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 چکیده
های مختلف از فرهنگی روستاها از جنبه –اهای پیرامونی شهر سقز، به منظور شناخت تغییرات ایجادشده در زمینة ساختار اجتماعیبرّرسی روند تحواّلت روستهدف: 

 اده شود.برای یافتن ارتباط بین متغیّرها استف SPSSافزار آماری گیری از نرمهای آماری با بهرهاهداف این پژوهش بوده است. در این پژوهش، سعی شده تا از روش

ای انجام شده است. در روش میدانی با مراجعه به روستاهای نمونهه بهه مصهاحبه و خانهها و اطاّلعات به روش میدانی و کتابآوری دادهشیوة جمعروش: 

ها ها و نقشهخانه و مطالعة آمارنامهتابهای مربوطه، کای نیز با مراجعه به سازمانخانهها و تصویربرداری از موارد مورد نظر و در روش کتابنامهتکمیل پرسش

 .ها و اطاّلعات پرداخته شده استبه گردآوری داده

های اقصادی،کالبدی بر روی فرهنه  و آداب و رسهوم روسهتاهای دهد که گسترش کالبدی شهر عالوه بر تأثیرگذارینتایج این تحقیق نشان میها: یافته

 ش روستاییان، گذران اوقات فراغت، مراودات اجتماعی و غیره اهالی نیز تأثیرگذار بوده است.های مختلف نوع پوشپیرامونی، در زمینه

المللی، ملّی و غیره است های بینچون اقتصاد جهانی، سیاستفرهنگی در روستاها تابعی از شرایط عمومی در سطح ماکرو هم –تغییرات اجتماعی کارها:راه

پذیرد؛ امّا نباید این تغییرات موجب فراموشی آداب و رسوم سنّتی های متغیّر صورت میقاط مختلف متفاوت و با سرعتکه میزان پذیرش این تغییرات در ن

ههایی کهه در جوامهع گرایی را در جامعة روستایی پررن  کند، تها هنجارهها و ارزشروند، شده و فرهن  مصرفکنندة روابط انسانی به شمار میکه تحکیم

ریزی از باال و از این رو، تعیین یک الگوی مناسب با رویکرد برنامه .رفتن فرآیند شهرگراشدن روستاها نشوندخوش تالطم و ازبینرند، دستروستایی وجود دا

اس مدل حومه رسد که برای روستاهای واقع در پیرامون شهرهای میانه اندام، براساجرا از پایین به منظور مقابله با بخش منفی تغییرات، منطقی به نظر می

های جهامع و تفصهیلی پارچة توسعه با عنوان طرح جامع توسعة روستاشهری به جای طرحهای کارکردی روابط شهر و روستا است( برنامة یک)که از مدل

ای بخش، عمدهارچهپگاه در راستای مدیریت یکشهری و هادی روستایی پیشنهاد شود تا ضمن کاهش خألهای قانونی برای فضاهای حدّ فاصل دو سکونت

فرهنگی و اقتصهادی و تأکیهد بهر تقویهت  –ای حل کند. در این طرح با توجّه به ناحیة جفرافیایی، شرایط محیطی، اجتماعیاز مشکالت را به صورت ناحیه

 شود.های فرهن  ملّی، قومی و محلّی، شرح خدمات متفاوت تعریف میهویت فرهنگی و داشته

کارههای پیشهنهادی بهینهه جههت وند تحواّلت روستاهای پیرامونی شهر سقز پس از پیروزی انقالب اسالمی، به منظور ارائة راهبرّرسی راصالت و ارزش: 

 .رودحاضر به شمار می تحقیقهای نو و جدید آشنایی با تغییرات و تحواّلت اجتماعی در روستاها از جنبه

 فرهنگی، شهر سقز -گی، تحواّلت اجتماعیفرهن -توسعة روستایی، ساختار اجتماعیها: کلیدواژه
 

فرهنگی  -تحلیل روند تحواّلت ساختار اجتماعی(. 1395. )، تآمار ، ا. ومعتمدی مهر، ن.، موالئی هشجین ، چ.، صالحی بابامیریارجاع: 
 .76-61(، 4)5ریزی روستایی، مجله پژوهش و برنامه. استان کردستان( -شهر سقز شهری )مطالعه موردی:روستاهای پیرا

http://dx.doi.org/10.22067/jrrp.v5i4.52435  
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 مه مقدّ. 1

 له أطرح مس. 1 .1
های اخیر و روند شتابان شهرگرایی در مقابهل دگرگونی دهه

، ماهیتی متفهاوت مویژه درکشورهای جهان سوّهگریزی، بروستا

ی بها ته و جوامع روستایی را هم از لحاظ کیفی و هم از کمّهداش

 ص. ،1388 ،)سهعیدی رو ساخته اسهتهساز روبلهأالتی مستحوّ

استقرارشان دچار  روستاهای پیرامون شهری به دلیل محلّ .(96

بدیعی و ای نو جنبه ،مشکالتی هستند که برای روستاهای ایران

 ص.، 139 و رفیعیان،ی رضوانی، مطیعی لنگرود ،خراسانی)دارد 

 از بسیاری بیندیشیم، روستاها ساختاری اختالف به اگرو  (101

 روسهتایی، عمران نظیر اندازهاییچشم ةوسیل به ها،اختالف این

 فضاهای اجتماعی، -اقتصادی هایالیتفعّ منابع، رساندنارزشبه

 و امکانهات بهه دسترسی در تساوی عدم زندگی، سطح فرهنگی،

 برای از این رو، .شودمی مشاهده آینده برای نتظاراتا و خدمات

 ضهرورت روسهتایی ةجانبههمه ریهزیبرنامهه ،اختالفات این رفع

ق ای موفّهبرنامهه ،(2 ص.. 1382 لنگهرودی، مطیعهی) گیهردمی

 ةآن بهه توسهع کند کهه درخواهد بود و قابلیت اجرایی پیدا می

فرهنگهی را  ةعتوان توسمی زیرا ؛ه خاص شده باشدفرهنگی توجّ

کهه در آن در جوامع روستایی رسیدن به وضهعیتی تلقهی کهرد 

کهه در عین این ،ونات و نیازهای معنوی جامعهؤ، شآداب، رسوم

پههذیرش  ةآمههاد ،داردوضههعیتی مطلههوب، پایههدار و پسههندیده 

، 1386)شههبازی،  ثیرات مفید آن باشهدأو سایر تشدن نیتهرمد

 ،گاه انسهانیواحد سکونت ترینعنوان کوچک روستا به .(12ص.

 اسهت، کالبهدی های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادیدارای ویژگی

زیادی برگرفته از موقعیت جغرافیایی اسهتقرار روسهتا  که تا حدّ

از دیهدگاه  ،ها مشهتر  اسهتآن ةچه که در هما آنامّ ؛باشدمی

تجههانس و همگنههی پیونههدهای فههامیلی،  ،اجتمههاعی و فرهنگههی

، تیکید بر حفظ آداب و رسوم سنّأ، تاجتماعی باالبودن مراودات

ویژه در گهروه جنسهی زنهان، وجهود هح آموزش ببودن سطپایین

م به زبهان ویژه تکلّههای قومی ب، حفظ ارزشخانوارهای گسترده

 است.  غیره ی وو گویش مادری، پوشش و لباس محلّ

 ةل در این خصهوص آن اسهت کهه یهک رابطهمّأقابل ت ةنکت

گاه شههری )شههرهای ها با فاصله از سکونتآیتم عکس بین این

ای کهه روسهتاهای بهه گونهه ؛بزرگ و میانهه انهدام( وجهود دارد

تهری نسهبت بهه سهایر روسهتاها پیرامون شهر بها سهرعت بیش

کهه ایهن  شودها مشاهده میو اجتماعی در آنالت فرهنگی تحوّ

دالت اجتمهاعی، فرهنگهی و بخهش بهاکم و ت ةامر ناشی از فاصل

گسهترش  .ر از گسترش کالبهدی شههرها بهوده اسهتثّأیگر متد

 هةر از رشد جمعیت در دثّأمت اندام عمدتاًکالبدی شهرهای میان

از جملهه پیامهدهای  .استهای روستاشهری و مهاجرت 65-55

شهرنشههینی شههتابان، گسههترش فضههایی شهههرها و خورنههدگی 

، قههادرمرزی)ضههیاتوانا و  هاسههتروسههتاها و اراضههی پیرامههون آن

 در کشهورهای شههری جمعیهت اکثر امروزه .(120. ص، 1388

 از .کننهدمهی زنهدگی میهانی و کوچک شهرهای در توسعه حال

 ایهن بها کشهورها این روستایی نواحی در ساکن جمعیت ،سویی

، 2005، 1 )هوسههمان انههددهکههر برقههرار نزدیکههی ةرابطهه شهههرها

 گستردگی زندگی شهری و شهرگرایی ی دیگر،و از سو (21ص.

توجهی به مناطق روستایی و تمرکز سرمایه در شهرها موجب بی

کههه ای گونههه بههه ؛(458ص.  ،2008، 2)پاتریههک شههده اسههت

ثیر قهرار أشهر را تحت ت ،نفوذ مستقیم ةروستاهای واقع در حوز

 ادغام که برخی از روستاها در داخل شهر کامالً تا جایی ؛اندداده

اقتصهادی،  ی کالبهدی،نیز دچهار دگردیسه شده و برخی دیگر را

ی برای اسکان جمعیت محلّ ؛ زیرااجتماعی و فرهنگی کرده است

مهاجر از روستاهای دور به شهرها شهده و یها سهرریز جمعیتهی 

 ایهران کهه دهدمی نشان هارسیبرّ اند.شهر را در خود جای داده

 د،متعهدّ بسهیار نهادههای بهر مبتنهی ایجامعه اجتماعی نظر از

 احهزاب هها،انجمهن که معنی این به ؛است ضناقمت گاه و عمتنوّ

 وجهود تبع به صنفی هایحادیهاتّ و اجتماعی شوراهای سیاسی،

 بسهیار ضهعیف، سازمانی قاتتعلّ با رسمی و سازمانی اجتماعات

 حیهات غیررسمی و رسمی بخش بین از این رو،. هستند ضعیف

-هبنا اصلی منبع که دارد وجود بزرگی خأل ایران مردم اجتماعی

 ،گرایههیجمههع آن پیامههدهای و اسههت اجتمههاعی هههایسههامانی

 اسهت غیهره و گراییقهوم خودخواهانهه، جزءگرایی ،گراییخاص

 .(4 ص.، 1382 عبدالهی،)

در پههژوهش حاضههر روسههتاهای پیرامههونی کههه دارای مههرز 

ههایی چهون واحهد به لحهاظ آیهتم ،اندبالفصل با شهر سقز بوده

گهونگی و هوضعیت سواد، چه ای، وضعیت ظاهری و لباس،اجاره

 اجتمهاعی و معاشهرت یت روابطگذران اوقات فراغت، وضع محلّ

های عنهوان گویههه گونگی مراسم عزاداری و عروسی به، چاهالی

و  شههدههههای اجتمههاعی و فرهنگههی بررسههی مههرتبط بهها ویژگی

 مورد بررسهی قهرارنیز  ها از مجاورت با شهر سقزثیرپذیری آنأت

شهده در ایهن پهژوهش مطرح ةفرضهی ،مبنها بر این گرفته است.

کالبهدی شههر سهقز و تغییهر  ةبین توسع کهاین عبارت است از

ارتبههاط فرهنگهی روسههتاهای پیرامهونی آن  -سهاختار اجتمههاعی

 وجود دارد.
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 تحقیق ۀپیشین .2 .1
ای بها عنهوان در مقالهه (1392نقوی، پایهدار و محمهودی ) 

هنگی مناطق روستایی در تغییرات فر (نوگرایی)نقش مدرنیته »

موردی دهسهتان  ةمطالع لآهاید با استفاده از مدل تشابه به حلّ

هنگهی منهاطق ردر تغییهرات ف بهشهر، نقهش نهوگرایی یشهدا

ههای های خهود را برمبنهای شهاخصرا بررسی و گویه روستایی

خانواده، وحهدت و انسهجام هویهت، بهداشهت جسهمی و روانهی 

داربهودن معنی دهندةنشان شدهلاند که نتایج حاصدهکرانتخاب 

د افراختههه و محمّهه .اسههتنههوگرایی و تغییههرات فرهنگههی  ةرابطهه

خههزش شهههری و »ای بهها عنههوان در مقالههه( 1392)پههور حجی

مههوردی:  ةمطالعهه، پایههدار روسههتایی ةپیامههدهای آن در توسههع

تغییهرات کالبهدی فضهاهای  «روستاهای پیرامونی شهر بیرجند

کید بر تغییر کاربری اراضی و أد را تشهر بیرجن ةروستایی حاشی

پیامدهای فضایی ناشی از رشد فیزیکی شهر مورد مطالعهه قهرار 

روستاها تنها در الت تحوّ ،اند که براساس نتایج این پژوهشداده

ل بلکه رشد فیزیکی شههر منجهر بهه تحهوّ ؛بخش کالبدی نبوده

سههاختار اقتصههادی، اجتمههاعی، فرهنگههی، مههدیریتی، خههدماتی 

 های پیرامون نیز شده است.روستا

در ( 1391رفیعیان )رضوانی، مطیعی لنگرودی و خراسانی،  

پهذیری روسهتاهای سنجش و ارزیابی زیسهت»ای با عنوان مقاله

از نظهر  «مهوردی: شهرسهتان ورامهین ةمطالعه، پیرامون شهری

های اقتصادی، اجتماعی و محیطی روسهتاهای پیرامهون شاخص

انهد دهکهرشوا و جواد آباد را مطالعه شهرهای ورامین، قرچک، پی

های آموزش عمهومی، بهداشهت، گویه ،اجتماعی آن که در بخش

ق مکانی، امنیت فهردی و بستگی، پیوستگی و تعلّمشارکت و هم

 کهه دهکهرو اوقات فراغت ارزیابی  هایحرچنین تفاجتماعی و هم

م دوّ ةهای اقتصادی در رتبهاز شاخصهای اجتماعی بعد شاخص

مهدیریت »( در اثری بها عنهوان 1389طالب ) ر گرفته است. قرا

بهه بررسهی  «تحلیلهی –روستایی در ایران بها روشهی توصهیفی

های مختلف تهاریخی الت مدیریت روستایی در دورهفرآیند تحوّ

 دهنهدةه نشهانو قوانین مرتبط پرداخته است. نتایج این مطالعه

روسهتایی پارچگی در نظام مدیریتی ضعف ساختاری و عدم یک

بعد از اصالحات ارضی اسهت کهه منجهر بهه تشهدید مشهکالت 

 ده است.شهای روستایی اقتصادی در عرصه –اجتماعی

بهه  مبانی جغرافیهای روسهتایی( در کتاب 1388سعیدی ) 

ههای اجتمهاعی و ها و پیچیهدگیشهرها و نارسایی ةرویرشد بی

شهاره اقتصادی در واماندگی، تزلزل و فروپاشی حیات روستایی ا

بسههیاری از کشههورها را در گههرو  ةکنههد و رشههد و توسههعمههی

( در 1387پهور )مهدی داند.های روستایی میدهی عرصهسامان

 –ارزیابی الگوی روابط روسهتایی د،ارشد خوکارشناسی ةنامپایان

شهر و فرهن  شهر  رثّؤمثیر أده است و به تکرشهری را مطالعه 

قدیری معصوم،  است. کردهه های کنونی اشاربر روستاها در دهه

 ةرابطهه  تحلیههل  (،1386) مطیعههی لنگههرودی، مهههدوی و ریههاحی

پیرامونی، نتایج این مقالهه نشهان داد  روستاهای با گلبهار نوشهر

 صور به هرچند ،مشهد سرریز جمعیت جذب بر گلبهار عالوهکه 

 تأثیر که این داشته اطراف روستاهای در مختلفی اثرات تناقص،

وثهوقی  .دمنجهر شه روستایی نفوذ و جذب ةحوز ریگیشکل به

شناسهی مسهائل اجتمهاعی و فرهنگهی جامعه( در کتاب 1384)
بنهدی اجتمهاعی و پذیری، قطببه موضوع فقر و آسیب روستاها

ههای های اجتمهاعی در ارتبهاط بها اجهرای طرحافزایش نابرابری

 ای در روستاها پرداخته است.توسعه

 ةمطالعدر پژوهشی به (، 1382) ی، شایان و مرادطاهرخانی

روابط متقابل شهر و روستا و نقهش آن در تغییهرات اقتصهادی، 

مهوردی: شهرسهتان  ةاجتماعی و فرهنگی نواحی روستایی )نمون

نتههایج ایههن تحقیههق کههه از طریههق  انههد کهههپرداخته هههریس(،

دهد که در ارتباط دست آمده، نشان میه تحلیل آماری بوتجزیه

هههای ای در شههاخصو روسههتا، تغییههرات عمههده بهها روابههط شهههر

وجهود آمهده ه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نواحی روستایی به

ههای روسهتاها و تغییهر کهاربری زمهین ةو موجهب توسهع است

-نامه کارشناسهی(، در پایان1379) امامی کشاورزی شده است.

تغییههرات ارشههد خههود در دانشههگاه شهههید بهشههتی بهها عنههوان 
بهه ایهن  دی وتحوالت کالبدی روستای بانه ورهاقتصا -اجتماعی

نتیجه رسیده است که ایهن روسهتاها دچهار تغییهرات سهریع و 

از نظههر  ،چنههینههها و سههاختار جمعیتههی، همشههتابان در ویژگی

داری جایی دامکه قبل از جابهه اشتغال غالب ساختار اقتصادی و

له ها از جماشتغال درسایر بخش ،مقابل در ضعیف گشته و ،بوده

 است. گیری داشتهچشم خدمات افزایش

 کهار یهک در 3میفیلد جونز وکورتنی، ترانتر، چون  یقانمحقّ

 کوچهک و انداممیانه شهرهای نقش بررسی به ،گسترده تحقیقی

 میهان از مطالعهه مورد شهرهای .اندهتپرداخ روستایی ةتوسع در

 کشهور 5 در شههری پیرامهون و توریستی ،یکشاورز ةناحی سه

 ،وربورگ (.34ص.  ،2002، 4)کالر  است شده انتخاب اییاروپ

ای از ( طهی پژوهشهی کهه در منطقهه1999) 5ولدکامپ و بومها

اند، با اسهتفاده از انجام داده 1999تا  1944های هلند بین سال

 ر اسهتفاده ازیک مدل چندمنظوره که از ارتباط بین سهه متغیّه

بیهوفیزیکی  –دیاجتمهاعی و اقتصها ةکنندزمین و عوامل تعیین



 16/  پیاپی  3  شمارۀ                            ریزی روستایی                                     مجلّه پژوهش و برنامه                                                                                         64   

مشاهده کردند کهه افهزایش جمعیهت و فشهارهای  ،بردبهره می

ههای کشهاورزی ناشی از آن باعث شهده کهه اسهتفاده از زمهین

باعث تغییر کاربری از اراضی کشاورزی  ،تشدید شود و در نتیجه

 به اراضی مسکونی و صنعتی شود.

 ،دکنهمتمهایز میهها پژوهشرا از سهایر  چه این پژوهشآن

 –فرهنگههی ةثیر خههزش شهههری بههر مقولههأسههی تههروه بههر برّعههال

مطالعاتی بها  ةانتخاب یک محدود ،اجتماعی روستاهای پیرامونی

کیهد بهر أت ،تهر مطالعهاتدر بیش زیهرا ؛اندام اسهتشهری میانه

 باشد.شهرها میشهرهای بزرگ و کالن

 شناسی تحقیقروش .2
 قلمرو جغرافیایی تحقیق .1 .2

 16 و درجه 46با طول  ،شهرستان رکزمبه عنوان  سقز شهر

شههمال  دردقیقههه  15درجههه و  36و عههرج جغرافیههایی  دقیقههه

 کیلومتری 190 ةفاصل درسقز  واقع شده است. کردستان استان

 ارتفهاع طمتوسّه  بها و( اسهتان مرکهز) سنندج شهر غربی شمال

 دامنهة در و درصهد 4 طمتوسّه  شیب و دریا سطح از متر 1496

 با( سقز چم) سقز ةرودخان است. یافته قراراست چشمه چهل کوه

جنهوب  جهت از شهر، غربی جنوب ارتفاعات از گرفتنسرچشمه

 طرف به شهر، داخل از مسیر طی از پس و شده شهر وارد ،غرب

 عمهل ةحوز طبیعی کشزه عنوان به و یافته جریان شرق شمال

شامل روستای آلتهون، آیچهی، روستا  8 ،در این تحقیق د.کنمی

، قهوخ، کهانی کبهود، کهانی نیهاز، دآبادره، صهالحآباد، دوزخالماس

 ،انهدکهریزه و ملقرنی که دارای مرز بالفصل بها شههر سهقز بوده

آبهاد و روسهتاهای صهالحکه ذکر است  شایان است. دهشانتخاب 

شهر ادغام شهده و  ةدر محدود 1390و  1375های قوخ در سال

در پیرامهون و روسهتاها  ایهن انهد.ما حذف شهده ةنمون ةاز جامع

کیلومتری شهر سقز هفت کیلومتری و حداکثراقل یکحدّ ةفاصل

و  ایدامنه –کوهستانیموقعیت طبیعی که دارای  اندقرار گرفته

د. از بین روستاهای نهست متر 1680تا  1490ط ارتفاع با متوسّ

تهرین کیلهومتر فاصهله، نزدیهک 1روستای کانی کبود بها  ،هننمو

، فاصهله کیلهومتر 7شههر سهقز و روسهتای آیچهی بها روستا به 

روستاهای آلتون و کانی نیاز در  باشد.دورترین روستا به سقز می

دوزخ دره و کهریهزه در سهمت  کهانی کبهود در جنهوب، ،شمال

سقز قهرار شهر آباد و آیچی در سمت غرب ملقرنی، اسالمشرق، 

 .اندگرفته

 

 تقسیمات سیاسی شهرستان سقز -1جدول 

 1390، استانداری کردستانخذ: أم

 تعداد ستانشهر استان

 بخش

 تعداد

 تانسده

 خالی از سکنهروستاهای  درای سکنهروستاهای 

 سقز کردستان
 موسمی دایمی جمع موسمی دایمی جمع

3 308 274 271 3 34 28 6 

 

 اخیهر ههایدههه در سهقز شهر جمعیت لتحوّ روند بررسی

رو بهوده هافزایشهی روبه ا رونهدبه شهر جمعیت که دهدنشان می

الزم ذکر این نکته است که بخشی از آن ناشی از مهاجرت بوده، 

 پیامهدهای دلیهل به شهری -روستایی هایبه مهاجرتکه است 

 جمعیتهی ههایپدیهده سهایر  از    بیش ، هاآن  اجتماعی -اقتصادی

 ،و تغییهرات جمعیتهی.(9ص.  ،1996، 6)بهاالن است شده هتوجّ

بهه  ؛فرهنگهی در طهول زمهان بهوده -الت اجتماعیتحوّ گرنشان

طوری که تغییرات جمعیتی در روستاهای مورد مطالعه از سهال 

نفر بهوده بهه تعهداد  2643این روستاها  که جمعیت کلّ 1365

همچنهین، تغییهرات  .رسهیده اسهت 1393 نفر تها سهال 3660

جمعیتی در برخی از روستاها منفی و در گروهی دیگهر، مثبهت 

ناشهی از افهزایش امکانهات و خهدمات  تغییهراتایهن  ت کههاس

اعی اجتمه -در الگوههای فرهنگهی بهداشتی، مههاجرت و تغییهر

بسته بهه شهرایطی هماننهد وقهوع مردم روستاها و شهر بوده که 

ههای چنهین نهاآرامیبودن اسهتان و ههمجن  تحمیلی و مرزی

 یشهل افزایداخلی استان و ناامنی مناطق روسهتائی، رونهد تحهوّ

تهری بهه روستاها شهتاب بیشتغییرات در جمعیت شهر سقز و 

 خود گرفته است.
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 مطالعاتی شهرستان سقز و روستاهای پیرامونی محدودۀ -1 شکل
 1394 ،های پژوهشیافته مأخذ:

 

 1393تا  1365های روستاهای پیرامونی سقز طی سالو  شهر سقزتغییرات جمعیتی  -2جدول 
 1393مرکز بهداشت و درمان شهرستان سقز،  ؛1390 ،خذ: مرکز آمار ایرانأم

 شرح
1365 1375 1385 1390 1393* 

 خانوار جمعیت خانوار جمعیت خانوار جمعیت خانوار جمعیت خانوار جمعیت

 41266 172851 37262 139738 31336 131349 22509 98933 15265 81351 شهر سقز

 38 147 38 149 44 188 32 194 37 216 اسالم آباد 1

 210 903 209 897 151 769 126 787 110 729 آیچی 2

 8 34 10 31 161 743 21 106 15 49 دوزخ دره 3

 354 1396 326 1263 151 874 105 695 88 582 کهریزه 4

 121 452 108 405 58 322 55 398 51 365 آلتون سفلی 5

 61 214 58 216 43 210 34 200 25 219 کانی نیاز 6

 3 11 47 144 2 6 1 12 8 43 کانی کبود 7

 122 503 121 507 96 461 80 497 80 440 ملقرنی 8

 

 . روش تحقیق2 .2

کهاربردی و از نظهر ماهیهت و  ،ههدفتحقیق حاضر از نظهر 

تحلیلههی اسههت. در ایههن پههژوهش از  -شناسههی توصههیفیروش

افتن ارتبهاط بهرای یه SPSSافزار آماری آماری و نرم هایروش

آماری در ایهن پهژوهش  ةجامع .شده استرها استفاده بین متغیّ

روسهتا کهه در  8شهر سقز و روسهتاهای پیرامهونی آن اسهت و 

بهه  ،انهدچندکیلومتری شههر سهقز قهرار گرفته ةپیرامون و فاصل

 یشامل روستا ،اند که به ترتیبنمونه انتخاب شده ةعنوان جامع

آباد، قوخ، کانی کبهود، دوزخ دره، صالحآباد، اسالم آلتون، آیچی،

آماری تعداد  ةحجم جامعباشند. میکانی نیاز، کهریزه و ملقرنی 

کهه  اسهتنفهر  3660جمعیت روسهتاهای منتخهب بهه میهزان 

شهده بهه تعهداد تدوینههای نامهپرسشبراساس جدول مورگان، 

ن امر والؤمورد در بین اهالی روستاهای مورد نظر و نیز مس 345

از جملهه های مختلهف شاخص حاوی ةنامپرسش اند.یع شدهتوز
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بنهدی بهه سطح سهواد، نهوع پوشهش، مهراودات اجتمهاعی، پای

ههای روش که بها اسهتناد بهه کتاب است غیره ها، امنیت وتسنّ

تحقیههق و بهها اسههتفاده از دیههدگاه و نظههرات اسههاتید، روایههی 

و  تییهد قهرار گرفتهه اسهأمورد ت ،ساختهقهای محقّنامهپرسش

های مههذکور براسههاس روش آلفههای کرونبههاخ پایههایی شههاخص

اطمینان بوده که دال بر  0.92آن عدد  ةسنجیده شده که نتیج

    .باشدمینامه شده در پرسشهای تدوینو اعتماد به گویه

کهردن فرضهیه برای آزمهونو رگرسیون  T هایاز آزمونو  

قیهق آورده که در مدل مفهومی تح چنانهم .استفاده شده است

فرهنگهی روسهتاهای  -الت سهاختار اجتمهاعیتحهوّ ،شده اسهت

کالبدی شهر سقز و تغییرات وسعت و  ةاز توسعر ثّأمت ،پیرامونی

جمعیت روستاها بررسی شد که در قالب سهه گهروه اجتمهاعی، 

ههایی بندی شده و برای هر کدام گویهجمعیتی و فرهنگی دسته

مورد سنجش و ارزیابی  ،ده است که در فرآیند تحقیقشتعریف 

 اند.و آزمون قرار گرفته

 مبانی نظری تحقیق. 3

شهرهای کوچک و شهرهای میانی به عنوان مکان مرکهزی، 

نفهوذ خهود ة های روستایی حوزگاهترین روابط را با سکونتبیش

مکاتهب و  ،بنابراین .(272 ص.، 1387 شکویی،) سازندبرقرار می

هرچند تها سهه  ،ترکی دارندمش ةشداجتماعی مطرحهای نظریه

اخیههر، مطالعههات و تحقیقههات جغرافیههای شهههری فاقههد  ةدههه

 ص.، 1387 شههکویی،) کههاربردی بههود های اجتمههاعی ونظریههه

 ،دانهان معاصهر دنیههاتهرین جغرافیا بعضهی از معهروفامّه ؛(421

اند کهه در های اجتماعی پیوند دادهجغرافیای شهری را با نظریه

خصهوص  کهه درها هین مکاتب و نظریرخی از اسطور بعدی به ب

 اند،پرداخته های اجتماعیکید بر ویژگیأبا تروابط شهر و روستا 

 اختصار آورده شده است.به

 مکتب جغرافیای ساختاری. 1. 3
گاه نهوگرایی کارکردگرایی ساختاری که بهه صهورت خاسهت

تغییههر اجتمههاعی در  ةتوانههد دربههارهایی درآمههده کههه مینظریههه

ایهن نظریهه دارای چههار  ،ر باشهدثّؤحال توسعه م ردکشورهای 

 فرج است: 

این نظام به صورت یهک  است.جامعه یک نظام )سیستم(  -1

 وابسته به هم تشکیل شده است. یها و اجزاکل از بخش

آن عمهل  یهها و اجهزابرتهر از بخهش ،یافتههنظام این کلّ -2

  .کندمی

 ت واین ساختار در جهت و ثبا یاجزاها و هریک از بخش -3

ها و وابستگی بخش .گیرندتعادل ساختار نقشی را بر عهده می

 یک سهاختار بهه ههم یهک وابسهتگی کهارکردی اسهت یاجزا

 .(153 ، ص.1378 شکویی،)

 مکتب جغرافیای رفتار فضایی. 2 .3
کهه در آن مهردم هایی شهیوه ةجغرافیای رفتهاری در زمینه

در  دهنهد وواکهنش مطلهوب نشهان می ،کنند، سپسادرا  می

پردازنهد رسهی میبهه برّ ،گذارنهدثیر میأدر محیطشان ت ،نهایت

گهذاران بنیان ویلیام کر  یکهی از .(111 ، ص.1387 )شکویی،

کیهد أص تمکتب جغرافیای رفتار فضایی روی دو محهیط مشهخّ

یکهی زالف( محیط پدیداری یها عینهی: یهک محهیط فی ؛کندمی

 شود. است که در آن رفتار انسان ظاهر می

شهناختی محیط رفتاری: از محیط ذهنی یا محیط روانب( 

ایههن  .گیههردگیری صههورت میپههذیرد و در آن تصههمیمثیر میأتهه

گیری به صورت یک محیط آشهکار در محهیط پدیهداری تصمیم

البتههه عههواملی چههون  .(122 ، ص.1387 )شههکویی،آیههد درمی

اقتصهههادی، میهههزان تحصهههیالت و  -ههههای اجتمهههاعیگاهپای

، جهنس، شهغل، محهیط فیزیکهی، اجتمهاعی، یابی، سنصتخصّ

روی تصهویر ذهنهی  غیره های فرهنگی وگاهادیان، مذاهب، پای

در  ،گهذارد. بنهابراینهها تهأثیر میرفتهاری آن افراد و جغرافیای

یهت اسهت جغرافیای رفتار کیفیت شهناخت افهراد بسهیار پراهمّ

  (.167 ، ص.1388 )پوراحمد،

 روستایی ۀعملکرد شهری و توسع ۀنظری .3 .3
ههای بهه دنبهال راه ،معهروف اسهت 7این نظریه که به یوفرد

افزایش میزان دسترسی مردم فقیر روستایی به شهر است. ایهن 

 ح، رشهد اقتصهادی، توضهیروابط میان عدالت اجتمهاعی ،راهبرد

ههای مولهد را الیتها و فعّفضایی، خدمات، تسهیالت، زیرساخت

توزیهع  ،ایهن نظریههدههد. یمورد آزمون قرار م ،در مناطق فقیر

در ههر  دفضایی عملکردهای اجتماعی و اقتصادی مهم را که بای

ریهزان مطهرح گذاران و برنامهبرای سیاست، منطقه اجرایی شود

  .(127 ص.، 1390 )زیاری، کندمی

 مکان مرکزی ۀنظری. 4 .3
تهر های مرکزی بزرگهر اندازه مکان ،براساس همین تئوری

ایهن مراکهز  شهود.تهر مهیخهدمات نیهز بهیش ةئمیزان ارا باشد،

توانههد از روسههتاهای کوچههک شههروع و بههه مراکههز مادرشهههر می

برخهی مفهاهیم  های مرکزی،تئوری مکان ای منتهی شود.ناحیه

های میان وابستگی الیت خدماتی،یابی فعّمربوط به تئوری مکان

مراتب عملکردهها را بیهان آرایهش سلسهله ةروستا و نحهو شهر و
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مکان مرکزی بر چهار اصل اسهتوار  ةنظری ،یبه طور کلّ کند.می

 است.

 -2 ةهای فرهنگهی و فیزیکهی ناحیهاندازهمگونی چشهم -1

ههای قابلیهت دسترسهی یکسهان مکان -3حدود منواحی واحد نا

کننده رفتههار منطقههی مصههرف -4 جهههات. ةیههمرکههزی در کلّ

 .(61 ص.، 1388زاده دلیر، )حسین

 8شهری –روستا ۀراهبرد توسع .5 .3
مناسهب  ةشتابان روسهتایی را گزینه ةفریدمن راهبرد توسع 

اقتصهادی، بهه  ةم در مقابهل راهبهرد توسهعتوسعه یا راهبهرد دوّ

اقتصادی، بهه عنهوان  ةتوسع دم در مقابل راهبرعنوان راهبرد دوّ

افهزایش فقهر و  ،ل که در کشهورهای در حهال توسهعهراهبرد اوّ

 ،سهازد. بهه اعتقهاد وی، مطهرح میراه داشهتهدوگانگی را به هم

ل است، راهبهرد راهبرد اوّ ةگونه که ایجاد مراکز رشد، الزمهمان

شتابان روستایی به چهارچوب آمایشی و فضایی مناسبی  ةتوسع

 ةکردن راهبههرد توسههعاحتیههاج دارد. روستاشهههر روش عملیههاتی

رد به شهمار بفضایی برای اجرای این راه ةشتابان روستایی و پای

ها برای اجرای این راهبرد شامل مراحل تغییر لین گامرود. اوّمی

گسهترش شهری،  باق عناصرطنواحی روستایی از طریق ان ةچهر

کهاهش  متقابل اجتماعی در نهواحی روسهتایی، هایکنش ةشبک

روسهتایی و  سامانی اجتماعی در مسیر توسعه، تثبیت درآمدهناب

حی روستاشهری به صال نواشهری و کاهش اختالف درآمدی، اتّ

گیری و احهی نظهام تصهمیمای، طرّهقههای ارتبهاطی منطشبکه

سهاختن ههای محیطهی و فراهممتناسب بها ویژگهی ریزیبرنامه

 ص.، 1387 پهور،)جمعهه روستاشههری ةمنابع مالی برای توسهع

106). 

فرهنگههی  -سههاختار اجتمههاعی التتحلیههل رونههد تحههوّدر 

مکتهب جغرافیهای گان نگارنهد ،روستاهای پیرامونی شههر سهقز

 -سهاختارهای اقتصهادی ندتر دانسته و معتقدساختاری را حاکم

اجتماعی حاکم بر کشهورهای در حهال توسهعه بهه طهور اعهم و 

الت تحهوّ ر بهرثّؤمهبه طور اخهص عهاملی  مورد مطالعه ةمحدود

ایهن مکتهب  از این رو، ،بودهشهر مربوط به روستاهای پیرامونی 

هایی که بهه ا نظریهامّ ؛دکنت را تحلیل التواند بخشی از تحوّمی

کید أالت روستاهای پیرامونی شهر سقز مورد تمنظور تبیین تحوّ

روابهط متقابهل شههر و  ةتر در حوزبیش ،اندرسی قرار گرفتهو برّ

 .ندهستای ریزی ناحیهروستا و حول محور برنامه

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدل مفهومی تحقیق -2 شکل
 1394 های پژوهش،افتهمأخذ: ی
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 تحقیقهای یافته .4
 های توصیفییافته. 1 .4

 ةجهب برقهراری رابطهوم ،چه که از نیم قرن به این طرفآن

های جاذبهه تمرکهز شهر و روستا شده و به آن رونق داده اسهت،

 ها است )رضوانی،سیسات و امکانات فرهنگی در آنأفرهنگی و ت

 اجتمههاعی، تغییههرات ،در تحقیههق حاضههر. (114 ص.، 1381

هماننهد  یهایفهلّؤم دررا  سقز شهر پیرامونی روستاهای فرهنگی

 دادن واحدهای مسکونی، محلّسکونت در روستاها، اجاره ةسابق

شدن رن پوشیدن، کملباس ةتحصیل فرزندان، تغییرات در نحو

گونگی گذران اوقهات فراغهت و میهزان هتی، چآداب و رسوم سنّ

 : استکه نتایج آن به شرح زیر  گرفتهی قرار مورد بررس ،امنیت

درصهد از  81.16سکونت،  ةسابق ةدر زمین سکونت: ۀسابق

از  .انهدد در روسهتاهای نمونهه سهاکن بودهگویان از بدو تولّپاسخ

در روسهتاها بعهد  دادهالت مختلف رویبا تغییرات و تحوّ این رو،

 . اندلع بودهخوبی مطّاز پیروزی انقالب اسالمی به

 ةدهندای و مههاجران در روسهتاها نشهانوجود واحد اجهاره

سوی تغییهرات در انسهجام فرهنگهی روسهتاها و ورود ه آغازی ب

باشد. با افزایش جمعیت شهر سقز و نیهز ورود افراد غیربومی می

مهاجران از سایر مناطق بخشهی از سهرریز جمعیتهی بهه سهوی 

فرهنهه   جههب تههرویجوروسههتاهای پیرامههونی سههرازیر شههده و م

 سهازی وساختمان ةدادن واحدهای مسکونی، تغییر در نحواجاره

 ،دادن واحههدهای مسههکونیلحههاظ اجههارهه بههشههده اسههت.  غیهره

تههرین تعههداد بههوده و روسههتاهای کهریههزه و آیچههی دارای بیش

های بعهدی روستاهای ملقرنی، کانی کبود و کانی نیهاز در رتبهه

آباد و دوزخ دره اسهالم در بین ایهن روسهتاها آلتهون، .قرار دارند

 .اندای نداشتههیچ واحد اجاره

تحصیل از جملهه  ة: داشتن امکانات رفاهی در زمینتحصیل

تهالش  ،پس از پیروزی انقهالب اسهالمی است. حقوق هر انسانی

تحصیل صورت  ةدن امکانات در روستاها برای ادامکربرای فراهم

دارای فضهای  تمام روستاهای مورد مطالعهطوری که ه ب ؛گرفته

روسهتای  ةمدرسه جزبه ،ندهست مقطع ابتدایی ال درآموزشی فعّ

درصهههد از  89.9 بنهههابراین، اسهههت.ال غیرفعّهههدوزخ دره کهههه 

 9.9 ،خههود ایدر داخههل روسههتاه آمههوزان مقطههع ابتههداییدانش

بهرای درصهد بهه سهایر روسهتاها  0.3درصد به شهر سقز و تنها 

و کهریهزه دارای . روسهتاهای آیچهی کننهدمراجعه مهیتحصیل 

 ،روسهتاها ةبقیه ولهی ؛نیهز هسهتند لاوّ ةطمتوسّمدارس مقطع 

 درصهد 40، مهین دلیهله بهه .ندارند مل و دوّاوّ ةطمتوسّمقطع 

 یدر روسهتاها لاوّ ةطروسهتایی در مقطهع متوسّه  آمهوزاندانش

درصد در سایر روسهتاها و  0.9 ،درصد در شهر سقز 58.6خود، 

دیگهر  ةنکتهدهند. تحصیل می ةمسایر شهرها ادا دردرصد  0.3

 آن است که بین افزایش سطح تحصیالت و تمایل به تر  محلّ

. در پههژوهش وجههود داردداری معنهی ةرابطهه ،زنهدگی در روسههتا

ا برّرسهی زندگی را از اهالی روستاه تمایل به تغییر محلّ ،حاضر

زنهدگی خهود را  درصهد تمایهل بهه تغییهر محهلّ 57.8که  شد

دههد هرچهه سهطح سهواد بهاالتر نشان می (3) جدول .اندداشته

 .شودتر میاین تمایل نیز به مراتب بیش ،رودمی

 زندگی به تفکیک سطح سواد توزیع تعداد و درصد تمایل روستاییان به تغییر محلّ  -3جدول 
 1394 ،های پژوهشیافته مأخذ:

 سطح سواد
 جمع خیر بله

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 100 37 67.6 25 32.4 12 داییابت

 100 81 79 64 21 17 راهنمایی

 100 18 33.3 6 66.7 12 طهمتوسّ

 100 40 7.5 3 92.5 37 دیپلم

 100 10 0 0 100 10 کاردانی

 100 49 0 0 100 49 کارشناسی

 100 2 100 2 0 0 کارشناسی ارشد

 100 237 42.2 100 57.8 137 جمع
                

ترشهدن محهیط بها بزرگ :مرراودات اجتمراعیدر  تغییر

چهره بههروابط بین افهراد و برخوردههای چهره ،زندگی اجتماعی

میهزان مشهارکت زنهان در کشهاورزی  ،عالوه بر این ؛تر شدهکم

تههر شههده کههه موجبههات بیکههاری و داری( کم)زراعههت و دام
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 ص.، 1388ها را فهراهم کهرده اسهت )سهعیدی، ناخرسندی آن

گذشته نوع ساخت مساکن روستایی برگرفته از اقلیم  در .(224

شده، های اقتصادی انجامبرداریسکونت و نیز میزان بهره ةمنطق

های مسکونی بافت ،های اخیرا در سالامّ ؛گرفته استصورت می

ی در روسهتاها های چندطبقهه حتّهویالیی جای خود را به خانه

-لی ابراز رضهایت مهیاند و روستاییان از داشتن چنین منازداده

 کنند. 

 ةنوع نگرش مردم شهر در زمینه ،یکی از دالیل این تغییرات

جهوار است که در روستاهای هم هاهمراودات اجتماعی با همسای

شهود. در ایهن ه به ایهن امهر دیهده مهیشهرهای بزرگ نیز توجّ

میزان مراوده با اهالی روستا بها  ةگویان در زمینپژوهش از پاسخ

قد بودنهد ایهن تدرصد مع 60.9ال پرسیده شد که ؤس ،دیگریک

 15.6درصهد زیهاد و  13.6تغییر در معاشرت بسیار زیهاد بهوده، 

 اند. درصد این تغییر را کم تا خیلی کم دانسته

آداب و رسهوم  درصد تغییرات در :آداب و رسومتغییر در 

اند که هکرددرصد بیان  34.9 ،ا در کلامّ است؛روستاها متفاوت 

 ودرصد این تغییرات را تا حهدودی  38.1تغییری حاصل نشده، 

و رسوم تغییر زیادی کهرده  بکه آدا انددهکراعالم درصد  26.9

 است.

اوقهات  گهذران ةدر زمین ران اوقات فراغت:ذگونگی گهچ

ساعات  درصد اهالی روستاهای مورد مطالعه، 50بیش از فراغت،

ذرانند که از امکانات شهر سقز گبیکاری خود را در شهر سقز می

بهههره  غیههره شههامل پههار ، مراکههز فرهنگههی و مراکههز تجههاری و

 برند.می

 اند که امنیت روستاها کهامالًروستاییان معتقد بوده امنیت:

ای وجهود دغدغه ،و از این جهت باال استخیلی زیادی  و تا حدّ

تا  درصد مقدار امنیت را زیاد 88بیش از  ،. در واقعنداشته است

ط ارزیهابی متوس0.3ّدرصد خوب و تنها  7.8خیلی زیاد دانسته، 

 اند.دهکر

 ناحیههنهوع پوشهش ههر پوشش روسرتاییان:  تغییر در

 اسهت.متناسب با اقلیم، فرهن ، آداب و رسوم و مذهب و غیره 

این امر در مناطق کردنشین به لحاظ وابستگی به سهنن و آداب 

ثیر أتهر تحهت تهایران کمنسبت به سایر مناطق  ،یو رسوم محلّ

تر از تیقرار گرفتهه اسهت کهه از لحهاظ تغییهرات روسهتاها سهنّ

ای کهه هرچهه از مراکهز بهه گونهه ؛های شهری بهودهگاهسکونت

هها تبنهدی بهه ایهن سهنّمیزان پای ،جمعیتی بزرگ دور شویم

شههود و تغییههر در آن تههر و از میههزان تغییههرات کاسههته مههیبیش

ها و نفوذ فرهن  وارداتهی از منهاطق دگاهیافتن دیگر تغییربیان

همواره تابع بعهد مسهافت  ،ثیرپذیری روستا از شهرأت .است دیگر

تر باشهد، بهه همهان یعنی هرچه روستایی به شهر نزدیهک ؛بوده

 .شهودتر میمیزان نیز نفوذ عناصر و فرهن  شهر در روستا بیش

ها تغییر پوشش مردان، زنان، پسرها و دخترههای سهاکن روسهتا

حدودی تغییر کهرده و زیهاد  در قالب سه گزینه )تغییر نکرده، تا

نتهایج حهاکی از  ،گویانکه از نظر پاسخ شدهتغییر کرده( مطرح 

 80با این تفاوت کهه در پوشهش جوانهان  ؛تغییر زیاد بوده است

ایهن تغییهر  ،چنین ، همبوده درصد 52ساالن درصد و در بزرگ

درصد بهوده  45.2شش زنان با درصد و پو 54در لباس مردان با 

 است.
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 تغییر در نوع پوشش و آداب و رسوم -3شکل 

 1394 های پژوهش،مأخذ: یافته
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 تحصیل و گذران اوقات فراغت محلّ -4شکل 

 1394 های پژوهش،مأخذ: یافته
 

ات ثیرأمیهزان تهده که ش سعی ،پژوهشاین یند آفر ةدر ادام

کهه براسهاس  کهردهشده را ارزیابی های مطرحگویه شهر سقز بر

های ثیرپذیری مربوط بهه تغییهرات در معاشهرتأترین تآن بیش

ثیرپهذیری أتهرین تدرصهد و کم 60اجتماعی روستاها با بیش از 
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 ت.مطالعه بوده استغییر در نوع لباس و پوشش زنان در روستاهای مورد مربوط به 
 

 

 

 

 

 ی نمونهدر روستاها هعمورد مطالهای جواری با شهر سقز بر گویهثیرپذیری همأت -4جدول 
 1394 ،های پژوهشیافته مأخذ:

 هاگویه
 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد جمع
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 - - 0.9 3 10.1 35 50.4 174 38.6 133 100 345 تحصیل پسرها ةامکان ادام
 2.3 8 4.1 14 14.5 50 23.2 80 55.7 192 100 345 تحصیل دخترها ةامکان ادام

 0.3 1 5.5 19 4.3 15 48.7 168 41.2 142 100 345 تغییر در پوشش پسرها

 0.3 1 5.2 18 4.3 15 48.7 168 41.4 143 100 345 تغییر در پوشش دخترها

 3.8 13 10.1 35 15.7 54 33 114 37.4 129 100 345 در پوشش و ظاهر مردها تغییر

 2.3 8 10.7 37 11.9 41 37.2 135 36.2 125 100 345 هاتغییر در پوشش و ظاهر زن

 6.1 21 22.9 79 7.8 27 15.4 53 47.8 165 100 345 تغییر در آداب و رسوم اهالی روستا

 0.6 2 6.7 23 4.1 14 17.4 60 47.5 246 100 345 تغییر در ظاهر جوانان روستا

 1.7 6 14.2 49 8.1 28 13.9 48 62.02 214 100 345 دیگرتغییر در معاشرت اهالی با هم

 0.3 1 7 24 12.2 42 20.3 70 60.2 208 100 345 در روستا هاآن شدنافزایش ورود مهاجران و ساکن

 1.4 5 22 76 11.3 39 8.7 30 56.5 195 100 345 دادن واحدهای مسکونیاجاره

 1.2 4 28.1 97 24.6 85 4.6 16 41.1 143 100 345 کاهش امنیت روستا
 

 

 در روستاهاو روبنایی خدمات زیربنایی 
الیت فعّ گاه روستایی عبارت است از: نقش،عملکرد سکونت

گاهی در برآوردن نیازههای بنیهادین سهاکنان و قابلیت سکونت

و برقهراری ارتبهاط و ههای مجهاور( آبهادی ،ود )و در مواردیخ

کهه در ایهن صهورت  گاهی پیرامونیهای سکونتپیوند با عرصه

حسهینی،  سهعیدی و) اصطالح عملکرد فضایی بهه کهارمی رود

ت ی(. وجود خدمات زیربنایی و روبنایی این قابل25 ص.، 1388

حهدود  ا مجهاورت بها شههر تهاامّ ؛دکنروستاها تقویت میرا در 

هرچهه  کاههد وها میافضهایی روسهت از ایفهای عملکهردزیادی 

 ،به همان نسب ،میزان مبادالت و ارتباطات با شهر افزایش یابد

ثیرپذیری و تغییرات اجتمهاعی و فرهنگهی در روسهتاها نیهز أت

میههزان برخههورداری  ،همههین اسههاس بههرتههر خواهههد شههد. بیش

 برخی خدمات زیربنایی بررسی شده روستاهای مورد مطالعه از

 است. که نتایج آن در جدول زیر آمده

 

 موجود در روستاهای مورد مطالعهخدمات زیربنایی و روبنایی  -5جدول 
 1394 ،های پژوهشیافته مأخذ:

 

 نام روستا 
خانه 
 بهداشت

 مدرسه
 ابتدایی

متوسطه 
 اول

 آب و برق مسجد متوسطه دوم
 لوله کشی
 گاز

 امکانات
 ورزشی

 - ✓ ✓ ✓ - - ✓ - آلتون 1

 ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ آیچی 2

 - ✓ ✓ ✓ - - ✓ - دوزخدره 3
 ✓ ✓ ✓ ✓ - - ✓ ✓ اسالم آباد 4

 ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ کهریزه 5

 - - ✓ ✓ - - ✓ - کانی کبود 6
 - ✓ ✓ ✓ - - ✓ - کانی نیاز 7
 - ✓ ✓ ✓ - - ✓ ✓ ملقرنی 8

 3 7 8 8 - 2 8 4 جمع
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عواملی است های ارتباطی مناسب و کوتاه از جمله وجود راه

ثیر خهود قهرار أمنهاطق را تحهت ته ،تواند از نظر فرهنگیکه می

دهد. تمام روستاهای پیرامونی شهر سهقز کهه در ایهن پهژوهش 

کیلهومتری بها شههر  3 ةدارای میانگین فاصهل ،اندمورد نظر بوده

سهرعت در تغییهرات جمعیتهی شههر سهقز به از این رو، .اندبوده

آمدهای اهالی روسهتایی وست. رفتپیدا کرده ا روستاها انعکاس

تحصهیل فرزنهدان  ةمایحتاج خود، امکان ادام ةبه شهر برای تهی

در شهر سقز، فروش محصهوالت تولیهدی در شههر، اسهتفاده از 

نوعی موجههب ارتبههاط امکانههات خههدماتی و درمههانی، همگههی بههه

پوشهش، فرهنه ، روش  از ایهن رو،روستاها با شهر سقز شده و 

 .کندیاعالم مرهنگی خود را به روستاها زندگی و مسائل ف

 استنباطی -های تحلیلییافته .2 .4
مانند  ؛های فرهنگیفهلّؤبرخی از متحقیق  ةه به فرضیبا توجّ

تغییر در پوشش اهالی، تغییر در آداب و رسوم روستاییان، تغییر 

 در معاشرت، بهبود وضعیت رفاهی و افزایش افهراد غیربهومی در

کهه نتهایج ایهن  قرار گرفتنهد ارزیابیمورد  Tی دارمعنیآزمون 

گر اثبات این تغییهرات در روسهتاها بهوده اسهت. در آزمون بیان

از و دههد را نشان میها فهلّؤمداری معنی Sigستون جدول زیر 

 .تر استکم ،است 0.05مقدار بحرانی آلفا که 
 

 Tآزمون شده براساس رهای آزمونمتغیّ -6جدول 

 1394 ،ای پژوهشهیافته مأخذ:

 هاگویه

Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

.000 343 34.925- تحصیل ةادام  267 .1-  34 .1-  20 .1-  

.000 343 26.952- رات نوع پوششیتغی  235 .1-  33 .1-  15 .1-  

-9. 985 ر آداب و رسومتغییرات د  341 000.  757.-  91.-  61.-  

.000 338 18.739- تغییرات در معاشرت  201 .1-  33 .1-  07 .1-  

.000 342 25.624- افزایش افراد غیربومی  329 .1-  43 .1-  23 .1-  

-8. 186 بهبود وضعیت رفاهی  342 000.  586.-  73.-  45.-  

.000 343 13.747- دادن واحدهای مسکونیاجاره  965.-  10 .1-  83.-  

-7. 961 کاهش امنیت روستا  340 000.  563.-  70.-  42.-  

 

تغییهرات  اسهت، اجتمهاعیر جا که جمعیت یک متغیّاز آن

های پهس ار انقهالب را در آزمهون جمعیتی روستاها طی سهال

ای کهه گسهترش بهه گونهه ؛رگرسیون مورد سنجش قرار دادیم

بهه عنهوان  1390تها  1355های فیزیکی شهر سقز طهی سهال

ر مستقل و جمعیت روسهتاهای نمونهه بهه عنهوان متغیّه رمتغیّ

-هبه ةوابسته در آزمهون آمهاری رگرسهیون وارد شهدند. نتیجه

گر ارتباط بین این بیان ،است آمدهآمده که در جدول زیر دست

کالبهدی شههر سهقز بها افهزایش  ةتوسهع زیهرا است؛ر دو متغیّ

  .بطه داشته استجمعیت روستاهای پیرامونی را

 

 ارتباط بین گسترش فیزیکی شهر سقز با افزایش جمعیت روستاهای نمونه -7جدول 
 1394 ،های پژوهشیافته مأخذ:

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t R Sig. 

B Std. Error Beta 

 روستاها

 .018 .887 3. 851 .887 .000 .002 آیچی

 0.15. .898 -4. 087 -.898 .000 .000 آباداسالم

 .037 .837 3. 064 .837 ..001 .004 کهریزه

 .450 .386 .836 .386 .002 .001 دوزخ دره
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 7ادامه جدول 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t R Sig. 

B Std. Error Beta 

 

 .013 .904 4. 228 .904 .000 .001 ملقرنی

 .037 .839 -3. 082 -.839 .000 .000 کانی نیاز

 .031 .680 .1. 853 -.680 001 -.001 کانی کبود

 .255 .553 1. 328 .553 .000 .000 آلتون

a. Dependent Variable: masahat 

 

 گیری. بحث و نتیجه5
 شهمارناپایداری درجهان بهه  ةشهرها عامل اصلی ایجادکنند

تهر ( که این ناپایداری بیش319 ص.، 1392پور، )جمعه روندمی

  .دهدمحیط پیرامونی را تحت تاثیر قرار می،از همه 

آمده از تحقیقهات دستهبا نتایج ب مقالهحاصل از این  ةنتیج

کههه در  (1382) و نیههز طاهرخههانی و مههرادی( 1388)  مههرزی

خهوانی هم وضهوعیلحاظ مه ب ،ده استشها اشاره نه آپیشینه ب

ای که در این تحقیقات نیز روابهط شههر و روسهتا به گونه ؛دارد

های اقتصهادی، اجتمهاعی و ای در شاخصموجب تغییرات عمده

روسهتاها و تغییهر  ةفرهنگی نواحی روستایی و نیز موجب توسع

چه ایهن ا آنامّ؛ ها شده استهای کشاورزی در آنکاربری زمین

گاه شههری کهه عالوه بر نهوع سهکونت ،دهکرپژوهش را متفاوت 

های نوگویههه ،دو اسههتانی اسههت ةانههدام و درجههیههک شهههر میانه

باشهد. هها میشهری بهر آن ةرسی اثر مستقیم توسعانتخابی و برّ

کالبهدی شههر سهقز و تغییهر  ةبین توسع»ة فرضی ،راستادر این 

فرهنگهی روسههتاهای پیرامهونی آن ارتبههاط  -سهاختار اجتمههاعی

ضهمن  ههای پهژوهشمطرح شد که نتهایج و یافتهه «وجود دارد

که  استالت بودن این تحوّسریع دهندةنشان ،این موضوعاثبات 

ههای ویژگهی ،فرهنگهی -مسهائل اجتمهاعی بهرنمود آن عهالوه 

ذکهر اسهت شهایان  .گیهردکالبدی و اقتصادی را نیهز در بهر می

 ؛رندثیرگذاأدیگر تبر هم الت در یک راستا بوده وتمامی این تحوّ

 تغییرات کالبدی و اقتصهادی نیهز تغییهرات فرهنگهی را بهه زیرا

تهوان بهه کهاهش می ،راه خواهد داشت که در ایهن خصهوصمه

ویهژه دختهران(، همراودات اجتماعی، تغییر در پوشش و ظاهر )ب

آن، تغییهرات جمعیتهی  ةن ادامهافزایش سطح تحصهیل و امکها

اری آداب و رسهوم گونگی حفظ و یها برگهزهدار، تغییر در چمعنا

  د.کرتی اشاره سنّ

بین میانگین  ةمقایس ،T ایآماری تک نمونه اساس آزمونبر

، سطح سهواد، مهراودات اجتمهاعی، هایی چون نوع پوششفهلّؤم

 مهوردروسهتاها در  غیهرهو آداب و رسهوم یربهومی، غورود افراد 

و  اسهتهها گر میزان تاثیرگذاری آنکه بیانسنجش قرار گرفت 

حهاکی از  ،نیز نمایهان اسهت (6)طور که در جدول هماننتیجه 

ن یترقرارگهرفتن در پهایین ها وداربودن آنمعنیو  داشتن رابطه

ثیرگهذاری أت دهندةنشانکه باشد آلفا میاز مقدار بحرانی سطح 

ثیرگهذاری مربهوط بهه أترین میزان ایهن تبیش .داردبسیاز زیاد 

ربهوط بهه کهاهش میهزان ها مترین آنامکان ادامه تحصیل و کم

یهن معنهی کهه ه ابه ؛امنیت در روستاهای مهورد مطالعهه اسهت

ثیر أویژه بهرای زنهان تههمجاورت با شهر بر افزایش سطح سواد ب

سهایر  در یننهچهم این تغییهرات .(4 زیادی داشته است )شکل

 شهودچون تغییر در نوع پوشش نیهز مشهاهده میهم ییهافهلّؤم

 ةتوسهع ،نشهان داده شهده (7) جدول که درچنانهم .(3 )شکل

روسهتاهای پیرامهونی  ایش جمعیهت درزکالبدی شهر سقز بر اف

پهذیری را ثیرأتهر تثیرگذار بهوده و روسهتای کهریهزه بیشأنیز ت

 داشته است.

توان گفت که نزدیکی بهه می بیان شد،چه که ه به آنبا توجّ

گسهترش و  ،در نتیجههو دسترسهی آسهان روسهتاها  شهر سقز،

، و افهزایش ارتباطهات روزانهه بها شههر نقلوبود وضعیت حملبه

 ،خصهوص تلوزیهون و مهاهوارهها و بهرسهانه اسهتفاده از افزایش

 ةثیرپذیری روسهتاهای پیرامهونی شههر سهقز در زمینهأموجب ت

تغییهر  ،دشه کرذگونه که همانو  اجتماعی شده است –فرهنگی

تاها و اهههالی روسهه دات اجتمههاعیاومههر ،نههوع پوشههش مههردم در

 . همگی گویای این واقعیت استگرفته صورتتغییرات جمعیتی 

ای( )ناحیههپایهدار شههری و روسهتایی  ةیابی به توسعدست

های مختلف اقتصادی، زمینهمستلزم درنظرگرفتن تمهیداتی در 

ا امّ ؛تغییر فی نفسه بد نیست .اجتماعی است -کالبدی، فرهنگی
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 ةکننهدتی کهه تحکیماگر موجهب فراموشهی آداب و رسهوم سهنّ

 ةگرایی را در جامعشود و فرهن  مصرفنروابط انسانی هستند، 

ه قرار گیهرد تها هنجارهها و مورد توجّ بایدد، کنروستایی پررن  

خوش دسهت ،هایی که در جوامهع روسهتایی وجهود دارنهدارزش

 شدن روستاها نشوند. طی شهرگرا ،رفتنتالطم و ازبین

ت و بندی نقاط قوّیند اولویتآفر توانمی روستایی را ةتوسع

ه بهه شهرایط زمهانی و مکهانی بهه منظهور ضعف روستاها با توجّ

گاهی قابل زیست و متناسهب بها رشهد و شدن به سکونتتبدیل

بههرای هههر  دبایهه ،. بههر ایههن اسههاسدکههرتعریههف تعههالی انسههانی 

ت و گاه روستایی متناسب با شهرایط درونهی )نقهاط قهوّسکونت

خهاص  ةی( برنامهای، ملّهی، منطقهونی)محلّضعف( و شرایط بیر

توسعه در نظر گرفته شود که برای روستاهای واقع در پیرامهون 

های انههدام براسههاس مههدل حومههه )کههه از مههدلشهههرهای میانه

؛ ریزی صهورت پهذیردکارکردی روابط شهر و روستا است( برنامه

طهرح عنهوان بها توسهعه  ةپارچههای یکین معنی که برنامهه اب

ههای جهامع و تفصهیلی روستاشهری به جای طرح ةع توسعجام

د تها ضهمن کهاهش شهو اتدوین و اجر شهری و هادی روستایی

گاه در فاصهل دو سهکونت های قهانونی بهرای فضهاهای حهدّخأل

ه ای از مشهکالت را بهپارچهه بخهش عمهدهراستای مدیریت یک

ه به توجّ رافیایی باغج ةناحی هر برای کهده کرصورت ناحیه حل 

یهک شهرح  ،فرهنگهی و اقتصهادی –شرایط محیطی، اجتمهاعی

 خدمات متفاوت دارد.

 اری زسپاسگ
دانشهگاه آزاد اسهالمی واحهد  ةاین پژوهش از طریق پژوهانه

  تأمین اعتبار شده است. 5830/4 ةرشت به شمار
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Extended abstract 
1. INTRODUCTION 
Changes in recent decades and the rapid procedure 

of urbanization against village-escape, especially 

in the third world countries, have had different 

natures, and have made the rural communities 

encounter problematic developments in both 

qualitative and quantitative aspects. In the present 

study, the surrounding villages have been surveyed, 

which have immediate border with Saqqez city, 

items such as rental houses, appearance and dress 

condition, literacy condition, the way and place of 

spending the leisure time, the state of social 

relations and residents' communication, funeral and 

a wedding ceremonies, have been considered as 

variables related to social and cultural characteristics. 

Also, the effects they may take from due to their 

vicinity to Saqqez City. Accordingly, the proposed 

hypothesis in this study is: There is a relationship 

between physical development of Saqqez City and 

changes in socio-cultural structure in the 

surrounding villages. 

2. THEORETICAL FRAMEWORK  

The small and middle towns establish the most 

relationship with rural settlements of their sphere 

of influence as central places. So, they have 

common proposed schools and social theories. 

Some of these schools and theories regarding the 

relationship between towns and rural areas, with 

emphasis on social features consist of the school of 

structural geography, the school of space behavior 

geography, the theory of urban and rural 

development, and the central place theory and the 

strategy of rural - urban development. 

In trend analysis of the socio-cultural 

developments in the structure of surrounding 

villages, the authors know the school of structural 

geography more dominant than others and believe 

that socio-cultural structures dominant over 

developing countries in general, and also the study 

area in particular are influential factors affecting 

the surrounding villages. So, this school can 

analyze some parts of these developments. But the 

theories emphasized and surveyed in order to 

explain the developments of the surrounding 

villages are more in the field of Mutual urban and 

rural relations and are around area planning. 

3. METHODOLOGY 
The present study is an applied one based on its 

goals and it is descriptive-analytic in terms of 

nature. In this study, the population consists of 

Saqqez City and the surrounding villages and 8 

villages located some kilometers away from 

Saqqez City. 

The number of participants was 3660 people that 

according to Morgan table, 345 developed 

questionnaires were distributed between the 

residents of intended villages and its authorities.  

The validity of the researcher-made questionnaires 

was approved according to research methods, 

books and experts' views and opinions. The 

reliability of the questionnaires was measured by 

Cronbach's alpha which was 0.92 indicating the 

confidence and reliability of the variables in the 

questionnaire. T-tests and regression tests were 

used to test the hypothesis. 

4. DISCUSSION  

According to single sample t-test, the comparison 

between the mean of factors such as clothing type, 

level of literacy, social interactions, entry of non-

natives, and customs etc. in villages were 

measured, which are indicative of the level of 

effectiveness, and suggests having meaningful 

relationship and being at the lowest level of critical 

value of alpha that indicates the great effectiveness.  

Most of this effectiveness is related to the 

possibility of continuing education and the least of 
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it is related to decrease in degree of security in the 

villages under study. This means that proximity to 

the city had a great impact on increasing level of 

literacy, especially for women. These changes are 

also seen in other factors such as changes in the 

clothing type. 

The physical development of Saqqez city was also 

effective on the increasing of the population of the 

surrounding villages, and Kahrizeh village had 

taken the highest effect among others. Regarding 

what was expressed, it can be said that proximity 

to Saqqez city, easy access to villages and also, 

expanding and improving transportation condition 

and increasing daily communication with the city, 

increased use of the media and especially 

television and satellite caused surrounding villages 

of Saqqez city to be affected socio-culturally, and 

as it was mentioned, changes in clothing type, 

social interactions of villages' residents and 

population changes indicate this fact. 

5. CONCLUSION  
Based on the results found and according to the 

previous theories and studies, the hypothesis was 

proposed as “There is a relationship between 

physical development of Saqqez city and socio-

cultural developments in structures of surrounding 

villages”. While proving this issue, the research 

findings give an indication of quick developments 

in socio-cultural matters, in addition to physical 

and economic characteristics. 

It should be noted that all these developments are 

along in the same line and affect each other 

because physical and economic changes will also 

bring cultural changes which in this regard, a 

decrease in social interaction, change in clothing 

and appearance (especially girls), and an increase 

in the level of education and the possibility of 

continuing, significant demographic changes, 

changes in way of maintaining or holding 

traditional customs can be mentioned. 

Rural development can be defined as the process 

of classifying strength and weak points of villages 

to choose them as viable settlements, appropriate 

to human growth. Accordingly, for each rural 

settlement in accordance with internal conditions 

(strengths and weaknesses) and external conditions 

(local, regional, and national) a specific 

development plan should be considered so that a 

schedule can be planned for the villages located in 

the middle towns based on the suburban model 

(which is a ``functional model of relations between 

cities and the villages). 

Key Words: Rural development, socio-cultural 

structure, socio-cultural change developments, 

Saqqez city. 

 

 

How to cite this article: 

Salehi Babamiri, Ch., Molaei Hashjin, N., Motamedi Mehr, A. & Amar, T. (2017). Trend analysis 

of evolution in the socio-cultural structures of the peri urban villages (Case study: Saqqez City -

Kurdistan Province). Journal of Research & Rural Planning, 5(4), 61-76. 

URL http://dx.doi.org/10.22067/jrrp.v5i4.52435  
ISSN: 2322-2514 eISSN: 2383-2495  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://dx.doi.org/10.22067/jrrp.v5i4.52435

