تعهاا  سکااانی

. یردادات اردبیا  گهلغار در سحدوده شهر در شدهادغات روستاهای در سکار تعه  ح  سیزار

از حد  کلترسوردسپالعس کس سیزار ح  تعه  سکانی در روستاهای  بس ای  نتی س دست یافت او

زسار سکونت، احسا  اسنیت ساکنار در سح ، رضایت از سدتست و بی  ستغیرهای ستوس  ا

 سحهسسحیپی زیست کیفیتهای امتلاعی و ملعی، دسترسی بس ددسات شهری، سیزار فعالیت

زساار هرچاس سادت یعنای ؛ومود دارد یسعنادار رابپسو کیفیت سسکونی با ح  تعه  سکانی 

های امتلااعی و ملعای سااکنار سحهاس، حهس، فعالیتسکونت، سیزار ددسات شهری، اسنیت س

، حا  تعها  سکاانی سااکنار باشدسحیپی سحهس و کیفیت سسک  ساکنار بیشتر کیفیت زیست

ای با ارزیابی عواس  ( در سپالعس8059رحلانی و رحلانی ) بیشتر است. سوردسپالعسهای روستا

 درهاای هاادی روساتایی ی طر نهادی سؤثر بر سشارکت روستاییار در فرایند امرا-سادتاری

–بس ای  نتایج دست یافتناد کاس عواسا  ساادتاری ،شهر هلدارروستاهای واقع در حریم کهار

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/11e3ed3041970e204922a32eb3f5df77/search/adb3eb68a8caaaaa99ee7a0ac1c45bf8
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/11e3ed3041970e204922a32eb3f5df77/search/adb3eb68a8caaaaa99ee7a0ac1c45bf8
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/11e3ed3041970e204922a32eb3f5df77/search/adb3eb68a8caaaaa99ee7a0ac1c45bf8
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دار سثبت و قوی دارند و اهای هادی روستایی اثر سعننهادی بر سشارکت در فرایند امرای طر 

 ی دارد.ترنهاد نقش برمستسهای سردتنهادی، ستغیر تشک -در بی  عواس  سادتاری

 یدر ارتقاارا ( مایگاه سرسایس امتلاعی 8051زاده، اژدریور و شریفی )زاده، عبدالهسشری 

بس ایا  نتی اس دسات  هاند. آرکردبررسی  سناط  روستایی شهرستار زاب  ساکنارتعه  سکانی 

باس ( 8055) ذوالفقاری سعنادار ومود دارد. رابپسیافتند کس بی  سرسایس امتلاعی و تعه  سکانی 

یردادت.  نواحی روستایی سنپقس نهبندار در ملعیت ساندگاری بر سکانی تعه  ح  اثربررسی 

در روساتا هاا آربی  ح  تعه  سکانی ساکنار نواحی روستایی و ساندگاری  ،نشار داد هاافتسی

( سوانع سشارکت سردت سحهای در توساعس 8055نیا )شریفی سثبت و سعناداری ومود دارد. رابپس

 ،نتاایج براسا  .کردبررسی  شهرسر ب ش سرکزی شهرستار قا مدهستار بیشس را دری روستای

عنوار اطهاعاتی و ارتباطی بس هلچنی  عواس  اقتصادی، فردی و ش صیتی، نهادی و سازسانی و

( 8055بیگهاو و ساهپانی )شایخ .هساتندروستایی  توسعسسوانع سهم سشارکت سردت سحهی در 

هویت سکانی، دلبستگی احساسی و وابستگی سکانی سفهاوت    سس سؤلفستعه  سکانی را از طری

و بس ای  نتی س دست یافتند کس تعه  سکانی بر رفتارهای حاسی سحی  زیست اثر  کردندیردازی 

 بارای راامتلااعی و سشاارکت سادنی  ( تغییرات سارسایس2445) 1بگسر سثبت و سعناداری دارد.

باس ایا  و  کاردهبررسی  2440-8554 لات ستحده در دورهواقع در ایا شهر کوچ  55ساکنار 

از اناواع  یکای، اسا افتیکاهش  سذکور ی طی دورهامتلاع سیسرساکس سیزار  نتی س دست یافت

سشارکت شهروندار دولت »ای با عنوار ( در سپالعس2484کاکوسبا ). افتیبهبود  یسشارکت سدن

 ساتمیسضال  سارور « اوگانادا یایکززداتلر ساتمیس بار ت سهااتی: ییو توسعس روساتا یسحه

تا سش ص  کرده یابیآر را ارز یسشارکت یهاسمیسکان، در اوگاندا یحکوست سحه ییتلرکززدا

 ،نتای نشاار داد .داده اسات شیرا افازا ییروساتا توساعستا چس اندازه روند  سشارکت کند کس

هناوز باس س، اساا ای سثبات باس دنباال داشاتسشارکت و تعاس  شهروندار دساتاوردهای توساعس

 تیاکاس حلایطوربس ؛نشده است  یتبد ییروستا یفقرا یسشترل برا یایو سزا یتوانلندساز

وی اساتدلال  .داردوماود  یزیارسشارکت در برناساس ی وسحه توسعساز نقش ماسعس در  اندل

 دازسنایسانند اوگانادا ن یعلدتاً کشاورز یدر اقتصادها ییروستا توسعسدستیابی بس  ،است کرده

                                                            
1. Besser 
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ساپا اشاتغال و سیزار  ،یکشاورز دیند تولنتوایاست کس س ییهاسمیسکان ای اد یسشارکت برا

درماات  سپالعاسباس ( 2481) 1میهیناگ، ورسایج و هارتسا  .دهند شیافزاها را درآسد دانوار

 کوچا  و سنااط  دورافتااده در ههناد یروساتاهانفر از سااکنار  1110س ته  تعه  سکانی 

. کردندی تبیی  پیسحستیو ز یفرهنگ ،یعلهکرد ،یامتلاع ها را در ابعادیگدلبستیردادتند و 

. باود یههناد یتنوع سعنادار در روابا  ساردت و سکاار در روساتاها دهندهنشار یژوهش جینتا

انواع تعها  سکاانی و رفتارهاای حااسی »( در یژوهشی با عنوار 2485) 2سونگ و سویراسانی 

بس ای  نتی س دست یافتند کس آر دستس از ساکنانی کاس باس  «زیست ساکنار شهری در یک سحی 

اند، بیشتر دود را درگیر رفتارهای حاسی سحی  زیست سح  سکونت دود دلبستگی ییدا کرده

دریافتند کس در سیار ابعاد س ته  تعه  سکانی، ییوندهای امتلاعی اثر بیشتری بر  هاآر. کنندسی

هلچنای  شادت ایا  اثار بارای سااکنارگ باوسی  .دترغیب رفتارهای حاسی سحی  زیسات دار

 سپالعاس»( در یژوهشی با عناوار 2424بیگهو )شیخستولدشده و ساکنار بهندسدت، بیشتر است. 

تعه  سکانی و اثرات آر بر سشاارکت سادنی و وفااداری باس سکاار در شاهر مدیاد  چندمانبس

اکنار شاهر مدیاد بهارساتار و باا نفر از س 194ای ستشک  از نلونس سپالعسبا « بهارستار، ایرار

سازی سعادلات سادتاری، تعه  سکاانی را از طریا  چهاار باعاد شااس  هویات استفاده از سدل

. نتاایج کاردسکانی، وابستگی سکانی، ییوندهای امتلاعی و دلبستگی احساسی سفهوت یاردازی 

 .بودی بس سکار ای  تحقی  سؤید اثر سثبت و سعنادار تعه  سکانی بر سشارکت سدنی و وفادار

سیاار تعها  سکاانی و رفتارهاای سشاارکتی  رابپاستاکنور ، سرور سپالعات ییشی  نشار داد

هاای قبهای ، از بررسی یاژوهشای  با ومود ؛سحققار قرار گرفتس است سدنظرروستاییار کلتر 

بارای  قوی در ای اد انگیازه عاس  بالقوهی  عنوار تواند بسکس تعه  سکانی سی شودسیاستنباط 

های س ته  عل  کند. از طر  دیگر، سپالعات ستعددی بار تعاس  سثبت و سؤثر افراد با سحی 

اهلیت سشارکت سدنی و امتلاعی روستاییار در ارتقای کیفیت زندگی و افزایش تحق  اهدا  

تعها  سکاانی و  رابپاس. یژوهش حاضار باا بررسای اندکردهروستایی ت کید  توسعسهای برناسس

                                                            
1. Gieling, Vermeij & Haartsen 

2. Song & Soopramanien 
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های دیگاری از دو ستغیار ساذکور کلا  تواند بس تبیی  منبسسشارکتی روستاییار سی رفتارهای

 .کند

 شناسی تحقیق. روش3

تحهیهی است کس باس بررسای -یژوهش حاضر از نوع سپالعات کاربردی با رویکرد توصیفی

بی  تعه  سکانی و رفتارهای سشارکتی روساتاییار یردادتاس اسات. هلچنای   رابپسها و ویژگی

شنادتی سانند س ، من ، وضاعیت ت ها ، سحا  تولاد و بی  بردی ستغیرهای ملعیت پسراب

هاای اقاست در روستا با تعه  سکانی و رفتارهای سشارکتی بررسی شده اسات. داده زسارسدت

های اسنادی )در فرایند تدوی  چارچوب نظاری و تنظایم س لوعاس تحقی  با استفاده از رو 

آساری ای  تحقی  بس لحااظ  ماسعسیرسشناسس( گردآوری شده است.  ستغیرها( و سیدانی )تکلی 

نفار ملعیات واقاع در دهساتار سشاایخ شهرساتار  844سکانی، نقاط روستایی دارای حداق  

. بودنادهاای ساذکور ساالس و بیشاتر سااک  در ساکونتگاهه دهسلسنی و واحد تحهی ، افراد 

ملعیات  نلایش داده شده است. س لاوع 8در شک  سوردسپالعس  سوقعیت مغرافیایی سحدوده

 ار درصاد 54کاس حادود اسات نفار  0259 نفار ملعیات، 844نقاط روستایی دارای حداق  

 2در شاک  سوردسپالعس دهد. سوقعیت سکانی روستاهای ملعیت دهستار سشایخ را تشکی  سی

 ارا س شده است. 
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  موردمطالعه موقعیت جغرافیایی محدوده .1شکل 

 8048، رندگارترسیم: نگا

 
 تحقیق موقعیت روستاهای نمونه. 2شکل 

 8048، ترسیم: نگارندگار
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. ح ام نلوناس باا ان ات شادشده بندیگیری با استفاده از رو  احتلالی طبقسفرایند نلونس

درصدی صفت در ماسعس، سپا اطلینار  94استفاده از فرسول کوکرار و با درنظرگرفت  توزیع 

سنظور اطلینار بس بود، اسانفر  090درصد سحاسبس شد کس برابر با  9دپای درصد و احتلال  59

گیری، سهم درصدی ملعیت هریا  از نلونس برای. شدنفر یرسشناسس تکلی   014بیشتر برای 

آساری سحاسبس شد و سهم هر روستا در نلونس نیاز باس  ماسعسروستاهای سدنظر از ک  ملعیت 

گیاری احتلاالی در هر روستا با استفاده از رو  نلوناس گیری. نلونسشدهلار نسبت سش ص 

و  سوردسپالعاس  نفر و بیشتر واقع در سحادوده 844روستاهای دارای ملعیت  ساده ان ات شد.

 ارا س شده است. 8 در مدول ،سهم هر روستا در ح م نلونس
 

 ها در حجم نمونهو سهم هر یک از آنموردمطالعه جمعیت روستاهای  .1جدول 

   8048ذ: نگارندگار، س د
 سهم در نمونه جمعیت نام روستا سهم در نمونه جمعیت نام روستا

 81 نفر 815 باردشت دیده 84 نفر 884 قایدار

 84 نفر 880 گهگونی 14 نفر 111 ه رت

 11 نفر 118 سیاهشهرل کهاه 01 نفر 920 سشایخ

 02 نفر 095 قهات  81 نفر 811 بیگیحلزه

 842 نفر 8801 دشت آزادگار 84 رنف 881 زالوآب

 اااا اااا اااا 84 نفر 881 یربنار

 

( اقتبا  8051( و دپیبی )8055ستغیرهای سربوط بس عاس  رفتارهای سشارکتی از صادقهو )

( و زو و 2480و هلکاارار ) 1شده است. ستغیرهای تعها  سکاانی نیاز برگرفتاس از راسکیساور

های سؤالات اصهی یرسشناسس در قالاب طیا  گویس. (0و  2های )مدولاست ( 2481) 2نگاژ

 ای لیکرت تنظیم شد.ینج گزینس

 

 

                                                            
1. Ramkissoon 

2. Xu & Zhang 
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 به رفتارهای مشارکتی روستاییان مربوط متغیرهای .2 جدول
   8048 های یژوهش،س دذ: یافتس

 متغیر ردیف ابعاد

اجتماعی
-

فرهنگی
 های ملعیشرکت در سراسم و برناسس 8 

 فرهنگی-ای امتلاعیههلکاری در برگزاری برناسس 2

 تبادل نظر با سردت روستا برای ح  سشکهات س ته  0

 هلکاری در رفع ادتهافات احتلالی سیار سردت 0

 انتقال دانش دود بس سایر سردت روستا 9

فیزیکی
-

عمرانی
 سازی و...(کشی، راهوساز، کانالسشارکت در اسور علرانی روستا )سادت 1 

 ها و...(حی  روستا )دردتکاری، زدودر آلودگیسشارکت در بهسازی س 1

 سشارکت در زیباسازی سحی  روستا 1

 کوشش در مهت مهوگیری از ت ریب سنابع طبیعی و سحی  روستا 5

صادی
اقت

 

 سشارکت در کارآفرینی و توسعة کسب و کارهای ملعی 84

 های توسعة روستاییسشارکت در ت سی  سنابع سالی یروژه 88

   برای ح  سشکهات سالی سردت روستاکل 82

 اللنفعسسشارکت در اسور وق  و اهدای زسی  برای اسور عات 80

 الحسنسهای قرضسشارکت در تشکی  یا توسعة صندوق 80

خدماتی
 

 رسیدگی بس اسور بهداشت و نظافت سحی  روستای دود رسیدگی 89

 د آب سالم، سودت و...های اساسی سردت ساننسشارکت در ت سی  نیازسندی 81

 سشارکت در ییگیری اسکانات و ددسات )درسانی، آسوزشی، فرهنگی و...( سوردنیاز سردت 81

81 
آلات ساشی  اشت ونق ، بس اشترال گذکل  بس تسهی  اسور زندگی و فعالیت روستاییار )ددسات حل 

 کشاورزی و...(

سیاسی
 

 س ته  روستا هایعضویت در نهادها، شوراها یا ان ل  85

 شرکت در انت ابات )شورای روستا، ریاست ملهوری و...( 24

 های سشابسسشارکت در برگزاری انت ابات و برناسس 28

 هلکاری با نهادهای سدیریت سحهی در روستای دود )دهیاری، شورای روستا و...( 22
 

 به تعلق مکانی مربوط هایگویه .3 جدول

 8048 های یژوهش،س دذ: یافتس
 هاگویه ردیف ابعاد

وابستگی مکانی
 

 کنم مایی بهتر از ای  روستا ومود داشتس باشد.کردر فکر نلی برای زندگی 8

 ها و کارهایی کس س  دوست دارت ان ات دهم، ای  روستا بهتری  سکار است.برای فعالیت 2

 برت.کردر در ای  روستا بیش از هر مای دیگری لذت سی س  از زندگی 0
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 هاگویه ردیف ابعاد

 کند.ای  روستا نیازهای س  را بیش از هر مای دیگری برآورده سی 0

 تواند مایگزی  ای  روستا شود.برای س  هیی سکار دیگری نلی 9

ت مکانی
هوی

 

 کنم ای  روستا ب شی از ومود س  است.احسا  سی 1

 ب شد.زندگی کردر در ای  روستا بس س  هویت سی 1

 دهد.روستا بس زندگی س  سعنی داصی سی زندگی کردر در ای  1

 دوست دارت با ای  روستا شنادتس شوت. 5

 دوست دارت هلس بدانند کس س  اه  ای  روستا هستم. 84

دلبستگی احساسی
 س  بس ای  روستا احسا  تعه  داطر شدیدی دارت. 88 

 س  ای  روستا را دیهی دوست دارت. 82

 با سعناست. ای  روستا برای س  بسیار 80

 س  از زندگی کردر در ای  روستا، احسا  بسیار دوبی دارت. 80

 شود.کنم، دلم برای این ا تنگ سیهرگاه برای سدتی ای  روستا را ترل سی 89

پیوندهای اجتماعی
 س  بس سردت ای  روستا ح  دوب و سثبتی دارت. 81 

 و صلیلی است.ها با یکدیگر، نزدی  در سحهة سا رابپة هلسایس 81

 توانم روی کل  سردت روستا حساب کنم.اگر بس سشکهی بردورد کنم، سی 81

 س  در ای  روستا دوستار بسیار دوبی دارت. 85

 س  سردت ای  روستا را دوست دارت. 24

 

 گاناسشاده بارای هریا  از ابعااد یانجدر یژوهش حاضر، ضریب آلفای کرونباخ سحاسابس

-، سشاارکت فیزیکای152/4فرهنگی -: سشارکت امتلاعیاز عبارت استرفتارهای سشارکتی 

و سشاارکت سیاسای  101/4، سشاارکت دادساتی 540/4، سشارکت اقتصاادی 150/4علرانی 

قباول تعها  سکاانی نیاز قابا  شده برای ابعاد چهارگانس. ضریب آلفای کرونباخ سحاسبس111/4

ییونادهای  و 520/4لبستگی احساسای ، د529/4، هویت سکانی 522/4: وابستگی سکانی است

هاای چاولگی و شاادص ،هاانرسال بودر توزیاع داده بررسی وضعیت برای. 521/4امتلاعی 

. داشاتند( قرار -2+ و 2) سحاسبس شد کس تقریباً هلگی در بازه سوردسپالعسکشیدگی ستغیرهای 

های آسااری س تها  از رها، آزسوها و با تومس بس نوع و ویژگی دادهبرای ت زیس و تحهی  داده

هاای تبعای آر، ضاریب طرفاس و آزساورای، تحهیا  واریاان  یا نلونست  Tملهس آزسور 

 شد. ان ات  29نس س  SPSSافزار هلبستگی ییرسور و ضریب اتا با استفاده از نرت
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 تحقیق مبانی نظری .4

 تعلق مکانی. 1. 4

سکار اشاره دارد. افراد بس بردی  بس ییوندهای احساسی و عاطفی بی  انسار و 1تعه  سکانی

شود. تعها  تر سیعاطفی قوی رابپسها احسا  داصی دارند و سعلولاً بس سرور زسار ای  سکار

عواسهی سانند رضایت افاراد از ؛ شودگیرد و تقویت سیسکانی ست ثر از عواس  س تهفی شک  سی

-)بهرات ...ندهای امتلاعی وزسار سکونت، ییوسکار، کیفیت ارزیابی سحی ، هویت سکار، سدت

ای چندباعدی و ییچیده است. بسیاری از سحققاار در (. تعه  سکانی یدیده8050یور و سدیری، 

بر ای  اسا   ؛: احسا ، شنادت و عل اندکردهتشریا سفهوت تعه  سکانی بر سس سؤلفس ت کید 

و آر را  کاردر تعریا  عاطفی، شنادتی و علهکردی افراد با سکا رابپستوار تعه  سکانی را سی

دانسات. ایا   4«وابستگی سکانی»و  3«هویت سکانی»، 2«دلبستگی احساسی»سشتل  بر سس باعد 

سکاار هساتند -انساار رابپسعاطفی، شنادتی و علهکردیگ  یامزا کنندهترتیب سنعک ابعاد بس

ردازی تعها  ی(. بردی سحققار عهاوه بر سس باعد سذکور، در سفهوت8055بیگهو و سهپانی، )شیخ

عباارتی بارای سفهاوت باس ؛انادکردهاشاره  5«ییوندهای امتلاعی»عنوار  باسکانی بس باعد دیگری 

تعه  سکانی، ی  سادتار چهارباعدی شاس  هویت سکانی، وابستگی سکانی، دلبستگی احساسی 

 . هویت سکانی، تعریفی است کس هر ش صی از داود دراندکردهو ییوندهای امتلاعی ییشنهاد 

هاا و باورهاایی دااص ها، نگر ای  تعری  سبتنی بر سیستلی از ارز  .ارتباط با سکار دارد

درواقاع  ،(. ای  سؤلفاس از تعها  سکاانی2481مهار فیزیکی است )ووسنات و هلکارار،  درباره

سثابس ب شای آر، سکار بس ةشود و در نتی نوعی سعنای نلادی  است کس بس سکار نسبت داده سی

(. وابساتگی سکاانی باس چگاونگی و 8055بیگهو و سهپانی، کند )شیخافراد عل  سی از هویت

تاوار آر رو سیقابهیت ی  سکار در حلایت از اهدا  و ت سی  نیازهای افراد اشاره دارد؛ ازای 

 6(. اساتاکاهز و شاوسیکر2481)ووسانات و هلکاارار،  کردرا وابستگی علهکردی بس سکار تهقی 

                                                            
1. Place attachment 

2. Affective attachment 

3. Place identity 

4. Place dependence 

5. Social bondings 

6. Stokols & Schumaker 
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های ی  سکار داص و : ویژگیاندکردهکانی را از طری  دو عنصر تعری  ( وابستگی س8518)

ها را از نظر علهکاردی ارزیاابی ها سکارهای مایگزی  سشابس. افراد و گروهکیفیت نسبی سکار

یاذیر هاای سش صای را اسکاارها تا چس انادازه ان اات فعالیاتبس ای  سفهوت کس سکار ؛کنندسی

طور ویژه بس عواطا  و یکی دیگر از ابعاد تعه  سکانی است کس بس. دلبستگی احساسی کنندسی

سکار سلکا  -شود. ییوند احساسی انساراحساسات فرد نسبت بس ی  سکار داص سربوط سی

هاای در اغهب سباحث تعه  سکانی، بر منبسای ، صورت سثبت یا سنفی باشد؛ با ومود است بس

(. ییونادهای 8055بیگهاو و ساهپانی، ود )شایخشاها ت کید سایسکار بسسثبت احساسات افراد 

بس رواب  امتلاعی افاراد باا ساایر ساردت ازملهاس  ،چهارت تعه  سکانی عنوار سؤلفسامتلاعی بس

لزوت شلول ای  عاسا  باره دوستار، دویشاوندار، هلسایگار و... اشاره دارد. بردی سحققار در

گیاری ارتباطاات هاا رروفای بارای شاک کس سکاار اندکردهدر سادتار تعه  سکانی، استدلال 

روناد )زنگناس، فردی و امتلاعی هستند و بنابرای ، سردت هم مز ی از سکار باس شالار سایبی 

ساادتار براسا  (. در یژوهش حاضر نیز تعه  سکانی 8050یور، دل و نبیآبادی، روش حسی 

 یردازی شده است.چهارب شی سذکور سفهوت

 تاییروس توسعهمشارکت و  .2. 4

طور ارادی و آگاهانس و با سیا  عبارت است از هلکاری افراد بس« سشارکت»در تعری  کهی 

گیاری، امارا، نظاارت یاا گونس امبار در فرایناد تصالیمو رضایت دود و بدور احسا  هیی

(. سشاارکت، تعهادی فعالاناس، آگاهاناس، 8012ارزشیابی ی  فعالیت، برناسس یا یروژه )کاوهی، 

، 8014رود )ارملنادنیا، ؤولانس است و از سازوکارهای اعلال قدرت بس شلار سایآزادانس و سس

. اصاپها  شودنیز بیار سی« سشارکت سدنی»(. سشارکت افراد در اسور امتلاع با عنوار 04 ص.

های داوطهبانس انفرادی یا گروهی در مهت کل  بس دیگرار، دستیابی سشارکت سدنی بس فعالیت

اسالیت، -شود )باارگت و بارانتا سی گفتسح  سشکهی از سشکهات ماسعس علوسی یا  یبس سنفعت

کند کس چگونس یا  شاهروند فعاال در زنادگی عبارتی، سشارکت سدنی توصی  سیبس ؛(2480

سشارکت سدنی شااس   ،ذکر است شایارکند. آر کل  سی ماسعس نقش دارد و بس سادت  آینده
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 کاس تاوار گفاترفتاس سایهام(. روی2449، 1 شاود )آدلار و گاوگیتغییرات امتلاعی نیز سی

در یذیری و تعاور امتلااعی دلالات دارد. ولیتئدوداعتلادی، ابتکار، فعالیت، سس سسشارکت ب

هایی چس انگیزه .8: داردعنوار کنش امتلاعی، تومس بس دو منبس اهلیت سشارکت افراد بس زسینس

 شادهعل  سشاارکت درباره فرد چقدر .2 و کندفرد را بس ان ات ی  کنش سشارکتی ترغیب سی

(. سشاارکت مواساع سحهای درماات س تهفای دارد کاس از 8054آگاهی دارد )سفیری و تلیز، 

. 8اناد از: رسانی تا توانلندسازی مواسع، ستغیر است. درمات س ته  سشاارکت عباارتاطهاع

 .9و  گیاریتصلیمددالت در  .0 ،ریزیددالت در برناسس .0 ،سشورت در اسور -2 ،رسانیاطهاع

تری  و توانلندسازی مواسع باوسی و ضعی  ،رسانیتوانلندسازی مواسع بوسی و سحهی. اطهاع

 (.8054تبار، د )استعهامی و فها نشوسشارکت سحسوب سی تری  درمسقوی ،سحهی

امارای  مواسع سحهی، ت ربس توسعستومس سشارکت برای  دردورییاسدهای سثبت  با ومود

، دهادگذشاتس نشاار سای توسعس در چند دهاسس ته  توسعس در کشورهای درحالهای برناسس

اناد باس اهادا  هاا نتوانساتسسردت، ای  برناساس تومهی بس نقش سشارکت واقعی هلسدلی  بیبس

رو سوضاوع سشاارکت افاراد در اساور ازایا  ؛(8054سوردانتظار دست یابند )سفیری و تلیاز، 

باا وماود  ، اسااگذارار قرار گرفتاس اساتسحققار و سیاست سدنظرمواسع سحهی بیش از ییش 

-های سشارکت مواسع سحهی در فرایند سادیریت و برناساستومس در شیوه دردورهای ییشرفت

کس سعلولاً سپا ساواد ندارند ها کارایی لازت را برای امتلاعات سحهی ریزی، بسیاری از رو 

های سشاارکت هلگاانی غالبااً سعپاو  باس  یافتس رو. حتی در کشورهای توسعسدارندیایینی 

سردت سحهی نیاز دارناد احساا   ای  در حالی است کس توده ؛کرده استاقشار سرفس یا تحصی 

 مواسع دود دارند و تنها در ای  صورت است کس افاراد انگیازه توسعسکنند کس نقش واقعی در 

 (.8011یور، عیمیور و زسناسبی برای سشارکت ییدا دواهند کرد )لقایی، بهل 

یایدار روستایی، سفهوت سشاارکت نقاش سحاوری یافتاس  توسعس ویژهبسدر ادبیات توسعس و 

هاا باس سفهاوت توساعس، زسار با تکاس  و اصها  نگار (. هم14 ، ص.8058یور، است )حس 

-ریزی توسعس اهلیت بیشتری یافتس است. ت کید بر اص  سشارکت در برناسسسشارکت در برناسس

است کس توسعس بیش از هر عاسهی بار انگیاز ، یاادگیری و بهباود سساتلر  حیثاز آر  ریزی

                                                            
1. Adler & Goggin 
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طاور ریازی توساعس باسبر هلی  اسا ، برناساس ؛های درونی افراد و مواسع ستکی استتوانایی

-ها وابستس است. هرچقدر سشارکت سردت عادی و گروهمدی بس دسوکراسی در اهدا  و رو 

ها افزایش یابد، ضلانت امرایای و سیازار تحقا  اهادا  ی برناسسنفع در تهیس و امراهای ذی

ای گوناسمواسع باید باس توسعسهای ریزیبس هلی  دلی ، نظات برناسس ؛ها بیشتر دواهد شدبرناسس

بیگای و داانی، ساپو  داشاتس باشاد )عهای هلةای از سشارکت را در باشد کس ح م گسترده

شاده از سشارکتی یکی از راهبردهای سؤکد و توافا (. در حال حاضر، رویکرد 25 ، ص.8050

برای مواسع سحهی است. در ای  رویکارد، آحااد ماسعاس در  ویژهبس ،ریزار توسعسبرناسس سوی

 (.8012شوند )کوهی، فرایند توسعس ددالت داده سی

ای است کاس گونسهای روستایی بساسور اقتصادی در سکونتگاه نظات رواب  امتلاعی و اداره

شاود ای  امتلاعاات سحهای سحساوب سای های دیرینسسشارکت روستانشینار یکی از ویژگی

نایذیر از مواسع سفهوت سشارکت سفهوسی تفکی  ،توار گفت(. درواقع سی8054الحسابی، )عهی

کاس زنادگی ایا  مواساع بادور آر تقریبااً غیارسلک  اسات. یکای از تاحدی ؛روستایی است

هاای هاای سعلاول سشاارکت در روساتاهای ایارار هلکااری روستانشاینار در فعالیاتمهوه

اقتصادی، اسور امتلاعی و فرهنگی و بهبودب شی بس سحی  روستا بوده است )یاایهی یازدی و 

کناد کاس در تلااسی سراحا  زا حکم سیدودمو  و درور توسعس(. 01 ، ص.8050هلکارار، 

توانلندساازی و بار سازی سشارکت سردت سحهی باشاد و توسعس، سبنای کار بر مهب و نهادینس

ها و اقداسات مدید سردت با برناسس کس شود. سشارکت سردسی باعث سیشودسازی ت کید ررفیت

؛ ها و اقداسات را از آرگ دود بدانندتوسعس احسا  بیگانگی نداشتس باشند و سحصول ای  برناسس

ور س ته  داشتس باشند )سپیعی لنگرودی و س ایی، دوبی برای هلکاری در اس انگیزه روازای 

ند اروستایی، انواع سشارکت عبارت توسعسهای (. در چارچوب سوضوع برناسس882 ، ص.8011

. 0و سهیم شادر در سزایاا و سناافع . 0، سشارکت در امرا .2 ،گیریسشارکت در تصلیم. 8از: 

بایش در رویکردهاای توساعس  سشارکت در ارزیابی. سس نوع ن ست سشارکت تااکنور کام و

نوع چهارت یعنی سشارکت در ارزیاابی کلتار توماس بس اند، اسا سدنظر قرار گرفتس و سحق  شده

 (.81 ، ص.8010است )کوه  و آیهو ،  شده
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 .8: کاردبنادی توار در هفت ساپا طبقاسهای توسعس را سیسشارکت سردت در برناسس نحوه

سردت دود سبتکار یاروژه هساتند و بارای تا سی   ،کتسشارکت دودانگی تس: در ای  نوع سشار

کنناد. در صاورت حلایات رب  ارتباط برقارار سایازت با نهادهای ذیلهای فنی سنابع و کل 

سشاارکت تعااسهی:  .2 ؛یذیر استها اسکاردولت و نهادهای غیردولتی، امرای کاس  ای  یروژه

نزدیا  باا  یسحهای ارتبااط سعاسماوضعیتی است کس سبتکر یروژه ی  نهاد دارمی اسات و 

های امرایی ی  ترتیب کس سردت در تحهی  سسا  ، تدوی  برناسسبس اعاسهار امرای یروژه دارند؛ 

سشارکت علهکردی: ایا  . 0 کنند؛سیو هلچنی  تشکی  نهادهای امرایی و سدیریتی سشارکت 

توسا  نهااد است کس تصلیلات اصاهی سرباوط باس یاروژه سربوط سشارکت بس وضعیتی  شیوه

شده از سشارکت امرای یروژه و تحق  اهدا  تعیی  برایشود. نهاد دارمی دارمی گرفتس سی

 .0 کناد؛کلا  طهاب سیها و اساتفاده از نیاروی کاار برای کاهش هزینس ویژهبسسحهی  ماسعس

سشارکت سردت، دست یافت  باس سنفعتای  های سادی: گاهی تنها انگیزهداطر اندیشسسشارکت بس

هاای هلکااری در یاروژه ،سثال، سشاارکت در ازای دریافات یاول یاا غاذا برایدی است؛ سا

رسانی و سشورت: یکی دیگر از اناواع اطهاع. 9 و...؛دودیاری با هد  دریافت زسی ، ددسات 

-البتس در ای  فرایناد، ملاع ؛هاستتعیی  نیازها و اولویت برایسشارکت، نظردواهی از سردت 

گوناس سردت هایی .شودها توس  نهاد دارمی ان ات سیات و ان ات تحهی آوری نظرات و اطهاع

هاای گونس باس تحقا  اولویاتگیری ندارند و هلچنی  س ریار یروژه هییقدرتی برای تصلیم

شاود کاس سشارکت انفعالی: در ای  حالت صرفاً بس سردت اطهاع داده سای .1 ؛نیستندستعهد سردت 

برای ان ات اسور ها آردواستس شود یا بس ها آرور اینکس نظرات بد ؛چس اقداسی ان ات دواهد شد

درواقاع فقا  تظااهر  ،سشارکت صوری: ای  نوع سشارکت .1 ؛داده شودقدرت و تغییر اوضاع 

گونس قدرتی ت رسلی بدور اینکس هییئسثال، عضویت افراد در ی  هی ؛ برایبس سشارکت است

ساذکور،  گاناسهای هفات(. در سیار شیوه845 ص. ،8054در اسور سربوط داشتس باشند )رمبی، 

 .کردتوار سشارکت واقعی تهقی ششم و هفتم را نلیانواع 

بی  تعه  سکانی و رفتارهای سشارکتی روستانشاینار بررسای شاده  رابپسدر تحقی  حاضر 

هاای هویات ای چهارباعدی ستشاک  از سؤلفاسصورت سازهاست. در ای  راستا، تعه  سکانی بس

اسات.  شادهیاردازی ی، وابستگی سکانی، دلبستگی احساسی و ییوندهای امتلاعی سفهوتسکان
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، «علرانای -فیزیکای»، «فرهنگای -امتلااعی» گاناسرفتارهای سشارکتی نیز سشتل  بر ابعاد ینج

 (.0در نظر گرفتس شده است )شک  « سیاسی»و « ددساتی»، «اقتصادی»
 

 
 مدل مفهومی تحقیق .3شکل 

  8048های یژوهش، س دذ: یافتس

 تحقیقهای یافته .1

 مشخصات عمومی پاسخگویان. 1. 1

نفر  215درصد( زر و  5/20نفر ) 58نفر ستشک  از  014 ،شده در ای  سپالعسبررسی نلونس

و سیاانگی   ندساال قارار داشات 10تا  81سنی  . ای  یاس گویار در بازهبوددرصد( سرد  8/11)

. ترکیاب بودناددرصاد ست ها   2/11س ارد و  درصاد 1/28. ساال باود 00حدود ها آرسنی 

درصد  0/80سواد، درصد بی 4/9: از استعبارت یاس گویار از نظر سپا سواد و تحصیهات 

درصاد  2/20تحصیهات دبیرساتار،  5/82تحصیهات راهنلایی،  1/28دارای تحصیهات ابتدایی، 

درصااد دارای تحصاایهات  0/0و کارشناساای درصااد  0/84، کاااردانیدرصااد  4/84دیااپهم، 

یاس گویار، روستای سحا  زنادگی فعهای  از درصد 0/11 سح  تولد یا بالاتر.ارشد کارشناسی

در زساار تکلیا  یرسشاناسس، کلتاری   .شاده بودناددر ساکونتگاه دیگاری ستولاد  بقیسو  بود

اقاسات  زساارسال، بیشتری  سادت 0زسار اقاست افراد در روستای فعهی سح  سکونتشار سدت



 ای                                                 شلارة چههمس هّة مغرافیا و توسعة ناحیس                                                        810

 

 ستوسا  باعاد داانوار در نلوناسساال باود.  01سال و سیانگی  سدت زسار اقاسات تقریبااً  10

 .است 11/0 سوردسپالعس 

 موردمطالعه  آماری جامعهه و در نمون روستاییان وضعیت رفتارهای مشارکتی. 2. 1

فرهنگای، -امتلااعی گاناسبررسی سپا رفتارهاای سشاارکتی یاسا گویار در ابعااد یانج

، سشاارکت در سوردسپالعاس در نلوناس، رانی، اقتصادی، ددساتی و سیاسی نشار دادعل-فیزیکی

. سیانگی  سپا استتر از سشارکت در سایر ابعاد قوی 82/0فرهنگی با سیانگی  -باعد امتلاعی

، اقتصاادی 42/0، دادساتی 41/0علرانای -: فیزیکیاستی  شر  س اسشارکت در سایر ابعاد ب

 بارایاسات.  51/0ار سیانگی  کهی رفتارهای سشارکتی نیز برابار باا سقد. 19/0و سیاسی  11/0

ای باا سعیاار نلوناستا  Tآساری، آزسور  ماسعسبررسی وضعیت سپا رفتارهای سشارکتی در 

 درصاد 59ای و در ساپا اطلیناار نلوناستا  Tنتایج آزساور براسا   ان ات شد. 0سیانگی  

فتارهاای سشاارکتی و هلچنای  ستغیار ترکیبای ستغیرهاای ر ، سقادیر سیانگی  هلاس(0 )مدول

 کاردتوار اساتنباط بر ای  اسا  سی ؛تفاوت سعناداری با حد ستوس  دارندرفتارهای سشارکتی 

 است. بیشترآساری نیز سپا رفتارهای سشارکتی روستاییار از حد ستوس   ماسعسکس در 

 
 ای برای رفتارهای مشارکتینمونهتک Tنتایج آزمون  .4جدول 

 8048های یژوهش، دذ: یافتسس 

 t متغیر
درجه 

 آزادی

سطح 

 داریامعن

تفاوت 

 میانگین

 فاصله اطمینان تفاوت %91

 کران بالا کران پایین

 815/8 490/8 828/8 <448/4 015 294/02 فرهنگی-سشارکت امتلاعی

 891/8 444/8 415/8 <448/4 015 112/21 علرانی-سشارکت فیزیکی

 592/4 111/4 114/4 <448/4 015 118/24 سشارکت اقتصادی

 415/8 501/4 482/8 <448/4 015 418/21 سشارکت ددساتی

 109/4 118/4 101/4 <448/4 015 155/81 سشارکت سیاسی

 400/8 548/4 511/4 <448/4 015 110/21 رفتارهای سشارکتی
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 العه موردمطآماری  جامعهوضعیت تعلق مکانی روستاییان در نمونه و  .3. 1

باس تفکیا  هریا  از ابعااد  سوردسپالعس سقادیر سیانگی  تعه  سکانی یاس گویار در نلونس

، دلبستگی احساسای 01/0، هویت سکانی 24/0وابستگی سکانی : استی  ترتیب س ابچهارگانس 

تر از سایر شود کس سیزار دلبستگی احساسی قوی. سهاحظس سی01/0ییوندهای امتلاعی  و 08/0

. اسات 00/0ه  سکانی است. سقدار سیانگی  شادص ترکیبی تعه  سکانی نیاز برابار باا ابعاد تع

آسااری نیاز  ماسعاسدر ، دهددرصد نشار سی 59ای در سپا اطلینار نلونست  Tنتایج آزسور 

تعه  سکانی و هلچنی  ستغیر ترکیبی تعها  سکاانی از  سقادیر سیانگی  هری  از ابعاد چهارگانس

 .(9)مدول  است بیشترحد ستوس  
 

 ای برای تعلق مکانینمونهتک Tنتایج آزمون  .1جدول 

 8048های یژوهش، س دذ: یافتس

 t متغیر
درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

تفاوت 

 میانگین

 فاصله اطمینان تفاوت %91

 کران بالا کران پایین

 211/8 881/8 242/8 <448/4 015 151/21 وابستگی سکانی

 090/8 080/8 010/8 <448/4 015 958/01 هویت سکانی

 010/8 004/8 041/8 <448/4 015 855/08 دلبستگی احساسی

 009/8 258/8 010/8 <448/4 015 851/01 ییوندهای امتلاعی

 049/8 212/8 005/8 <448/4 015 918/05 تعه  سکانی

 

 شناختی و رفتارهای مشارکتیبین متغیرهای جمعیت رابطه .4. 1

-بردی از ستغیرهای ملعیات رابپسهای س ته  رفتارهای سشارکتی، منبسبهتر  تبیی  برای

اقاسات در روساتا باا  زسارشنادتی شاس  س ، مان ، وضاعیت ت ها ، سحا  تولاد و سادت

گیاری ستغیرهاا از سنظور و برحسب سقیاا  انادازهبدی . شدرفتارهای سشارکتی افراد بررسی 

ضارایب هلبساتگی در ساپا  د. نتاایج سحاسابسضرایب هلبستگی ییرسور و اتا اساتفاده شا

بی  ستغیرهای وضعیت ت ه  و سح  تولد با رفتارهای سشاارکتی  ،نشار داد درصد 59اطلینار 

ی  ترتیب کس سپا رفتارهای سشارکتی افراد ست ه  س اب نسبتاً ضعیفی ومود دارد؛سعنادار  رابپس

هلچنای  رفتارهاای  بالااتر اسات. (10/0( در سقایسس با افراد س ارد )سیاانگی  48/0)سیانگی  



 ای                                                 شلارة چههمس هّة مغرافیا و توسعة ناحیس                                                        811

 

ساایر  در سقایسس با ،اندسشارکتی در بی  افرادی کس در روستای سح  سکونت فعهی ستولد شده

اقاست در روستا با رفتارهاای  زساربی  ستغیرهای س ، من  و سدت رابپستر است. افراد، قوی

ادتی و رفتارهاای شانضارایب هلبساتگی بای  ستغیرهاای ملعیات .ستیسشارکتی سعنادار ن

زسار سادت ،(p ،419/4  =r=  800/4) س  و رفتارهاای سشاارکتی  :عبارت است ازسشارکتی 

 من  و رفتارهای سشاارکتی ،(p ،401/4  =r=  011/4) اقاست در روستا و رفتارهای سشارکتی

(415/4  =p ،450/4  =η)، وضعیت ت ه  و رفتارهای سشاارکتی (421/4  =p ،880/4  =η) و 

 . (p ،801/4  =η=  440/4)   تولد و رفتارهای سشارکتیسح

 شناختی و تعلق مکانیبین متغیرهای جمعیت رابطه .1. 1

بی  سیزار تعه  سکاانی افاراد و ستغیرهاای سا ، مان ، وضاعیت ت ها ، سحا  تولاد و 

سپا تعها  سکاانی  ی  ترتیب کسس اب؛ سعناداری سشاهده شد رابپساقاست در روستا زسار سدت

زسار بیشتری در روستای سح  زندگی فعهی ساکونت و افرادی کس سدت بیشترس   باافراد  در

در سقایساس باا تعها  ( 04/0تعه  سکانی سردار )سیانگی   ،نتایج نشار داد. بالاتر استاند، داشتس

در سقایسس با افراد س رد، تعه  سکانی  افراد ست ه تری است. ( قوی89/0زنار )سیانگی   سکانی

براساا  (. 81/0 سیاانگی  افاراد س ارد و 01/0)سیانگی  افراد ست ها   کردندابراز  را تریقوی

در  ،انادشار ستولاد شادهها، سپا تعه  سکانی افرادی کس در روستای سح  سکونت فعهییافتس

شنادتی و تعه  سکانی ضرایب هلبستگی بی  ستغیرهای ملعیت .استبالاتر سقایسس با دیگرار 

اقاسات در روساتا و  زسارسدت ،(p ،208/4  =r < 448/4) : س  و تعه  سکانیزعبارت است ا

 ،(p ،895/4  =η=  442/4) ماان  و تعهاا  سکااانی ،(p ،291/4  =r < 448/4) تعهاا  سکااانی

 > 448/4) سح  تولد و تعه  سکانی و (p ،800/4  =η=  445/4) وضعیت ت ه  و تعه  سکانی

p ،201/4  =η). 

 تعلق مکانی و رفتارهای مشارکتی روستاییانبین  رابطه .1. 1

بی  تعه  سکانی و رفتارهاای سشاارکتی و ابعااد س تها  آر باا اساتفاده از ضاریب  رابپس

 هاا، بای  تعها  سکاانی و رفتارهاای سشاارکتییافتاس براسا هلبستگی ییرسور بررسی شد. 

هلچنای  بای  تعها   .(p ،020/4  =r < 448/4) وماود دارد یسثبت سعنادار رابپس روستاییار
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 سشاهده شد )مدول یسثبت سعنادار رابپسرفتارهای سشارکتی  گانسسکانی و هری  از ابعاد ینج

فرهنگای و -(. در سیار ابعاد رفتارهای سشارکتی، بیشتری  ضاریب هلبساتگی باس امتلااعی1

 .استسربوط سشارکت ددساتی 
 

 روستاییانضرایب همبستگی تعلق مکانی و رفتارهای مشارکتی  .1جدول 

 8048های یژوهش، س دذ: یافتس

 متغیر
 مشارکت

 فرهنگی-اجتماعی

مشارکت 

 عمرانی-فیزیکی

مشارکت 

 اقتصادی

مشارکت 

 خدماتی

مشارکت 

 سیاسی

 مشارکتی رفتارهای

 )متغیر ترکیبی(

 020/4 041/4 050/4 015/4 002/4 080/4 تعه  سکانی

 <448/4 <448/4 <448/4 <448/4 <448/4 <448/4 سپا سعناداری

 

تعه  سکاانی و رفتارهاای سشاارکتی نیاز حااکی از  بی  ابعاد چهارگانس رابپسنتایج بررسی 

 اسات: وابساتگی سکاانیهلبستگی سثبت و سعنادار ابعاد تعه  سکاانی و رفتارهاای سشاارکتی 

(448/4 > p ،011/4  =r) ،هویاات سکااانی (448/4 > p ،050/4  =r) ،دلبسااتگی احساساای 

(448/4 > p ،010/4  =r)  ییوندهای امتلاعیو (448/4 > p ،011/4  =r.)   

 موردمطالعه مقایسه رفتارهای مشارکتی در نقاط روستایی . 7. 1

س با سوردسپالعسسقادیر سیانگی  ستغیر ترکیبی رفتارهای سشارکتی برای هر ی  از روستاهای 

، 11/0سشاایخ  ،00/0سایاه شاهرل کهااه ،51/0ه ارت  ،51/0دشت آزادگار : استی  شر  ا

 و 08/0گهگاونی  ،12/0قهات   ،51/0زالو آب ،81/0 یربنار ،11/0بار دشت دیده ،10/0 قایدار

بای  نقااط رفتارهای سشارکتی بررسی سعناداری تفاوت سقدار سیانگی   برای .42/0بیگی حلزه

آزساور، نتاایج ایا  براسا  طرفس استفاده شد. روستایی سذکور، از آزسور تحهی  واریان  ی 

بناابرای  فارض براباری  ؛(p=  492/4) اسات 49/4از  تاربزرگ 1لاور سپا سعناداری آسااره

ها از آزسور بررسی تفاوت سیانگی  برایرو ازای  ؛برقرار است سوردسپالعسواریان  روستاهای 

F فیشر بهره گرفتس شد. با تومس بس سپا سعناداری ای  آزسور (448/4 > p )تاوار نتی اس سای

 یاز نظر سیاانگی  رفتارهاای سشاارکتی تفااوت سعناادار سوردسپالعست کس بی  روستاهای گرف

                                                            
1. Levene 
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 اساتفاده شاد 1سنظور تش یص روستاهای دارای تفاوت، از آزسور تبعای تاوکیومود دارد. بس

 (. 1)مدول 
 

 از نظر رفتارهای مشارکتی موردمطالعهوضعیت معناداری تفاوت روستاهای . 7جدول 

 8048یژوهش، های س دذ: یافتس

 هجرت 
شهرک 

 سیاهکلاه
 قایدان مشایخ

دشت 

 باندیده
 پربنار

-آب

 زالو
 بیگیحمزه گلگونی قلاتک

 - * - - * - - - * - دشت آزادگار

 - - - - * - - - *  ه رت

 - * * - * * * *   سیاهشهرل کهاه

 - - - - * - -    سشایخ

 - - - - - -     قایدار

 - - - - -      باردشت دیده

 * - - -       یربنار

 - - -        زالوآب

 - -         قهات 

 -          گهگونی

 

سیاه و یربنار تفاوت بیشتری باا ساایر روستاهای شهرل کهاه ،شودطورکس سهاحظس سیهلار

سقادار سیاانگی  رفتارهاای  بیشاتری باا سایاه کهااه دارناد. شاهرلسوردسپالعس نقاط روستایی 

دارد. روستای یربنار نیز با کلتاری  سقادار  یتفاوت سعنادارارکتی، با هشت روستای دیگر سش

 دارد. یسیانگی ، با ینج روستا تفاوت سعنادار

 موردمطالعه مقایسه تعلق مکانی در نقاط روستایی  .8. 1

یا  س ابا سوردسپالعاسبرای هری  از روساتاهای  تعه  سکانیسقادیر سیانگی  ستغیر ترکیبی 

، قایادار 11/0، سشاایخ 99/0سیاه ، شهرل کهاه80/0، ه رت 04/0: دشت آزادگار استر  ش

-حلزه و 45/0، گهگونی 42/0، قهات  04/0زالو ، آب90/0 یربنار، 11/0بار ، دشت دیده10/0

                                                            
1. Tukey 
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بای  نقااط روساتایی تعها  سکاانی بررسی سعناداری تفاوت سقدار سیاانگی   برای. 95/0بیگی 

نتاایج ایا  آزساور، ساپا براساا  حهی  واریان  یکپرفس اساتفاده شاد. سذکور، از آزسور ت

بناابرای  فارض براباری واریاان   ؛(p=  441/4) است 49/4از  ترکوچ لور  سعناداری آساره

 Fهاا از آزساور بررسی تفااوت سیاانگی  برایرو ازای  ؛شودت یید نلیسوردسپالعس روستاهای 

تاوار نتی اس سای (p < 448/4) آزساور ایا  پا سعنااداریس با تومس بسبهره گرفتس شد.  1ولی

 تفاوت سعناداری ومود دارد.تعه  سکانی از نظر سیانگی   سوردسپالعسبی  روستاهای گرفت کس 

  (. 1)مدول  استفاده شد 2تاسهی سنظور تش یص روستاهای دارای تفاوت، از آزسور تبعی بس
 

 از نظر سطح تعلق مکانیدمطالعه موروضعیت معناداری تفاوت روستاهای . 8جدول 

 8048های یژوهش، س دذ: یافتس

 هجرت 
شهرک 

 سیاهکلاه
 قایدان مشایخ

دشت 

 باندیده
 پربنار

-آب

 زالو
 بیگیحمزه گلگونی قلاتک

 - - - - - - - * - - دشت آزادگار

 - - - - - - - * *  ه رت

 - - * - * - * -   سیاهشهرل کهاه

 - - * - * * *    سشایخ

 - - - - - -     قایدار

 - - - - -      باردشت دیده

 * - - -       یربنار

 - - -        زالوآب

 - -         قهات 

 -          گهگونی

 

، روستاهای سشایخ و شهرل کهاه سیاه از نظر تعها  سکاانی سوردسپالعسدر سیار روستاهای 

سقادار سیاانگی   بیشاتری ند. دو روستای سذکور باا تفاوت بیشتری با سایر نقاط روستایی دار

، دارند. شایار ذکار اسات یترتیب با شش و ینج روستای دیگر تفاوت سعناداربس ،تعه  سکانی

                                                            
1. Welch 

2. Tamhane 
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بر تعه  سکانی، از نظر رفتارهای سشارکتی نیز تفاوت نسبتاً زیاادی را باا سیاه عهاوهشهرل کهاه

  سؤثر بر سپا بالای تعها  سکاانی و رفتارهاای سایر روستاها نشار داده است. شناسایی عواس

در تدوی  راهکارهای سناسب برای بهبود وضعیت سایر نقااط  تواندسشارکتی در ای  روستا سی

 روستایی در دهستار سشایخ سفید و سؤثر باشد.

 و پیشنهادها گیرینتیجه .1

سحهای  ماسعاسها  روستاییار در اسور س ت یایدار روستایی درگرو سشارکت فعالانس توسعس

عواس  سارتب  باا ان اات رفتارهاای سشاارکتی و در گاات بررسی  دربارهرو سپالعس ازای  ؛است

 اساا ،ساز رفتارهای سشارکتی از اهلیت فراوانی برداوردار اساتبعدی، شناسایی عواس  زسینس

از سوردسپالعاس بی  روستاهای  -طورکس اشاره شدهلار-سوردسپالعس  طور داص در سحدودهبس

نظر سپا سشارکت روستاییار در ابعاد امتلاعی، اقتصادی، سیاسی و... تفاوت ومود دارد. ای  

 تحقیقاات دهاسویژه باسادبیات سوضاوع  سپالعستواند ست ثر از عواس  س ته  باشد. تفاوت سی

شناسی سحیپی روار عنوار یکی از سوضوعات سهم در زسینستعه  سکانی بس ،دهدادیر نشار سی

باس ساوارد ساذکور، یاژوهش حاضار باس  تومسسحققار قرار گرفتس است. با  طور ویژه سدنظربس

ایا   نتی اسبراسا  تعه  سکانی و رفتارهای سشارکتی روستاییار یردادتس است.  رابپسبررسی 

اسات، -سثبت و سعنادار تعه  سکانی و رفتارهای سشارکتی روستاییار رابپسکس حاکی از  سپالعس

-رو ییشنهاد سایازای  ؛شودتعه  سکانی بر رفتارهای سشارکتی روستاییار تقویت سیاثر  فرضیس

طاورکهی، هام بس بررسی اثر عهی دو ستغیر سذکور بپردازند. بس یندهسحققار در سپالعات آ ،شود

یایادار  توساعسد نقاش بسازایی در ناتوانتعه  سکانی و هم رفتارهای سشارکتی روستاییار سای

رو بررسی ابعاد س تها  هریا  از ایا  عواسا  و د؛ ازای نتایی داشتس باشهای روسسکونتگاه

تواند برای سدیریت سحهی در تش یص راهکارهای سناسب سیها آررواب  بی   سپالعسهلچنی  

 یایدار روستایی سودسند باشد. توسعسسؤثر برای 

اط سااک  در نقا ملعیاتتعه  سکاانی و رفتارهاای سشاارکتی بررسی  بسیژوهش حاضر 

یردادتاس واقع در شهرساتار سلسانی  روستایی دارای بیش از صد نفر ملعیت دهستار سشایخ

ی چهارباعدی شاس  وابستگی سکانی، هویات اصورت سازهدر ای  راستا، تعه  سکانی بس است.
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. رفتارهاای سشاارکتی نیاز شادیردازی سکانی، دلبستگی احساسی و ییوندهای امتلاعی سفهوت

علرانای، -فرهنگای، سشاارکت فیزیکای-عاد ستشاک  از سشاارکت امتلااعیسشتل  بر ینج با

های تحقیا  یافتسسشارکت اقتصادی، سشارکت ددساتی و سشارکت سیاسی در نظر گرفتس شد. 

ملعیات در هاا آردر تلاسی ابعاد سپا تعه  سکانی و هلچنی  رفتارهای سشارکتی ، نشار داد

 ست.از سپا ستوس  ا بیشتر، سوردسپالعس سحدوده

در شرایپی کس نرخ رشد ملعیت روستایی رو بس کااهش اسات و بسایاری از روساتاهای 

و تعها   اناد، رفتارهاای سشاارکتیرویس دالی از ساکنس شادههای بیسهامرت کشور در نتی س

یاا حاداق   دهادتواند ای  وضعیت را بس نفع نواحی روستایی تغییر روستاییار سی سکانی قوی

ضال  آنکاس سعناداری یافت شد.  سثبت رابپس سذکوربی  دو عاس   پالعس،در ای  س کند.تعدی  

 ؛رفتارهای سشارکتی نیز سثبت و سعنادار ارزیابی شاد گانستعه  سکانی با یکای  ابعاد ینج رابپس

تعه  سکانی با رفتارهای سشارکتی سثبت و  بی  هری  از ابعاد چهارگانس رابپسبس هلی  ترتیب، 

 توساعسوضعیت حاکی از ارتباط قوی سیار دو عاسهی است کس هر دو بارای  . ای استسعنادار 

 کننده هستند.های روستایی حیاتی و تعیی یایدار سکونتگاه

بای  تعها  سکاانی و  رابپاس تاکنور تحقیقات سحادودی در زسیناسطورکس اشاره شد، هلار

درساورد سنااط   ویژهباسو سپالعاتی از ایا  دسات  اندرفتارهای سشارکتی ملعیت ان ات شده

( در 2424بیگهاو )یژوهشی است کاس شایخ ،سپالعاتای  یکی از  روستایی بسیار اندل است.

سثبات و  رابپاسکس وی نیز بی  تعه  سکانی و سشاارکت سادنی  ان ات دادشهر مدید بهارستار 

ی و سثبت بی  تعها  سکاان ایرابپس( نیز 2485سونگ و سویراسانی  ). کردگزار   را سعناداری

-سی تعه  سکانی و رفتارهای سشارکتی .ندرفتارهای حاسی سحی  زیست ساکنار شهر یک  یافت

سثبت سیاار  رابپسکنند و ومود ایفا روستایی نقش  توسعسعنوار دو عاس  قدرتلند در توانند بس

افزایای سپهاوب و ارزشالندی باس نفاع توانناد هامدهد کس ایا  دو عاسا  ساینشار سیها آر

  های روستایی داشتس باشند.سکونتگاه

های یژوهش بیانگر تفااوت سعناادار بای  بردای از نقااط روساتایی ب ش دیگری از یافتس

ازآن اکس هم تعه  سکاانی و . از نظر سپا تعه  سکانی و رفتارهای سشارکتی است سوردسپالعس

-یادی یایشهم رفتارهای سشارکتی ست ثر از عواس  س تهفی هستند، ای  تفاوت و تنوع تا حد ز
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 ؛ بارایانادکردهاست. بردی سحققار نیز در سپالعات ییشی  بس ای  سوضاوع اشااره  شدنیبینی

سااکنار  از چشالگیریملعیات تعها  سکاانی  سپالعاس در( 2481)و هلکارار  میهینگسثال، 

 یرواب  سردت و سکاار در روساتاها دریافتند کس کوچ  و سناط  دورافتاده در ههند یروستاها

 شرایپی کس در ی  ناحیس طورکهی، دربس است. تومهی بردوردار دردورنسبتاً تنوع  از یههند

تفاوت  (دارندواقع ی  دهستار  نظیر وضعیتی کس نقاط روستایی در سحدوده)ست ان  هلگ  

سعناداری در تعه  سکانی و رفتارهای سشارکتی سااکنار وماود داشاتس باشاد، بررسای عواسا  

زیرا با شناسایی ایا  عواسا   ؛تنوع از اهلیت بسزایی بردوردار است ای  تفاوت و ای ادکننده

 ویژهباس. ایا  سوضاوع بس کار بردتوار راهکارهای سؤثری برای بهبود رواب  انسار و سحی  سی

 ؛اهلیات سضااع  دارد، اندبرای نقاط روستایی کشور کس با سسا   و سشکهات ستعددی سوامس

های س ته  تعه  سکانی و رفتارهای منبس بررسیینده العات آدر سپ ،شودرو ییشنهاد سیازای 

 سحققاار قارار گیارد. سادنظربیشاتر ها آرها، و ییاسدهای سنتج از سشارکتی، عواس  سؤثر بر آر

 رابپاسعهّی بی  تعه  سکانی و رفتارهای سشارکتی و هلچنای   رابپس ،شودهلچنی  ییشنهاد سی

ای  ستغیرهاا  سپالعس های روستایی،بر سکونتگاهعهاوه .شود بررسیها آرعهّی بی  ابعاد س ته  

رو ازای  ؛دارداهلیت های س ته  از منبسنیز  های شهریشهرها و سحهسدر ها آرو رواب  بی  

ها و رواب  ویژگی دربارهس ته   سحققار سسا   شهری نیز با ان ات سپالعات ،شودییشنهاد سی

 کل  کنند.بس تبیی  بهتر سوضوع  های شهریدر سکونتگاه یسیار تعه  سکانی و سشارکت سدن

 کتابنامه

(. رابپس کیفیت زندگی و ح  تعه  سکانی در روستاهای در حال 8050و سهدوی، ت. ) .،احلدی، ع .8

 .121-101(، 0)9، های روستایییژوهشتوسعس )سپالعس سوردی: شهرستار زرندیس(. 

سپالعاات سادیریت یافتاس. لتی، راهبرد سشاارکت ساازسارهای غیردو(. سازسار8014ارملندنیا، ا. ) .2
 .21-02، 9، شهری

(. بررسی رابپس بی  انس ات امتلاعی و سشارکت امتلااعی ساازسار 8014و غفاری، غ. ) ت.،ازکیا،  .0

-241، 01، نشریس اقتصاد کشاورزی و توسعسیافتس روستاییار در نواحی روستایی شهرستار کاشار. 

810. 
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