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  دهيچک

شهرستان چرداول، پـژوهش   يروستاها ير و تحوالت متعدد در ساختار اقتصادييبه تغ با توجه
منتخب کـه در   يدر چهار روستا يرات اقتصادييتغ يامدهايپ يمفهوم يحاضر با هدف بازساز

رات ييـ ن تغيا يامدهايط، تعامالت و پير مردم از شراير جاده کربال قرار دارند، درک و تفسيمس
ها به صـورت هدفمنـد و   نمونه. قرار داده است يمورد بررس يانهيه زمينظر يفيکرد کيرا با رو
 يکشـاورز  کـه در گذشـته بـه    يانيين، روسـتا يبنـابرا . انتخاب شـدند  يگلوله برف يريگبا نمونه

نـد،  پرداز مـی  يو مشـاغل خـدمات   يدارو زنبور يدامدار يهاتيفعال بهو اکنون  اشتغال داشتند
مـورد مطالعـه    ياز سـاکنان روسـتاها   يدن به اشباع نظريها تا رسونهانتخاب نم. انتخاب شدند
 ۴۸شـده در قالـب    يگردآور يهاداده. گرفت نفر صورت ۴۷ يمطالعه رو ،در کل. ادامه داشت

نشـان داد کـه مـردم     ايجنتـ . شـدند  يگـذار کد ياک مقوله هستهيمقوله عمده و  هفتمفهوم، 
ش يمثابه تحـول در کـارکرد روسـتا و افـزا     را به يادرات اقتصييتغ يامدهايمنتخب پ يروستاها

  .انددهکرد درک يمشاغل جد
                                                           

ريـزي روسـتايي، دانشـگاه غيرانتفـاعي بـاختر ايـالم       ترتيـب، نويسـندة مسـئول و اسـتاديار جغرافيـا و برنامـه      به ∗
)masomeh_jamshidi@yahoo.com(ريـزي روسـتايي، دانشـگاه اصـفهان؛ و اسـتاديار      جغرافيا و برنامه دکترای ؛

 .ريزي شهري، دانشگاه ايالمجغرافيا و برنامه
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، چـرداول  )دهسـتان (، شباب ي، مدل مفهوميانهيه زمي، نظريرات اقتصادييتغ: ها دواژهيکل
  ).شهرستان(

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗  
  مقدمه 

کننـد  يمـ  يزندگ ييروستا ياز مردم در نواح يميحدود ن ،در حال توسعه يدر کشورها

کار در  يرويسهم ن ايران،در . و مشاغل وابسته اشتغال دارند يبه کشاورز آنهات يو اکثر

ن ييپـا  يد ناخـالص ملـ  يـ در تول يسهم بخـش کشـاورز   يول ،باالست يبخش کشاورز

ـ اهم). ۹: ۱۳۷۴راد،  انيمحسـن (حکايـت دارد  نان ياز فقر توده روستانشـ  ، کهاست ت و ي

ف ياز متفکـران در تعـار   ياريبساست که  يبه حد ييدر توسعه روستا ينقش کشاورز

ـ به تعر ،نمونه يت آن اشاره کردند که برايبه اهم ييخود از توسعه روستا از  يف بعضـ ي

 يرا شرط توسعه ملـ  يينسون و آنتوان داکوره توسعه روستايجون راب. ميکنياشاره م آنها

د مواد ينسون توليراب. دارند يرشد بخش کشاورز رخاص ب تأکيدی رو، از ايندانند و يم

ز اعتقـاد  يکل تودارو نيام. ددانيم ياسيس يقطع وابستگ يبرا راهن يتريرا ضرور ييغذا

و  رود شـمار مـی   بـه  يتوسـعه ملـ   يمحـور اصـل   ييو روسـتا  يدارد که توسعه کشاورز

 اسـت  ييتوسـعه روسـتا   يموتور محرکه اصل يتوسعه و رشد بخش کشاورز همچنين،

  ). ۱۱: ۱۳۸۵ش، يآسا(

ش يد غذا، توجـه بـه افـزا   يدر کنار توجه به تول ،ييتوسعه روستا يهايزيردر برنامه

از عوامـل مهـم در    يکـ يبـدون شـک    يکشاورز. است يار مهم و ضروريز بسيدرآمد ن

ي و سنتي بودن نظام ور بهره، پايين بودن ۱۹۵۰در دهه . خواهد بود ييکاهش فقر روستا

گسـترش فقـر    نيـز  و ييروسـتا بـه توسـعه    يابياز عوامل مهم در عـدم دسـت   کشاورزي

، ييت غـذا يـ در باال بردن امن يک عامل اصلي مثابه به يکشاورز ،اما امروزه. روستاها بود

در توسـعه  . بـر عهـده دارد  نقشی مهـم  ان ييش درآمد روستايافزا يبرا ياستقالل و منبع

 رديـ د مورد توجه قـرار گ يجد به صورت يبخش کشاورزبايد ، ييتوسعه روستا راهبرد

  ).۱۳۰: ۱۳۸۶، يبرقن(
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نـو اسـت کـه باعـث مشـارکت       ای زهيجاد انگيا ييتوسعه مناطق روستا يهدف اصل

د به روسـتا ببخشـد و رفـاه سـاکنان را     يجد یاتيو بتواند ح ودروستا ش يداوطلبانه اهال

کــه بــه  يحــال را در ييروســتا ينــواح يط زنــدگيد شــرايــن، بايبنــابرا. ش دهــديافــزا

 دنباشـ  يم کـه قابـل زنـدگ   يبهبـود بخشـ   يم، تا حديدارژه روستا توجه يات ويخصوص

 يبهبــود زنــدگ يهــااز راه يکــيگســترش مشــاغل جــايگزين ). ۵۰: ۱۳۸۶، ياســوري(

 اسـت  يو گسترش بحران در بخش کشـاورز  يطيرات محييط بروز تغيدر شرا ييروستا

  . ن وابسته استداان بييشت عمده روستايکه مع

مسـتلزم   ييتر در جامعه روستامطلوب ييفضا يهد و سامان ي، اجتماعيتوسعه اقتصاد

. ن کنديآن را تضم يياياست که تحرک و پو ييهاتيمتنوع ساختن اشتغال و گسترش فعال

و  يکشـاورز رين بخـش، تنـوع مشـاغل غ   يت اي، ضمن تقويکشاورزريغ يهاتيتنوع فعال

  ).۸۷: ۱۳۷۳ا، ينارجمند( کنديل ميرا تسه ييت درآمدها، روند توسعه روستايتقو

مورد بررسی در پژوهش حاضر به  يروستا چهاراقتصاد  يگذشته، اتکا يهادر سال

ره يـ زنجانـد از   ، اين روستاها عبـارت بخش کشاورزي و توليدات ناشي از آن بوده است

ـ  در قالبو سرخکان  يره سفليزنج ،امروزه( يسفل  يره سـفل يـ زنج بـه نـام   ک روسـتا ي

و  يباغله سـفل  يدو روستا ش از حديب يکيه علت نزدب(گلمه، باغله  ،)شونديشناخته م

روسـتاها بـا   ايـن  . و شـباب ) شونديدر محل با عنوان باغله شناخته مهر دو  ،ايباغله عل

ـ از آب رودخانـه زنج  يريـ گبهره  يمختلـف رودخانـه چـرداول، دارا    يهـا ره و شـعبه ي

ن روسـتاها  يکه ا ياگونه اند، بهد باال بودهيم با توليد يرونق و کشاورزپر يآب يکشاورز

ـ تول ،محسوب شده يکاربه  عنوان قطب برنج  يهـا هـا بـه کـل اسـتان و اسـتان     دات آني

عـت  يطب يدارا ،ک به هم قرار داشـته ين روستاها در فاصله نزديا. شديجوار صادر م هم

ل وجـود  يـ در گذشـته بـه دل   يادشـده  يعت روسـتاها يطب ييبايز. ندا با و جذابيار زيبس

در کنـار رونـق   کـه   ،شـتر بـوده  يمرتفـع ب  يهـا  متعـدد و کـوه   يهـا رودخانهها و چشمه

ر و يـ اخ يهـا در سال. آمديت روستا به حساب ميجمع يماندگار يبرا يليدل يکشاورز

آن  يت اقتصاديشده و اهم يجد يهابيدچار آس ي، بخش کشاورزيبا بروز خشکسال
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عـت  ي، طبين در بخش کشاورزو بحرا يطيرات محييبه دنبال بروز تغ. افته استيکاهش 

 ييبـا يشده و چهره روستاها به ناز يطيمح يهاخوش خشونت ز دستيروستاها ن يبايز

ـ ا. گراييده است ـ امبـه همـراه نـا    وضـعيت ن ي ـ از تول يدي  ي، سـبب برخـ  يد کشـاورز ي

ـ بـر ا  افـزون . ديرسيبه نظر م يط منطقيکه در آن شرا ه است،ها شديريگ ميتصم ن، در ي

ـ ييروسـتاها، تغ  يارتبـاط  يهـا و راه ياادهجـ  يهـا ساختريز جـاد شـده،   يمثبـت ا  یرات

الم به استان کرمانشاه و جـاده کـربال   يا يارتباط يرهاين مسيتر از مهم يکيکه  يا گونه به

د مواجـه  يجاد مشاغل جدينه ايدر زم ييها چالشن روستاها گذشته و روستاها را با ياز ا

  ). ۱۳۹۴الم، ياستان ا ياستاندار( ده استکر

 يرات اقتصـاد کشـاورز  ييروستا و تغ ينه کارکرد اقتصاديمطالعات متعدد در زمتاکنون 

ـ تغ يامـدها يپ ،در پژوهش حاضر. انجام شده است مـورد   يدر روسـتاها  يرات اقتصـاد يي

ان يـ گو دگاه پاسـخ يـ و از د )۱(يانهيه زمياز مدل نظر يريگبا بهره ،مطالعه در دهستان شباب

مالحظه شـد کـه در دهسـتان     ،)۱۳۹۱( يو نوباغ يق جاجرمير تحقد. شده است يبازساز

 بـرای مسـاعد   نسـبتاً  یطي، شـرا يميو اقل يعيطب يهايژگيبا توجه به و ،ن سبزواريجو انيم

 يهـا تيـ ن بخش فعاليترمهم يکه کشاورز ييتا جا وجود دارد، يرشد و توسعه کشاورز

ن يان را تـأم يين درآمـد روسـتا  يشتريب يکشاورز ،ن دهستانيدر ا. روديشمار م به ياقتصاد

ـ نـه از منـابع آب، توز  يبه يبـردار مانند، عدم بهـره  يمشکالت ،نهين زميالبته در ا. دکنيم ع ي

ن يالـد ا و رکـن يـ روزنيف. وجود داشـت  يکوچک بودن قطعات اراضو ، ينامناسب بارندگ

 يتـ يه جمعيـ در معرض تخل يروستاها يتداوم کارکرد اقتصاد به مطالعة) ۱۳۹۲( يافتخار

مـورد مطالعـه در معـرض     يروستاها هرچند،نشان دادند که  و ندپرداختن يشهرستان قزو

نيز  )۱۳۹۳( يديجمش. ها همچنان ادامه داردآن يقرار دارند، کارکرد اقتصاد يتيه جمعيتخل

 يهـا شهرسـتان  يروسـتاها  يرا بـر سـاختار اقتصـاد    ياثرات خشکسال ،در پژوهش خود

جـاد  يسـبب ا  يمـ يرات اقلييو تغ ينشان داد که خشکسال سی کرد وبررروان و چرداول يس

 يبـه روسـتا   يکشـاورز  ير کارکرد از روستاييتغ شده که هاشهرستاناين در  ييهادغدغه

 )۱۳۹۴(و همکـاران   يديجمش همچنين، .از آن جمله استدر شهرستان چرداول  يخدمات
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روان و چـرداول را بـا بحـران    يدو شهرستان س يکارکرد اقتصاد ينشان دادند که خشکسال

بـر اقتصـاد    يخشکسـال  ،روانيدر شهرسـتان سـ  ای کـه   گونـه  کرده است، بـه مواجه  يجد

ر ييـ ش فقر و تغيدايکشاورزان، پ يش بدهي، افزايديمهم رکود تول يهانهيدر زم يکشاورز

جاد بحـران  ي، ايخشکسال تأثيرن يشتريب نيز اثر داشته و در شهرستان چرداول يدر کشاورز

 يسـايد لنيکبه گفتـة  . ها بوده استيو بحران بده ير در کشاورزييش فقر، تغيدايشت، پيمع

درصــد از  ۱۷/۰ســاالنه  ،۱۹۹۰، در دهــه )Keenleyside and Tucker, 2010(و تــاکر 

و همکـاران   گرگيچ. ندا متروکه شدياسپان يدرصد از اراض ۸/۰فرانسه و  يکشاورز ياراض

)Grgiĉ et al., 2010(، ـ ، مانـدن  يکرواس يدر روستاها يت زندگيفيک«با عنوان  يقيحقدر ت ا ي

  .م دارند روستا را ترک کننديپنجم جامعه مورد مطالعه تصم کي، نشان دادند که »ترک روستا

 يکـ ي ييکه کارکرد اقتصاد روسـتا  گفتتوان ي، مگفته پيشمطالعات نتايج بر اساس 

ـ تغ ، ازريـ اخ يهـا اسـت کـه در سـال    ييمهم روستا يهااز کارکرد رات متعـدد ماننـد   يي

تـه و سـبب بـروز    نـأثير پذيرف ش فقـر  يدايپو ، يده خشکسالي، بروز پديطيرات محييتغ

 يگـاه  ی کهتحوالت روستاها شده است، يو اجتماع يدر ساختار اقتصاد ياديتحوالت ز

ن راستا، پژوهش حاضر بر آن اسـت  يدر ا. شوديت آن ميروستا و موجود يسبب نابود

ـ تغ يامـدها يپ يمفهوم يبازسازو  انهيگراريتفس یکرديروتا با   ييرات اقتصـاد روسـتا  يي

 يامـدها يد آمده و پپديرات ييان از تغيير روستايدرک و تفس ، به بررسیمنطقه مورد مطالعه

: بوده که عبـارت اسـت از  ق يتحق ين راستا، به دنبال پاسخ به سؤال اصليدر ا و آن بپردازد

  .»؟کدامندچرداول  شهرستان يروستاها در يصاداقت راتييتغ يامدهايپ«

  ينظر يمبان

و  ي، سـکونت يسـت يز يازهاياز ن يارين بسيتأممبنی بر  آن يکارکرد اساس خاطر روستا به

روستاها در  ييايپو. است ير دائمييو تغ ييايپو ويژگی ، دارایييجامعه روستا ياقتصاد

ـ ا. و مالحظـه اسـت   يابل بررسق ييو فضا ي، کالبدي، اقتصاديابعاد مختلف اجتماع ن ي

هـا و  اعمـال نگـرش   يبـرا  ييجامعـه روسـتا   يهاافراد و گروه يياياز پو برآمدهويژگی 

ـ فعال يق خود در سـاخت کالبـدها  يعال مـورد اسـتفاده و    يبـه فضـا   دهـی  ت و شـکل ي
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الت خـود در  يتمـا  با عوامل محدودکننـدة  ييارويرو يها برار آنييمات در حال تغيتصم

 يبـرا  ير دائمـ ييـ و تغ ييايرش پويپذ ،نيبنابرا. ستروستا يکالبد و فضا شکل دادن به

روستا در ابعـاد مختلـف    ييايو پو يرات دائمييرش تغيموجب الزام به پذ يجامعه انسان

 ين کارکردهـا يتراز مهم يکي يديتول -يکارکرد اقتصاد). ۲: ۱۳۹۱، يجاجرم( آن است

تـوان  ي، مـ ييتوسـعه روسـتا   يهـا هيـ ظرن يدر البال). ۱۰۵: ۱۳۸۱، يديسع( روستاست

از موضـوع مـورد مطالعـه     ين بخشـ يـي امکان تب ،افت که با استفاده از آنيرا  ييهاهينظر

) ۱۷۶: ۱۳۷۸، يميتسـل ( )۲(اتيـ ه چرخـه ح ينظر موجود يهاهياز نظر يکي. وجود دارد

ها در ن اساس، روسـتا يبر ا. ر بکشديند تحول روستاها را به تصويتواند فرايم است، که

بـه   يطـوالن  يهـا ده، مـدت افته، رشد کـر ياز زمان ظهور  ياند تحول خود در برههيفرا

ا يـ گـر و  يد يها با ادغام بـا روسـتاها  از آن يبعض ،ندين فرايدر ا هند؛ات خود ادامه ديح

را بـه نـام شـهر     خـود  ديـ ات جديت، دوره حيش جمعيا افزايادغام در درون شهرها و 

. انـد ات دادهيادامه ح ييک سکونتگاه روستايچنان به عنوان ز همين يو بعض کردهشروع 

دوران  ،يجامعـه و تحـوالت فنـاور    ياجتماع - ير اقتصاديياز روستاها با تغ يگريگروه د

 ياز روسـتاها  يبعضـ . انـد  شـده ت مواجه يمرور با کاهش جمع ش گرفته و بهيافول را در پ

ـ با افول مواجه شـده و جمع  ،عهتوس ش، رشد ويدايدن دوران پکر ير، با سپريگروه اخ ت ي

ن امکـان وجـود دارد کـه    يات، ايبر اساس چرخه ح. اندطور کامل از دست داده خود را به

ـ برسـند و   ياز روستاها به مرحله نابود دستهن يا نکـه پـس از گذرانـدن دوره افـول،     يا اي

ـ ، مزرعـه تول گردشـگری دهکده  ا عناوينی همچونات خود را بيد از حيجد ای دوره ، يدي

  ).۱۱۵: ۱۳۸۶ا و همکاران، ينروزيف( ندکنآغاز  يديمکان تولو ، يموسم يروستا

: ۱۳۷۲حامـد مقـدم،   ( سـرا يجانبه م ، مانند نظرية توسعه همهات متعدديبر اساس نظر

دار يـ دار و توسـعه پا يـ توسـعه پا  ةيـ و نظر) Hughes, 1998: 23( تيريمـد  ةي، نظر)۷۱

تـوان  ي، مـ )۹: ۱۳۸۱ران، يا ييسه توسعه روستاسؤم( ۱۹۸۷گزارش برانت لند  ييروستا

 ير در سـاختار اقتصـاد  ييـ ل تغيبه دل( يتيه جمعيدر معرض تخل يروستاها يهاتياز ظرف

در . شـد  يين روستاهايچن يريگها مانع از شکلبا تمسک به آن يد و حتکراستفاده ) روستا
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ـ نظر يريکارگ توان انتظار داشت که در صورت بهين، مين بيا  ،ييدار روسـتا يـ وسـعه پا ت ةي

از جملـه   ينـواح  يتمـام  يهـا تيـ و قابل ياز توانمنـد  يبـردار بهـره  يمناسب برا یبستر

  ).۴۲: ۱۳۹۲، ين افتخاريالدا و رکنيروزنيف( دفراهم شو يدر حال نابود يروستاها

  قيروش تحق

از نظر هدف کاربردي است و از لحاظ پارادايم در گروه تحقيقات كيفي  پژوهش حاضر
حاضـر،   در پـژوهش . ده اسـت کـر از نظريه بنياني اسـتفاده   نيز ار دارد و از بعد روشقر

 شهرســتان يروســتاها در ياقتصــاد راتييــتغ يامــدهايپ يمفهــوم ســاختن مــدل بــرای
از  ۱۹۶۷ه ابتدا در سال ين نظريا. بهره گرفته شد يانهيه زمينظر يفيچرداول، از روش ک

ه يـ کشـف نظر "عنـوان   بـا  آنهـا در کتاب مشـهور  ابداع و  )۴(و اشتراوس )۳(گالسر سوی
ـ نظر). ۳۱۳: ۱۳۹۲پور، محمـد (شد منتشر " يانهيزم : دارد يسـه جـزء اصـل    يانـه يه زمي

ـ نظر يم و مبـان يه مفاهيبر پا). ۲۹۴: ۱۳۸۹، يريسف( )۷(هاو گزاره )۶(، مقوالت)۵(ميمفاه ه ي
 ای گر بـا مسـئله  شود، بلکـه پژوهشـ  يشروع نم يسازهي، پژوهش بر اساس فرضيانهيزم
 وجـود نـدارد   يچ جواب و حدس قبلـ ين هداب ييگو پاسخ يروست که برا هروب يقيتحق
)Strauss, 1987; Egan, 2002: 54.( ق از يتحق يها رها و مؤلفهين متغيروابط ب ،نيبنابرا

شـده و بـا توجـه بـه      يگردآور يهامشاهدات و داده يشود، بلکه بر مبناين نمييقبل تع
ـ نظر يق، مقدمات الزم براين طرين و از اييتب آنهاتشابهات ها و تفاوت فـراهم   يسـاز هي

شـود،   دارنـه يزمها داده کمک ه بهين نظريابايد  ،در واقع). ۸۷: ۱۳۸۴فرد،  ييدانا( شوديم
ن کار يکرد بنا شده است که نخستين رويه اين روش بر پايا. شود ليتحم آنهاکه بر نه آن
هومن، ( است ياجتماع يايدادن به دن نیمع يد برايجد ياهپژوهشگر کشف راه يديکل

مرحله کلي يـاد   پنجاي از در ساخت نظريه زمينه) Pandit, 1996(پنديت  ).۱۰۶: ۱۳۸۵
هـا، بـر اسـاس چهـار معيـار      اين مراحل و گام). ۳۰: ۱۳۸۹زن و همکاران، پاپ( کندمي

 ،)۸(سـاختاري، اعتبـار درونـي    اعتبـار  :اند از شوند که عبارتکيفي پژوهشي ارزشيابي مي
مراحـل سـاخت نظريـه    ). ۱۶۱: ۱۳۸۶زن و همکـاران،  پـاپ ( و روايـي  )۹(اعتبار بيروني

   .آمده است ۱اي در جدول زمينه
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  ايمراحل ساخت نظريه زمينه - ۱جدول 
  هاگام  مراحل  رديف

۱  
طرح 
  پژوهش

  :يات فنيمرور ادب - گام اول
ر ينظ ين نوع سؤاالت، متون فنياز منابع مناسب ا يکي. طف از مسئله استق و منعيف سؤاالت دقين گام، تعرينخست

  .است يپژوهش يهايها و بررسگزارش
 :انتخاب مورد -گام دوم

  ).۳۰: ۱۳۸۹زن و همکاران،  پاپ(ق و جامعه مورد مطالعه است يانتخاب مورد، همان محدوده تحق

۲  
 گردآوری

  هاداده
  

  ها داده ين چارچوب گردآوريتدو - گام اول
  ).۲۹۷: ۱۳۸۹، يريسف(  دان پژوهشيورود به م -گام دوم

هدفمند يريگها، از راهبرد نمونهداده يدر خالل گردآور
)۱۰(

ناانتخاب مطلع يبرا 
)۱۱(

بانانا دروازهي 
)۱۲(

ق، يتحق 
اي، ه زمينهدر نظري). ۳۲۲: ۱۳۹۲پور، محمد(شود يده مورد مطالعه استفاده ميگر ابعاد پديها و دفضاها، زمان

و  تعلق دارد يانهيه زمياست که تنها به نظر ينظر يريگها توأم با استفاده از راهبرد نمونهل دادهيو تحل يگردآور
و  يگردآور ياست برا يو روش ،هاگرفته از دادهم در حال ظهور بريمفاه يبر مبنا يريگعبارت است از نمونه

چ يابد که هييادامه م يتا زمان ينظر يريگند نمونهيفرا. هاگرفته از دادهبر يهاها بر حسب مقولهل همزمان دادهيتحل
  ).۳۲۵: همان( خواننديم )۱۳(ين سطح را اشباع نظريظهور نکند؛ ا يديجد يژگيو

۳  
  م يتنظ
  هاداده

  ).Mehmetoglu and Altinay, 2006: 24( هاستن مرحله، آشنا ساختن پژوهشگر با دادهيهدف از ا

۴  

ه و يتجز
ل يتحل
  هاداده
  

  ن مورد ياول يهال دادهيتحل -اول گام
  ينظر يريگتکرار نمونه -گام دوم
  ).۲۹۷: ۱۳۸۹، يريسف(ت يدن به کفايرس - گام سوم

  : يادشده در سه مرحلهه يها در نظردادهند کدگذاری يفرا
  )ا سطح دومي )۱۶(متمرکز يبندکد - ۲ ،)۱۵(ا سطح اوليه ياول يبنددک - ۱( )۱۴(باز يگذارکد - الف
ک خط ي ،ن قسمتيدر ا. ک شبکه باهم در ارتباط قرار دارنديصورت  ها به، مقولهن مرحلهيدر ا( )۱۷(يمحور يبندکد - ب

  ).۳۳۹: ۱۳۹۲پور، محمد( ديآيمبه نگارش در هان مقولهيب ياز ارتباط منطق )۱۸(داستان
  :ر باشنديبعد ز سه يد دارايبا يمحور يبندشده در مرحله کد عمده استخراج يهامقوله

ن، يتراوس و کورباش( دارد يده در آن جايکه پد يتيا موقعيعبارت است از کل اوضاع و احوال و : يطيبعد شرا - ۱
 دشويم يبنددسته يانهيط زميگر و شراط مداخلهي، شرايط علّيرمجموعه شرايز سهن بعد در يا). ۱۵۴: ۱۳۹۲

   ).۳۴۰: ۱۳۹۲پور، محمد(
 ييدادهايها به مسائل و امور و روا گروهياند که افراد يا معمولي يراهبرد يهاشامل پاسخ: ينديفرا - يتعاملبعد  - ۲
  ).۱۵۵: ۱۳۹۲ن، يتراوس و کورباش(ند يآيد ميط پديآن شرا دردهند که  يم
پور، محمد(پذيرد  می دان تأثيرط خاص مربوط بيشرا ازها را شامل شده و ن تعامليج ايامدها و نتايپ: يامديبعد پ - ۳

۱۳۹۲ :۳۴۰ .(  
ن يدر ا. ده استيباً به اتمام رسيتقر ينشيگز يبندکد در مرحله يانهيزم يسازهيند نظريفرا( )۱۹(يانتخاب يبندکد - ج

. د ندارديجد يهاداده يبند به ک يازيه پرداخته و نين نظريبه تدو يانتزاع يهااز مقوله يمرحله، محقق با تعداد اندک
مراحل اول و دوم به  شدة يبندم کدياند و هر کدام بر اساس مفاهاشباع شده يمورد استفاده به لحاظ نظر يهاهمقول

). ۳۴۰: ۱۳۹۲پور، محمد( را انتخاب کند ياد مقوله هستهيمحقق با ،سپس. اندگر قرار گرفتهيکديدر کنار  يصورت منطق
د و کننش يموجود را گز يهااز مقوله يکياول، محقق ممکن است وه يدر ش. شوديوه انتخاب ميبه دو ش يامقوله هسته

، مانيپور و ا؛ محمد۳۴۰: ۱۳۹۲محمدپور، ( د اقدام کنديک مقوله جدين و ساخت ييد نسبت به تعيبا يوه دوم، ويدر ش
ن ياز ادر هر کدام ). ۱۸۹: ۱۳۸۳ران، همکاو  فرد دانايي؛ ۱۳۸۲زن، ؛ پاپ۱۶۹: ۱۳۹۳، يو آگه ي؛ مراد۲۰۰: ۱۳۸۷

  .مرتبط با خود را به سطح اشباع برساند يهاد دادهيشده با الصاق يا کدهايمراحل، کد 

۵  
 يبررس

  اعتبار مدل
  ات موضوعيسه با ادبيگو و  مقا اعتبار پاسخ

  های پژوهشيافته: مأخذ
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منطقه مورد مطالعه دهستان شباب از توابع شهرستان چرداول در استان ايالم بـوده کـه   
هاي قبل از بروز خشکسالي، معيشت غالب ايـن  در سال. تاي داراي سکنه داردبيست روس

شهرسـتان   يبر اساس نظرات کارشناسـان جهـاد کشـاورز    .روستاها کشاورزي بوده است
ب يو آسـ  يدهستان مورد مطالعه، بعـد از بـروز خشکسـال    ياز روستاها يچرداول، تعداد
ر مشـاغل  ير محل سکونت خود به سارا رها نکرده و د ييروستا ي، زندگيبخش کشاورز

از آن ، گلمـه، باغلـه و شـباب    يره سـفل يـ زنج يروستا جهار اند، کهآورده يرو يزراعريغ
ـ  ي، از نظر کشـاورز يقبل از بروز خشکسال يهاروستاها در سالاين . دان جمله ار يبسـ  يآب

، يز خشکسـال اما پـس از بـرو  . چرداول را بر عهده داشتند يوربد برنج عنبيآباد بوده و تول
را بـه عنـوان    يادشـده  ينگارندگان روستاها. ل شدنديم تبديد يبه اراض يآب ياراض يتمام

ق يـ ها به صـورت هدفمنـد و از طر  در پژوهش حاضر، نمونه. دندانتخاب کر يآمارجامعه 
کـه در   مـد نظـر بودنـد    يانيين، روسـتا يبنـابرا  انتخاب شـدند؛  )۲۰(يگلوله برف يريگ نمونه

ـ فعال بـه و اکنـون   اشتغال داشـتند  يورزکشا بهگذشته  و  يدارو زنبـور  يدامـدار  يهـا تي
از  ييهـا نمونـه  يدن بـه اشـباع نظـر   يتـا رسـ   ،ن راسـتا يـ در ا .پردازند می يمشاغل خدمات

نفـر در منطقـه    ۴۷ يمطالعه رو ،در کل. مورد مطالعه، انتخاب شدند يان روستاهاييروستا
هـا و بـه منظـور    داده يگـردآور  يبـرا  ،در پـژوهش حاضـر  . صورت گرفت مورد مطالعه

شـتر  ياز نظـر ب  ای کـه  ، شـيوه اسـتفاده شـد   )۲۱(يسـاز  مثلـث  شـيوة هـا، از  ش اعتبار آنيافزا
 يهـا بـرا  داده يآورجمـع  يچندگانـه بـرا   ييپژوهشگران، محدود به استفاده از راهکارها

از  ر،مطالعـة حاضـ  ن، در يبنـابرا ). ۲۵: همان( کسان استي يادهيپژوهش در خصوص پد
  .اسناد و مدارک استفاده شده است يساختارمند، مشاهده و بررس مهيمصاحبه ن يهاروش

  ج و بحثينتا

 يفيان در قالـب توصـ  يـ گو ق با پاسخيدست آمده از مصاحبه عم ج بهينتا ،ن قسمتيدر ا
 يانـه يه زميـ گانه مربـوط بـه نظر  سه يهايبندمورد مطالعه و انجام کد يهااز نمونه يکل

ـ متغ آنهـا  التيسال و سطح تحص ۴۶ان يگو پاسخ ين سنيانگيم. شده است ارائه  بـود،  ري
ـ اکثر. سـانس ينفر ل دهپلم و ينفر د سيزدهکل، ينفر س هفتسواد،  ينفر ب شانزدهمانند  ت ي

  . در سطح روستا مشغول بودند يافراد مورد مطالعه در حال حاضر در مشاغل خدمات
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حاصل از  يهال دادهيه و تحليند تجزيفته شد، فراکه گ گونه، همانيانهيه زميدر نظر
  .است يو انتخاب يگانه باز، محورسه يبندان، شامل کديگو ق با پاسخيمصاحبه عم

  باز يبندکد

سطر به سـطر، بـه هـر واحـد      يندسطح اول، محقق بر اساس واحد کدب باز يبنددر کد
آن  يمفهـوم  يبتواند فضـا د ين مفهوم بايا. ا مفهوم الصاق کرده استيک کد يمورد نظر 

ن و مرتب کـردن کـدها   ييسطح دوم، محقق با تع يبنددر کد. را تا حد امکان اشباع کند
ـ بـر ا . دهـد يک مقوله واحد قرار مـ يمشابه و مشترک را در قالب  يم، کدهايا مفاهي ن ي

  .ده استآم ۲در جدول  جة کارياساس، نت

  شده استخراج يهامقوله م ويمفاه - ۲جدول 
مقولة 

  ايستهه
  مفاهيم  هاي عمدهمقوله
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احداث جاده 

 -جديد ايالم

  حميل

 ؛شهري از روستاهاي بين عبور اکثر اتوبوس ؛تغيير محور ارتباطي ايالم به کرمانشاه ؛گسترش ارتباطات

  ونقل حملافزايش  ؛هاي گذشتهپيمايي بزرگ اربعين طي سالگسترش راه –عبور راه کربال از روستا

  

  بروز خشکسالي

آلودگي و شوري ؛ هاکاهش آب چاه؛ هاي فصلي و دائميخشک شدن رودخانه؛ هاي جويکمبود بارش

  کاهش رطوبت هوا ؛گرم شدن هوا ؛آلودگي هوا؛آب

يد رکود تول

  کشاورزي

استفاده  ؛برداريتغيير نظام بهره ؛باير ماندن برخي اراضي ؛عدم آيش برخي اراضي؛ تخريب اراضي زراعي

تغيير تقويم  ؛کاهش سطح زير کشت ؛کاهش سطح توليد ؛استفاده بيش از حد از شخم ؛زياد از کود و سم

  تغيير الگوي کشت ؛زراعي

شيوع فقر 

  اقتصادي

 ؛هاافزايش قيمت نهاده ؛هاي توليدافزايش هزينه ؛هاي اخيرگراني سال ؛اندازکاهش پس ؛کاهش درآمد کشاورزي

عدم دسترسي به  ؛ها و افزايش فشار مالي بر کشاورزانعدم بازپرداخت وام ؛گذاري در توليدکاهش سرمايه

  دليل فقدان درآمد عدم توجه به بيمه به ؛هاي الزم در زمينه مديريت آبيارياعتبارات براي گسترش فناوري

گسترش دامداري 

  داريو زنبور

 برایهايي مانند بز و گوسفند پرورش دام ؛پرورش و نگهداري گاو شيرده ؛صنعتي گسترش دامداري نيمه

  ؛ پرورش زنبور عسل و توليد عسلقصابي

  

افزايش مشاغل 

  خدماتي

؛ گسترش و دستي در مسير جاده افزايش تعداد نانوايي ماشيني ؛افزايش تعداد مرغ فروشي در روستا

هاي موقت کنار افزايش تعداد کبابي ؛فروش عسل ؛ايهاي کنار جادهافزايش تعداد قصابي ؛داري مغازه

  ها؛ افزايش تعداد رستورانايجاده

تحول در کارکرد 

  اقتصادي روستا

اشتغال جوانان روستا عدم  ؛هاي زراعيباير ماندن برخي از زمين ؛کاهش وابستگي اقتصادي به کشاورزي

فروش  ؛هاي تجاري و مسکونيها به کاربريتغيير کاربري اراضي زراعي و تبديل آن ؛در بخش کشاورزي

  مهاجرت وسيع نيروهاي مولد ؛هاي خدماتيمعيشت مبتني بر فعاليت ؛اراضي زراعي

  های پژوهشيافته: مأخذ
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  يمحور يبنددک

ـ احـداث جـاده جد  : انـد از  مده عبـارت دست آ عمده به يهادر پژوهش حاضر، مقوله د ي
، گسـترش  يوع فقـر اقتصـاد  ي، شيد کشاورزي، رکود توليل، بروز خشکساليحم -الميا

 روسـتا  يو تحـول در کـارکرد اقتصـاد    يش مشاغل خـدمات ي، افزايدارو زنبور يدامدار
ا مشـاغل  يـ ش اشـتغال دوم  يو افـزا  يخـدمات  يبـه روسـتا   يکشاورز ير از روستاييتغ(
 يابتدا با مرور خط داسـتان، بـه چگـونگ    ،ن بخش از مقالهيدر ا). يزراع -يرزکشاوريغ

 شـود، يد ميکه در مرحله بعد تول ياز مقوله هستهيم، مقوالت عمده و نين مفاهيارتباط ب
ط، تعـامالت و  يآن، بـر اسـاس شـرا    يميپـارادا  يبعـد  ، مدل سـه انيدر پاو  پردازيم؛يم
 هـا ن مقولـه يبـ  يک خط داستان از ارتباط منطقي ،متن قسيدر ا. شوديم ميامدها ترسيپ

  . ديآيمبه نگارش در

  ليحم -الميد اياحداث جاده جد

گـذرد،  يمـورد نظـر مـ    يل کـه از روسـتاها  يحم -الميد اير، محور جدياخ يهادر سال
ـ  ين محور ارتباطيترکين و نزديبهتر ن جادهيا. احداث و افتتاح شده است الم و يـ ن ايب

راه در س يل اسـتقرار پلـ  يبه دل ،نيجاده و همچناين بر اثر احداث . استان کرمانشاه است
ها  ونيو کام ين شهريب يهاها، اتوبوسيشباب، عبور و مرور اکثر تاکس يروستا يحوال
ـ از ا يو مسافر يه باريل نقليش تردد وسايل افزايبه دل. رديگير صورت مين مسياز ا ن ي

ـ ، يو چه به صورت مقطعـ  يمتعدد، چه به صورت دائم يل خدماتروستاها، مشاغ د پدي
بـه   يکشـاورز  ي، سبب تحول نقش روسـتا، از روسـتا  ين مشاغليجاد چنيا. آمده است

 يژه بـرا يـ و نـه گسـترش اشـتغال دوم را بـه    ين تحول زميا. شده است يخدمات يروستا
 ياز وقتـ « ن اظهار داشتايگو از پاسخ يکي ،نين بيدر ا. ده استجوانان روستا فراهم کر

اد شـده  يـ ز زيـ گذرنـد ن يکه از روستا م ييهال افتتاح شده، تعداد اتوبوسيکه جاده حم
اده شـدن مسـافران،   يـ هار و شـام و نمـاز و پ  ان برایها پس از توقف ن اتوبوسيا. است

     .»... روستا دارند يهايينانوا يها و حتداران و رستورانمغازه يبرا ياديمنفعت ز
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  يبروز خشکسال 

ژه بـرنج  يـ و و بـه  يمورد مطالعه بر محصوالت زراع ياقتصاد روستاها ياتکادر گذشته، 

 يهـا از شـعبه  يکـ ي(ره يـ و خشـک شـدن رودخانـه زنج    يوع خشکساليپس از ش. بود

ـ با بحران مواجه شده و تول يآب ي، کشاورز)رودخانه بزرگ چرداول بـاً بـه   يد بـرنج تقر ي

، يط بارنـدگ يبه شرا يل وابستگيز به دليم نيد ين، کشاورزين بيدر ا. ده استيصفر رس

ه بـر  يـ د شـدن کشـاورزان از تک  يـ سـبب ناام  طين شرايا. سترو هروب يديبا کاهش شد

شـان مجبـور بـه    يهاخود و خـانواده  يو ماندگار شد و آنها برای بقا يدات کشاورزيتول

ان را ييو پاسخ روسـتا  واکنش ، کهندا شده) يزراعريغ( يکشاورزريغ يهاتيانتخاب فعال

ان و يياز روسـتا  ياريش بسـ يگذشـته، گـرا   يهـا که در سـال  يا گونه ، بهخته استيبرانگ

. شتر شده اسـت يب يدارو زنبور يف دستيو تعل يصنعت مهين يبه دامدار کشاورزان سابق

ـ فعال( يامد تحول روستا از کشاورزيپ جادشدهيتعامل ا توان گفتکهيم ،نجايدر ا  يهـا تي

بـرای   يد و فروش عسل و دامداريتول يبرا يزنبوردار( يخدمات يهاتيبه فعال) يزراع

از  يکـ ين راسـتا،  يـ در ا. را سـبب شـده اسـت   ) و فروش گوشـت  يبه قصاب يده رونق

ـ ، توليل خشک شدن رودخانه و بـروز خشکسـال  يبه دل«اظهار داشت که  انيگو پاسخ د ي

ن، يبنـابرا . سـت ين يارج زنـدگ مخـ  يگـو  گر جوابيد يده و کشاورزيبرنج به صفر رس

  . »ميرا شروع کن يم که دامداريم گرفتيتصم

  يد کشاورزيرکود تول 

 بـوده دست آمده در پژوهش حاضـر   به يانتزاع يهااز مقوله يکي يد کشاورزيرکود تول

در  مـورد مطالعـه   يدر روستاها يرات اقتصادييساز بروز تغ ط سببيدهنده شرا که نشان

از سـاکنان   ياريگذشـته، تنهـا منبـع درآمـد بسـ      هـای  در سـال  .شهرستان چرداول است

دات يـ سـطح تول . از آن بـوده اسـت   يدات ناشيو تول يکشاورز مورد مطالعه يروستاها

ر يدر سا يريقرارگ يبرا کشاورزان ياز سو يازيگونه ن چيبوده که ه يبه حد يکشاورز

 سـاز  زمينـه  ذشـته گ يهاسال يط يبروز خشکسال. زا احساس نشده استمشاغل درآمد
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شده و کشاورزان را با رکـود   يد کشاورزيت تولير در وضعيياست که سبب تغ يطيشرا

خـود   برای بقای، يادشده ين راستا، کشاورزان روستاهايدر ا. ده استمواجه کر يديتول

 يت کنـون يپاسخ به وضع يکه نوعاند انتخاب کردهن راه را يتريمنطق ،شانيهاهو خانواد

هـا از حالـت   د و تحـول روسـتا  يجاد اشتغال جديا تعاملاين امد يپ. است آن و تعامل با

 ان،يـ گو از پاسـخ  يکـ يبه گفتـة   ارتباط،ن يدر ا. بوده است يبه حالت خدمات يکشاورز

 ياريبس ،در طول سال ،نيکار کم شده و بنابراو کشت ياز کشاورزان برا ياريل بسيتما«

 يهـا نيجز کشـت ندارنـد، زمـ    ياز که چارهيناز کشاورزان  يبرخ است؛ر يبا ياز اراض

ار ي، برداشـت محصـول بسـ   ياراض )۲۲(کردن ل جار به جاريخود را کشت کرده، اما به دل

  .»... د بهتر باشديشا يدامدار. کم است

  يوع فقر اقتصاديش 

. اسـت مورد مطالعه  يدر روستاها يوع فقر اقتصاديشده شديعمده تول يهااز مقوله يکي

در منطقـه   يرات اقتصادييساز تغنهياست که زم يط مهمياز شرا يکي يقتصادوع فقر ايش

وابسـته   يبـه کشـاورز   ،، در گذشـته يادشده يساکنان روستاها. مورد مطالعه بوده است

و  يپـس از بـروز خشکسـال   . ندکرد مین ين راه تأميخود را از ا يو مخارج زندگبودند 

ـ ن يگـو  جـواب  يکشـاورز  شـده از بخـش  دي، مقـدار درآمـد تول  يديـ رکود تول هـا و  ازي

ن عامل، کشاورزان را بر آن داشـته کـه   يا. کشاورزان نبوده است يه زندگياول يها نهيهز

از  يکـ يموضـوع،  همـين  د ييدر تأ. کسب درآمد باشند ين، برايگزيک راه جايبه دنبال 

 يورزشود به کشـا يچ وجه نميار کم شده و به هيدرآمد ما بس«کرد که ان يان، بيگو پاسخ

ر کشـت  يـ ها ساالنه به زنياد شده، زميها زمت نهادهيق از آن اعتماد کرد؛ يو درآمد ناش

  .  »... ز استين، درآمد هم ناچيبنابرا ز است ويبرداشت ناچ ،انياما در پا رونديم

  يدارو زنبور يگسترش دامدار 

فقـر  وع و گسـترش  يو شـ  يد محصـوالت زراعـ  يو رکود تول يبروز خشکسال جةيدر نت

تـا از ايـن   آوردنـد   يد رويجد يهاتيبه فعال مورد مطالعه ي، ساکنان روستاهاياقتصاد
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ـ از جملـه ا  خود را بهبود بخشـند؛  يوضع اقتصاد راه، بتوانند هـا، گسـترش   تيـ ن فعالي

ـ  يخـوب  سـاکنان منطقـه مـورد مطالعـه بـه     . ه استبود يدارو زنبور يدامدار  ن نکتـه يدب

، يو مسـافربر  يبار يش تردد خودروهايل و افزاياده حمل احداث جياند که به دل واقف

، يوانيـ ر، گوشت، مو، پشم، روغن حيشمانند ( از آن يدات ناشيو تول يگسترش دامدار

ـ   يـ و پرورش زنبور عسل و تول) کشکو   رد. شـود يرا سـبب مـ   يد عسـل، سـود فراوان

بـدون   هـا و آن يدر روسـتا  ،شـده دي، محصـوالت تول  فصـول  ير و در برخياخ يها سال

 ان،يـ گو از پاسـخ  يکـ ي گفتـة  بـه  .رسـد يبه فروش مـ  يابيبازار يبرا يانهيگونه هز چيه

  .  »... و زراعت است يتر از کشاورزصرفه ار بهيد عسل بسيو تول يدامدار«

  يش مشاغل خدماتيافزا 

. اسـت  يش مشاغل خدماتيافزا دست آمده در پژوهش حاضر عمدة به يهااز مقوله يکي

بـر   افـزون  ووجود آمـده   ط بهيان در برابر شراييانگر تعامل و پاسخ روستايمان مقوله نيا

 اسـت  ين کشـاورز يگزيجا يهاتيان به مشاغل و فعالييش روستايدهنده گران، نشانيا

بسـياری  ر، يـ اخ يهـا در سـال . خود را بهبود بخشند يت اقتصاديوضع ،ق آنيکه از طر

، يدار، رستوران)يو دست ينيماش( يي، نانوايدار، مغازهيفروش ، مرغيمشاغل مانند قصاب

 يافتـه و سـبب بهبـود اوضـاع اقتصـاد     يسـرعت گسـترش    به) و موقت يدائم( يکبابو 

گسترش شور  ،نيل و همچنيافتتاح جاده حم. شده است ورد مطالعهم يساکنان روستاها

ـ ار زيبسـ  ين و تقاضـا ياربعـ  ييمايران و خلق حماسه راهپيمردم ا يدر تمام ينيحس اد ي

سـبب   يادشـده  يات و عبور جاده راه کـربال از روسـتاها  يسفر به عتبات عال يمردم برا

بـه عنـوان    يخانم زمينه،ن يدر هم. است) يکه اغلب موقت(گسترش مشاغل متعدد شده 

ل و عبور تعداد انبـوه زائـران امـام    ياحداث جاده حم«سرپرست خانوار اظهار داشت که 

به . ساکنان روستا شده است يبرا يش رزق و روزيزاسبب اف ما ياز روستا) ع(ن يحس

ن ياد تـا دورتـر  ير و برکت زيو محبت او و خاندانش، سبب خ) ع(ن يامام حس ،نظر من

  . »... ران شده استينقطه ا
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  روستا يتحول در کارکرد اقتصاد

ت يساکنان منطقه مورد مطالعه، وضع يط اقتصاديبروز مشکالت متعدد در شرا جةيدر نت

د يـ گر بر توليد يزندگ ی آنها درو اتکا است دهر کرييان تغييکشاورزان و روستا يشتيمع

ژه يـ و و بـه  يبا کشاورزمطالعه  ودم يروستاها ،در گذشته. ستين يمحصوالت کشاورز

و گسترش رکـود   يبعد از بروز خشکسال يهاسال ياما ط شدند؛ میکشت برنج شناخته 

بـا   ييده و بـه روسـتاها  ر کرييز، تغين هاوستا، کارکرد ريآب يو سقوط کشاورز ياقتصاد

وجـود   بـه  ياديز يرات، مشاغل ثانويين تغيا يدر راستا. اندل شدهيتبد يکارکرد خدمات

 ، به گفتةن راستايدر ا. ان شده استييروستا يساز بهبود اوضاع اقتصادنهيکه زم ،اندآمده

بـو  بـا بـرنج عنبر   روسـتا را  يگـر کسـ  يد«، گر بـه عنـوان سرپرسـت خـانوار    يد يخانم

 يهـا نيزمـ  قبالً. ل شده استيتبد يفروش و عسل يقصاب يروستا به روستا شناسد؛ ينم

هـا را بـه کشـاورزان    نيزمـ  ،م، امـا امـروزه  يبـرد ير کشت ميرا خودمان به ز يکشاورز

بمان شـود و  ينص يزيچ ،ان ساليد در پايتا شا ميدهيم )۲۴(کار کوت و سه )۲۳(کار کوتدو

   . »رديگيد صورت ميتول يباال يهانهيسرشکن کردن هز يشتر برايار بن کيالبته ا

  انتخابی يبندکد

 ير از روسـتا ييتغ(» روستا ياقتصاد تحول در کارکرد«در پژوهش حاضر اي مقوله هسته
) يزراعـ  -يکشاورزريا مشاغل غيش اشتغال دوم يو افزا يخدمات يبه روستا يکشاورز
  .دهديعمده را پوشش م يهار مقولهيساالبته که  است،

 يينها يهاافتهيبا نشان دادن دست آمده،  به يهاافتهينان از اعتبار ياطم برایان، يدر پا
را  هايشـان  گفتـه بـا   يمفهـوم  يهـا نه تطابق مقولـه يدر زم آنهاواکنش  ،انيگو را به پاسخ

فهـم و  شـده و قابـل    ان شـناخته يـ گو پاسخ يدست آمده برا به يهامقوله. ميدهده کرمشا
  .خود مطمئن شدند يديه تولين، محققان از اعتبار نظريبنابرا. ندبود ييشناسا



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  های پژوهشيافته: مأخذ

تحول در کارکرد اقتصادي روستا ر قالبدچرداول  شهرستان روستاهاي در اقتصادي تغييرات اي پيامدهايمدل زمينه - ۱نمودار 

 خشکسالی

رکود توليد 

 کشاورزی

 شيوع فقر اقتصادی

 داریدامداری و زنبور

افزايش مشاغل 

خدماتی

تحول در کارکرد اقتصادی 

روستا

 شرايط
 پيامدها تعامالت

الم ياحداث جاده ا

 لحمي
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  شنهادهايو پ يريگجهينت

اسـت   »روسـتا  يتحول در کارکرد اقتصـاد « يادست آمده، مقوله هسته ج بهيابر اساس نت
ـ ن يلـ يجنبـه تحل  ،دست آمده را پوشش داده به يهاه مقولهيکه کل ـ ا. ز داردي ن مقولـه از  ي
: انـد از م عبارتين مفاهيا. دست آمده است مشابه و مشترک به يا کدهايم يمفاه يتعداد

، عـدم  يزراعـ  يهـا نياز زمـ  ير ماندن برخـ يبا ،يبه کشاورز ياقتصاد يکاهش وابستگ
ها بـه  ل آنيو تبد يزراع ياراض ير کاربريي، تغياشتغال جوانان روستا در بخش کشاورز

ـ ي، معيزراع ي، فروش اراضيو مسکون يتجار يهايکاربر ـ بـر فعال  يشت مبتن  يهـا تي
 ير از روسـتا ييـ ن، تغيبنـابرا . يمولـد کشـاورز   يروهـا يع نيمهـاجرت وسـ   و ،يخدمات

و رکـود   يه رانده شدن بخش کشـاورز يل به حاشيبه دل( يخدمات يبه روستا يکشاورز
ا مشاغل يش اشتغال دوم يو افزا) يمولد کشاورز يروهاين، مهاجرت نيو همچن يديتول
است که  ييامدهاين پيتراز جمله مهم) يشتيل تحوالت معيبه دل( يزراع -يکشاورزريغ

  .وجود آمده است يادشده به يهادر روستا يرات اقتصادييبر اثر تغ
 يمثابه تحـول در کـارکرد اقتصـاد    به يرات اقتصادييداست، درک تغيگونه که پهمان

ـ  يـ در منطقه مورد مطالعه، در قالب  يش اشتغال خدماتيروستا و افزا  يميرادااک مـدل پ
 ين اساس، مردم روسـتاها يبر ا.  امدها نشان داده شده استيط، تعامالت و پيشامل شرا

ـ تغ يامـدها يپ ورد مطالعه از شهرسـتان چـرداول  م تحـول در   يرا نـوع  يرات اقتصـاد يي
ـ ان ايـ گو پاسخ. کننديدرک م يکشاورزريش اشتغال غيروستا و افزا يکارکرد اقتصاد ن ي

، داننـد  مـی  يزندگ يط اقتصاديبهبود در شرا يدر اقتصاد روستا را نوع ير و دگرگونييتغ
ـ . نـد ا مواجه ييروستا يم زندگنه تداويد در زميترد ياما با نوع بـا وجـود    ،بيـ ن ترتيدب

ـ ، بـه دل يتينارضا يمورد مطالعه، شاهد نوع يساکنان روستاها يبهبود اوضاع اقتصاد ل ي
 يو نوباغ يجه مطالعه جاجرميجه پژوهش حاضر با نتينت. ميابوده يرکود بخش کشاورز

دهسـتان مـورد    ياداقتصـ  يهـا تين بخش فعاليترمهم يکه کشاورزمبنی بر آن) ۱۳۹۱(
 افزون. رت دارديمغا کند،ين ميان را تأميين درآمد روستايشتريرود و بيشمار م مطالعه به

پنجم جامعه  مهاجرت يک ،)Grgiĉ et al., 2010(و همکاران گرگيچ در پژوهش ن، يبر ا
  . در روستا دارد يت زندگيفين بودن کييت از پايحکامورد مطالعه از روستا 
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ش اشـتغال  يمثابه تحول در کارکرد روستا و افـزا  به يرات اقتصادييتغ يامدهايدرک پ
. تعامالت متعدد حاصل شـده اسـت   ،جهيط بوده و در نتيشرا مجموعهک يمتأثر از  دوم
ط ماننـد  يشرااز  يا مجموعهت يل حاکميجه نشان داد که در منطقه مورد مطالعه، به دلينت

وع فقـر  يو ش يد کشاورزي، رکود توليالل، بروز خشکسيحم -الميد اياحداث جاده جد
از  ر مواجه شـده اسـت؛  ييتحول و تغ ي، اقتصاد روستا با دو حالت مثبت و منفياقتصاد

نقـل و  و گسـترش حمـل   يبـرا  يکننده بسـتر  ل فراهميحم -المياحداث جاده ا ،ک سوي
ا از ش تقاضيساز افزانهيزم ينوع از روستاها شده که به يو مسافر يبار يتردد خودروها

ـ بـه دل  ،گريد ياز سو مانند اينهاست وو  ييمواد غذا يمسافران و رانندگان برا يسو ل ي
ـ يناپـذ  با صدمات جبران يو مسئله کمبود آب، بخش کشاورز يبروز خشکسال رو  هر روب

خود را از دسـت   يشتيو مع ياقتصاد يگذارهين بخش ارزش سرمايکه ا يا گونه ،بهشده
 يدر اقتصاد روستاها يبا کمرنگ شدن نقش کشاورز. است ه رانده شدهيداده و به حاش

د آمـده،  پديـ ط يشـرا  پذيری ازتأثير با. ده استکردا يوع پيش ي، فقر اقتصادورد مطالعهم
 يدست بـه اقـدامات   خود يبهبود اوضاع اقتصاد يدر راستا مورد مطالعه يمردم روستاها

از خود بروز  را خاص یعامالتها و تپاسخ ط موجوديدر برابر شرا ديگر سخن،به  و زده
و  يگسـترش دامـدار  : انـد دا کـرده يـ ن تعامالت به صورت دو مقولـه نمـود پ  يا. اندداده
ط يمورد مطالعه در پاسخ به شـرا  يمردم روستاها. يش مشاغل خدماتيو افزا يدارزنبور
نقـل  و ل و گسترش حمـل يحم -المياحداث جاده ا( ط مثبتي، که به صورت شرايادشده
) يد کشاورزيو رکود تول يوع فقر اقتصادي، شيبروز خشکسال( يط منفيو شرا) ياجاده

ن راسـتا،  يـ در ا. انـد دهگرايش پيدا کرظاهر شده، به سمت پرورش زنبور و پرورش دام 
 يبه صورت دائمـ  ،در کنار جاده قرار داده يفروش دست بایخود را  يديمحصوالت تول

ـ ه بـر ا عالو. پردازنديبه کسب درآمد م يو موقت ، يل کـاهش رونـق کشـاورز   يـ ن، بـه دل ي
 ير جـادة احـداثی  در مسـ  یينانواو ، يدار، مغازهي، قصابيفروش مانند مرغ يمشاغل خدمات

به کـارکرد   يتعامالت، کارکرد روستا از حالت کشاورزاين  ةجيدر نت. افته استيگسترش 
ـ بـر ا . وجـود آمـده اسـت    به متعدد يده و مشاغل ثانور کرييتغ يخدمات جـه  ياسـاس، نت  ني

، )Keenleyside and Tucker, 2010( و تـاکر  نليسـايد يجه مطالعـه ک يپژوهش حاضر با نت
 يکشـاورز  ياز اراضـ  ياريکـه بسـ   کردنـد اشاره و اظهـار   يد کشاورزيکه به رکود تول
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جـه مطالعـه   يجه مطالعه حاضر بـا نت ينت اما. اند، مطابقت داردا متروکه شدهيفرانسه و اسپان
 يهـا يژگـ يها در مطالعه خـود بـا و  رت دارد، چرا که آنيمغا) ۱۳۹۱( يباغو نو يجاجرم

 يرشـد و توسـعه کشـاورز    بـرای  مساعد در منطقه مورد مطالعـه  نسبتاً يميو اقل يعيطب
ل ين درآمـد مـردم تبـد   يرا به منبـع تـأم   ين عامل کشاورزيکه اای  گونه ، بهندمواجه بود

کـارکرد   ينشـان دادنـد کـه خشکسـال     )۱۳۹۴(و همکاران  يدين، جمشيهمچن. کرد می
کـرده  مواجـه   يروان و چـرداول را بـا بحـران جـد    يدو شهرستان س يديو تول ياقتصاد
 يديجه مطالعـه جمشـ  يبا نت مطالعة حاضرجه ين است که نتيا ،ت دارديچه اهمالبته آن.است

د ر اقتصـا ييـ و تغ يوجود آمده بر اثر بروز خشکسـال  مهم به يهااز دغدغه يکيکه ) ۱۳۹۳(
  .داند، مطابقت داردير کارکرد روستا مييدر شهرستان چرداول را تغ ييروستا

  :شود ير ارائه ميز يشنهادهايق حاضر، پيتحق يها افتهيبا توجه به 
 ياقتصـاد  يهاساختريت زيبهبود وضع برایدولت  ياز سو ياساس ياقداماتانجام  -

 و ،يع دسـت يصـنا  ،يبنـ فروش محصـوالت ل  برایروز  يجاد بازارهايمانند ا( روستا
 مهاجرت در روستاها، گرايش روستاييان به شتريب يشتيمع يهاتيتا با جذاب ،)عسل

  کاهش يابد؛از روستا 

از ها و ارائـه وام  ت آنيبه منظور تقو يجهاد کشاورز يد از سويف مشاغل جديتعر -
 ؛ييرونق اقتصاد روستا برایدولت  يسو

 يت و دائـم در روسـتا، جهـاد کشـاورز    موق يکشاورزريرونق بهتر مشاغل غ برای -
نـان بـاال توسـط مسـافران     يشـود کـه بـا اطم    يمحصوالت يو معرف ييمسئول شناسا
 ند؛شويم يداريرهگذر خر

هـا   يبهبود اوضاع دامـدار  برای) ره(ته امداد امام يکم ياز سو ييخودکفا يهاوام ياعطا - 
 ؛ييجوانان روستا يراجاد اشتغال بيو ا يع دستيصنا يها، کارگاههايو زنبوردار

 ؛يروستا در دوران خشکسال يزراع يب اراضينه ممانعت از تخريمداخله دولت در زم - 

کـم در   ياز آبيجات و محصوالت تابستانه با نيفيکشت ص يق کشاورزان برايتشو - 
 چاه؛ و  يدارا ياراض

در  ياجـاده  يهـا سـاخت ريـ دن زض کـر ينـه عـر  يدر زم يدولتـ  يهـا کمک ياعطا - 
هـا بـه منظـور بهبـود     جـاده  يدر حواش ييهان مکانيو تأم ورد مطالعهم يروستاها

  . اشتغال ساکنان



 ...، رضا جمشيدیمعصومه جمشيدی، علی              ۱ة ، شمار۱۹روستا و توسعه، سال  ةفصلنام � ۱۸۲

 

 

  هايادداشت

1. grounded theory 
2. life cycle 
3. Glaser  
4. Strauss 
5. concepts 
6. categories 
7. propositions 
8. internal validity 
9. external validity 
10. purposive sampling 
11. informants 

12. gatekeepers  
13. theoretical saturation 
14. open coding 
15. level 1 coding 
16. focused coding 
17. axial coding  
18. story line 
19. selective coding 
20. snowball sampling 
21. triangulation 

  توليد بدون آيش و پشت سر هم اراضي  -۲۲
هـا  ين شکل که تمـامي هزينـه  دب قرارداد بين مالک زمين و کشاورز است،نوعي : دوکوت -۲۳

 صوت  يکسان بهو محصول توليدي بين دو نفر ) مانند اينهابذر، کود، سم، شخم، وجين و (
 .شودتقسيم مي

هـا  ين شکل که تمـامي هزينـه  دب نوعي قرارداد بين مالک زمين و کشاورز است،: کوت سه -۲۴
ه کشـاورز بـوده و محصـول توليـدي     بـر عهـد   )مانند اينهاوجين و  بذر، کود، سم، شخم،(
  . شودسوم کشاورز تقسيم ميسوم مالک و دو صورت يک به

  منابع

  .دانشگاه پيام نور: تهران .ريزي روستاييهاي برنامهاصول و روش، )۱۳۸۵(آسايش، حسين 
و  ياقتصـاد کشـاورز   .»ييتوسعه مراکز اسکان روستا يزيربرنامه«، )۱۳۷۳(ا، اصغر ينارجمند

  .۱۰۲-۸۲صص ، ۲، سال توسعه
ـ يپژوهش ک ي، مبان)۱۳۹۲( تيجول ،کوربيناشتراوس، انسلم و  ـ ، فنـون و مراحـل تول  يف د ي

  .ينشر ن: تهران .م افشاريابراه ةترجم .يانهيه زمينظر
به  يابيبه منظور دست يو رسم يدانش بوم يقيمدل تلف يطراح، )۱۳۸۲(د يـ زن، عبدالحم پاپ

  .، دانشگاه تهرانيرساله دکتر .در شهرستان کرمانشاه يمشارکت -ياسامانه يافتيره
مشـکالت  «، )۱۳۸۹( شهپر ،يو گراوند ومرث؛کي، يزرافشان پرستو؛، يقباد د؛يزن، عبدالحم پاپ

ر يـ حر يروستا: مورد( يانيه بنيبا استفاده از نظر ييروستا يگردشگر يهاتيو محدود
  . ۵۲-۲۵، صص ۳، شماره ۱، سال ييروستا ياهپژوهش .»استان کرمانشاه

، )۱۳۸۶( نمحمدحسـي  ،يو عمـاد  ؛مصـطفي ا، يـ ازک دمحمود؛سي، ينيحس د؛يزن، عبدالحم پاپ
به  يانيه بنيبا استفاده از نظر يو رسم يق دانش بوميحاصل از تلف ين مدل مفهوميتدو«

ر شهرسـتان  لـوا يمنطقـه ب  يمطالعـه مـورد  : مناسـب  يجيافت ترويبه ره يابيمنظور دست
  .۱۷۶-۱۵۱ ، صص۵۸، شماره ۱۵، سال و توسعه ياقتصاد کشاورز .»کرمانشاه
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دهسـتان  : ي، مطالعه مـورد ييروند توسعه اقتصاد روستا«، )۱۳۹۱(ن البنيام ،ينوباغ ، کاظم ويمجاجر

  . ۴۳- ۲۹، صص ۳۶، شماره ۹، سال نيسرزم ييايفصلنامه جغراف .»ن سبزواريجو انيم
اقتصـادي  اقتصـادي    --ارزيابي اثرات خشکسالي بـر سـاختار اجتمـاعي   ارزيابي اثرات خشکسالي بـر سـاختار اجتمـاعي   ، ، ))۱۳۹۳۱۳۹۳((، معصومه ، معصومه ييددييجمشجمش

ي سيروان ي سيروان هاها  آنآنشهرستشهرست: : مطالعه مورديمطالعه موردي((نواحي روستايي متکي بر فعاليت کشاورزي نواحي روستايي متکي بر فعاليت کشاورزي 
 . ، اصفهانيرساله دکتر .))و چرداولو چرداول

 ؛ واسـکندر دسي ،يديسـف  گـل  ييدايصـ  ؛اهللاهدايتدسـي  ،يآباد زمان ينور ، معصومه؛يديجمش
 يهـا شهرستان ييروستا يبر اقتصاد نواح ياثرات خشکسال«، )۱۳۹۴( وشداري ،يميرح
  . ۱۷-۱، صص ۳شماره ، ۴، سال يياقتصاد فضا و توسعه روستا .»روان و چرداوليس

ـ بـر نظر  ينگرشـ «، )۱۳۷۲(حامد مقـدم، احمـد    قـات  يتحق .»يين توسـعه روسـتا  ينـو  يهـا هي
  .۷۷-۶۲، صص ۲۸، شماره ييايجغراف

 ياسـتراتژ : ييکـرد اسـتقرا  يبـا اسـتفاده از رو   يپـرداز  يتئـور ، )۱۳۸۴(فرد، حسـن   ييدانا
  .انشگاه شاهدانتشارات دانشور رفتار، د: تهران .ياديبن يتئور يساز مفهوم

ـ روش، )۱۳۸۳( عادل ،آذر و ؛يمهدديس الواني، فرد، حسن؛ ييدانا ـ يپـژوهش ک  يشناس در  يف
 .صفار :تهران .جامع يکرديرو: تيريمد

  .شيند پويبرآ :تهران .يفيق کيروش تحق، )۱۳۸۹(جه ي، خديريسف
نـد تحـول   ين فراييبت«، )۱۳۸۶(الرضا عبد ،ين افتخاريالدرکنو  ن؛يحسر؛ ضيا، محمديا، قدينروزيف

، صـص  ۱، شماره يمجله مدرس علوم انسان .»اتيه چرخه حياز نظر يريگروستا با بهره
۹۳ -۱۱۹ .  

 يل تـداوم کـارکرد اقتصـاد   يـ تحل«، )۱۳۹۲( عبدالرضـا  ،ين افتخـار يالـد رکن وقدير ا، ينفيروز
، سـال  اهـر  ييايجغراف يفضا، »نيشهرستان قزو يتيه جمعيدر معرض تخل يروستاها

  .۵۶-۳۷، صص ۴۱شماره  ،۱۳
 ييدر توسـعه روسـتا   يکشاورز يبرداربهره يهانقش نظام يبررس، )۱۳۸۶(وسف ي، يقنبر

  .، دانشگاه اصفهانييروستا يزيرش برنامهيگرا ايجغراف ينامه دکترانيپا .استان اصفهان
وزارت جهــاد : تهــران .ييو توســعه روســتا يروابــط جمعــ، )۱۳۷۴( يان راد، مهــديمحســن

  .معاونت ترويج و مشارکت مردمي ،يزکشاور
 يشناسمنطق و طرح در روش( ۱، ضد روش يفيق کيروش تحق، )۱۳۹۲(پور، احمـد  محمد

  .شناسان جامعه: تهران. )يفيک
در  يرات اقتصـاد ييـ تغ يامـدها يپ ييمعنا يبازساز«، )۱۳۸۷( يمحمدتق پور، احمد و ايمان،محمد

، ۷، سـال  يرفاه اجتماع .»يانـه يه زميک نظري ارائه: رانيمنطقه اورامانات تخت کردستان ا
  .۲۱۳- ۱۹۱ ، صص۲۷شماره 



 ...، رضا جمشيدیمعصومه جمشيدی، علی              ۱ة ، شمار۱۹روستا و توسعه، سال  ةفصلنام � ۱۸۴

 

 

کـرد  يبـا رو  ييت روسـتا يريمـد  يهاچالش يواکاو«، )۱۳۹۳(ن يحس جه و آگهی،ي، خديمراد
  .۱۸۱-۱۶۷، صص ۳۴، شماره ا و توسعهيجغراف .»يانيبن يتئور يفيک

توسـعه   يانـدازها ا و چشمهچالش يشياندگزارش هم«، )۱۳۸۱(ران يا ييسسه توسعه روستامؤ
  .سسه توسعه روستايي ايرانمؤ :تهران. »رانيا ييروستا

  .سمت :تهران .يفيپژوهش ک يعمل يراهنما، )۱۳۸۵( يعلدريهومن، ح
: مشـهد  .يبر بخش کشـاورز  تأکيدبا  ييبر اقتصاد روستا يامقدمه، )۱۳۸۶(د ي، مجياسوري
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