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سرزندگي در بين روستائيان ايل بررسي عوامل مؤثر بر ارتقاي 
  اركوازي از توابع شهرستان ايالم

  
   ،سميره صي محمدي ،فاطمه قرباني پيرعليدهي

  فرشته صي محمدي
  )15/01/97 ، تاريخ پذيرش15/03/96 (تاريخ دريافت

  
ي روستايي موجب تعامالت بيشتر و بهتر مردم  ايجاد حس سرزندگي در جامعه :چكيده

شود، بنابراين پژوهش حاضر  ي اجتماعي، بهبود اقتصاد روستايي مي يش سرمايهروستا و افزا
با هدف بررسي عوامل مؤثر بر ارتقاي سرزندگي در بين روستائيان ايل اركوازي از توابع 

ي  پيمايشي است. جامعه - تحقيق حاضر كاربردي و توصيفي شهرستان ايالم به انجام رسيد.
نفر به صورت  259نفر).  5730وم اركوازي هستند (روستاي ق 36روستائيان آماري 
هاي تحقيق نشان داد كه امكانات  . يافتهاي مورد مطالعه قرار گرفتند گيري چند مرحله نمونه

هاي روستايي، امنيت و ايمني، انسجام اجتماعي، ارتباط خوب با ديگران،  و زيرساخت
درصد از تغييرات  88كه زيبايي ظاهري و بصري روستا و درآمد متغيرهايي هستند 

هايي ارائه شده  هاي تحقيق توصيه كنند. بر اساس يافته گويي مي واريانس سرزندگي را پيش
تواند در ارتقاي سرزندگي روستائيان مؤثر باشد: گسترش امكانات، به كارگيري  كه مي

  نيروهاي جوان، بازسازي اماكن قديمي و بهبود انسجام اجتماعي.
  ندگي، روستائيان، ايل اركوازي، شهرستان ايالم.سرز واژگان كليدي:

  
  

  

 
 .  نويسنده مسئول)(دكتراي ترويج و آموزش كشاورزي،          fateme_ghorbani1143@yahoo.com  

 ،دكتراي توسعه كشاورزي و مدرس گروه كارآفريني و توسعه روستايي دانشگاه ايالم.   
saymohammadi@yahoo.com      

 دانشجوي كارشناسي ارشد توسعه روستايي دانشگاه ايالم . ،               f.seymohammadi@gmail.com  
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  مقدمه و بيان مسأله
ي روستايي به محيطي و اقتصادي جامعهبر بهبود شرايط زيستي پايدار روستايي عالوهتوسعه

تواند يك عامل ، شادابي و نشاط مي1باشد. حس سرزندگيدنبال بهبود شرايط اجتماعي آن نيز مي
ي ي روستايي باشد. لذا توجه به ايجاد سرزندگي در جامعهداري اجتماعي جامعهمؤثر بر ارتقاي پاي

ي پايدار روستايي است. فضاهاي ي توسعهريزان حوزههاي فعاالن و برنامهروستايي از اولويت
تحرك و خموده هر روستايي توأم با سرزندگي ساكنين آن در مقايسه با فضاي روستايي خلوت، بي

دهند. زماني كه سرزندگي اجتماعي در اوتي را از شرايط زندگي مردم روستايي ميكدام پيام متف
توانند با شدت و ي پايدار نيز ميهاي توسعهشود، قطعاً برنامهي روستايي ديده ميسطح جامعه

محيطي) را اقتصادي، اجتماعي و زيست(ي پايدار قدرت بيشتري دنبال شده و ابعاد مختلف توسعه
  ي روستايي مورد توجه قرار دهند. امعهدر سطح ج

به اعتقاد محققان حيات و زندگي فرد در ميان جمع بودن است و آنچه به يك فضا زندگي 
)، پطروسيان و كرد جمشيدي 98: 1382پاكزاد، (هاست  بخشد مردم و حضور فعال و پرنشاط آن مي

تواند به دور از اجتماع و محيط  ) نيز معتقدند كه انسان به عنوان يك موجود اجتماعي نمي1394(
زندگي كند و هميشه سعي دارد با افراد و محيط پيرامون خود ارتباط برقرار كند. بنابراين هرچه 

توان سنجش  سرزندگي را مي كند.فضا سرزنده و پرجنب و جوش تر باشد، به تعامل انسان كمك مي
اند  هاي مختلف نشان داده ده است. پژوهشتجربي انرژي رواني دانست كه از زمان فرويد نيز مطرح بو

). در 529: 1997، 2رايان و فردريك(ي مثبت وجود دارد  كه ميان سرزندگي و بهداشت رواني رابطه
دانند. هرچند اين دو واژه شباهت زيادي به  اكثر تعاريف، اشتياق و سرزندگي را با هم مترادف مي

رواني را، در اشتياق و شورمندي و تظاهر ذهني انرژي  يكديگر دارند اما محققان تظاهر رفتاري انرژي
در ادبيات تخصصي طراحي شهري تنها واژه گيرند.  رواني را، در حس سرزندگي در نظر مي

هاي اصلي يك مكان واجد كيفيت  شود. نشاط و سرزندگي يكي از مؤلفهسرزندگي استفاده مي
الت اجتماعي بين افراد متفاوت و خلق و طراحي شهري است. محيط شهري سرزنده، زمينه ساز تعام

ي گردد. عالوه بر اين سرزندگي يك شهر يا منطقه شهري در توسعهافزايش سرمايه اجتماعي مي
  ). 34: 1391باشد (دادپور،اقتصاد آن نيز مؤثر مي

هاي شهري، پارك و فضاي سبز شهرها صورت گرفته هرچند اكثر مطالعات سرزندگي در خيابان
.، خستو و سعيدي رضواني، 2013.، سماواتي و همكاران، 2012الديني و اوكتاي، لاست (جال

  .، حميدي و 1394.، پطروسيان و كردجمشيدي، 1393.، سيادتي، 1391.، دادپور، 1389
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) اما اهميت بررسي مبحث 1395.، پطروسيان، 1395.، حبيبي و همكاران، 1394زادگان، اسماعيل
ي روستايي وستايي بركسي پوشيده نيست. متأسفانه در سطح جامعهي ر سرزندگي در سطح جامعه

يا مطالعاتي صورت نگرفته و يا حداقل نتايج مطالعات انجام شده به سهولت قابل دسترس نبوده 
است، در نتيجه محققان تحقيق حاضر بدان دست نيافتند و خأل اطالعاتي در اين زمينه به شدت 

ي در سطح روستاها به اين جهت است كه، ايجاد اين حس شود. اهميت حس سرزندگاحساس مي
ي اجتماعي در سطح جامعه،  موجب تعامالت بيشتر و بهتر مردم روستا شده و با افزايش سرمايه

ي روستايي، اقتصاد روستايي و تبادل مالي  آورد. سرزندگي در جامعه تري را فراهم مي شرايط مناسب
تي در جلب و جذب جوانان روستا كه بنا به داليل مختلف دهد. چنين پيامدهايي ح را ارتقا مي

تواند روند مهاجرت معكوس از شهر به  جايي كه مي مجبور به ترك روستا شدند مؤثر است. تا آن
ي روستايي و بهبود اوضاع  روستا را در آينده به دنبال داشته باشد. با توجه به اهميت توسعه

به خصوص در مناطق كمتر توسعه يافته و محروم كشور ي روستايي  اقتصادي و اجتماعي جامعه
مانند مناطق روستايي استان ايالم، سؤال اصلي كه وجود دارد اين است كه چه عواملي بر بهبود 

توان اين عوامل را بهبود بخشيد. بنابراين پژوهش  حس سرزندگي روستائيان مؤثر است. چگونه مي
ي سرزندگي در بين روستائيان ايل اركوازي از توابع حاضر با هدف بررسي عوامل مؤثر بر ارتقا

  شهرستان ايالم به انجام رسيد.
    

  ي پژوهش پيشينه
اند. به  ي سرزندگي شهري را در مطالعات خود مورد بررسي قرار داده بسياري از محققان مسئله

ن مورد عمدتاً سرزندگي را در مقياس كال "تئوري شكل شهر "عنوان مثال كوين لينچ در كتاب 
كند كه عبارتند از: بقا، كفايت مقدار الزم آب، هوا،  بررسي قرار داده و آن را به چند بخش تقسيم مي

محيطي و خطرات، سازگاري، هماهنگي  غذا، انرژي و خدمات مواد زائد، ايمني، نبود سموم زيست
ي انسان و  استفادهميان محيط زيست و نيازهاي انسان، سالمتي و تنوع ژنتيكي موجودات زنده مورد 

  ).155- 166: 1381لينچ، (در نهايت ثبات بيولوژيكي 
تواند در سرزندگي جامعه مؤثر باشد. به عنوان نمونه امنيت به اعتقاد محققان عوامل مختلفي مي

). وجود فضاهاي 1388.، جيكوبز، 1386پاكزاد، (عامل مهمي در حفظ سرزندگي جامعه خواهد بود 
اي را توانند سرزندگي هر محلهها دارند ميسب و اثرگذاري كه بر ذهن انسانعمومي با جذابيت منا

). مسائل زيستي و بيولوژيكي نيز هر 38: 1385.، عزيزي، 158: 1384من، چپ(تأمين و حفظ كنند 
) پس از مرور 1393). لطيفي و همكاران (1376لينچ، (نمايد محلي را براي زيستن سرزنده مي

بندي اين مطالب پرداختند. بر تلف در خصوص عوامل مؤثر بر سرزندگي به جمعنظريات محققان مخ
هاي اجتماعي وجوشاساس مطالعات آنان فضاي عمومي مناسب، برقراري سطحي از شلوغي و جنب
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توانند عوامل مؤثر در مثبت و سازنده، امنيت مطلوب محيط و در دسترس بودن خدمات محلي مي
ها باشند. همچنين به طور ويژه مطلوبيت ه و شهرها و ساير مكانايجاد حس سرزندگي در محل

كيفيت محيط، دسترسي به خدمات محلي (به خصوص گذران اوقات فراغت) و امنيت شهري 
لطيفي و همكاران، (آباد تهران دارند بيشترين تأثير را در سرزندگي محالت مجيديه جنوبي و سعادت

ي سرزندگي را در ورت گرفته در خصوص سرزندگي، مسئله). اما بيشتر مطالعات ص31- 37: 1393
) 2012( 1جالل الديني و اوكتاياند به عنوان نمونه ها و فضاي سبز شهري بررسي كردهخيابان
هاي شهر قبرس فضايي سرزندگي در خيابان –ي تجزيه و تحليل اجتماعي اي را در زمينه مطالعه

هاي اجتماعي استفاده كننده، لي همچون نوع استفاده، گروهها از نظر عواماند. خيابانانجام داده
اند. ها، زمان وقوع فعاليت و زمان سرزنده بودن خيابان در طول روز با هم مقايسه شدهفعاليت

) به بررسي نقش سرزندگي و زيست پذيري خيابان بوعلي سينا همدان 2013و همكاران ( 2سماواتي
گي خيابان بوعلي همدان با توجه به چهار بعد: دسترسي، علت پردازند. در اين پژوهش، سرزندمي

مراجعه، رسيدگي شهرداري و تنوع استفاده كنندگان مورد بررسي قرار گرفته است. در اين راستا 
 "مركز خريد پياده") سرزندگي فضاهاي شهري را با تكيه بر مفهوم 1389خستو و سعيدي رضواني (

دهد كه ميان مركز خريد پياده، ررسي قرار دادند. نتايج نشان ميدر خيابان ستارخان تهران مورد ب
به اعتقاد آنان فضايي دار و مثبت وجود دارد. ايمني و امنيت و سرزندگي فضاي شهري رابطه معني

 آمده آنجا به اجبار روي از نه و خود اختيار به افراد انواع روز، از وسيعي دامنه درسرزنده است كه 
 كه باشد ايگونه به بايد فضا بايد به سرزنده ديگر عبارت به نمايند؛ فضا سپري در را لحظاتي و

 در هاآن داشتن نگاه سپس و فضا به افراد جذب زمينه بودن فراهم براي بمانند. و بيايند مردم
 فضا در ماندن براي مردم همچنين و باشد كننده موجود جذب عوامل و عناصر نخست بايد فضا
 برند. بنابراين دو عامل رضايت و جذابيت ملزومات سر به رضايت كمال در و دهنبو مشكل دچار
    ).71: 1389خستو و رضواني، (شهري هستند  فضاي يك سرزندگي اوليه

) با هدف بررسي معيارهاي سرزندگي فضاي شهري در بخشي از خيابان وليعصر 1391دادپور (
اين مطالعه پس از تعريف سرزندگي و شناسايي  تهران به مطالعه در اين زمينه پرداخته است. در

معيارهاي مؤثر بر سرزندگي فضاهاي شهري، دو بخش از خيابان وليعصر تهران مورد بررسي قرار 
گرفته كه بخشي از آن داراي سرزندگي و بخشي ديگر فاقد سرزندگي بوده است. بر اساس نتايج 

ن عبارت است از: حفاظت افراد از تابش تحقيق، معيارهاي خاص سرزندگي فضاهاي شهري در تهرا
هاي جاذب مردم و ها با استفاده از فعاليتهاي جلويي ساختمانمستقيم آفتاب، فعال نمودن جداره
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ها، ايجاد نفوذپذيري كالبدي به ها و فعاليتها، تنوع و اختالط كاربريداراي بيشترين تعامل با آن
هاي كوچك مقياس و رعايت مقياس انساني در طراحي، بناها و فضاهاي شهري، استفاده از كاربري

ها. ساير معيارها نيز شامل هاي فعال ساختمانپذيري بصري و حفظ پيوستگي جدارهايجاد نفوذ
هاي متعدد همراه با تأكيد بر جريان موارد زير هستند: حفظ و گسترش فضاهاي سبز، تأمين گزينه

پذير براي افزايش قابليت تغيير تنوع، طراحي انعطافو نقل عمومي مپياده و تأمين وسايل حمل
  پذير براي نشستن. هاي شهري انعطافها و تأمين مبلمانهاي ساختمانها و فعاليتكاربري

) در مطالعه خود به بررسي عوامل مؤثر بر افول حس سرزندگي و 1392از سوي ديگر حبيبي(
سياه شيراز پرداخت. وي در نهايت به اين نگهاي تاريخي و فرسوده محله سزيست پذيري در بافت

نتيجه دست يافت كه عوامل متعددي نظير فرسودگي در ابنيه و كالبد و سيماي بافت، عدم 
ها و خدمات شهري مناسب با نياز و همچنين نبود زندگي  برخورداري الزم از تأسيسات و زير ساخت

ي سيادتي  شود. همچنين در مطالعهمي پذيرياقتصادي مناسب بافت، سبب افول سرزندگي و زيست
ي سازنده  به عنوان مؤلفه) به منظور بررسي هنجارهاي مؤثر در ارتقاء كيفي سرزندگي 1393(

فضايي،  - ، نتايج نشان داد كه چهار هنجار تنوع كالبديكيفيت فضاي شهري در خيابان فرجام
هاي  ارتقاء كيفيت سرزندگي خيابان توانند در پويايي سواره و پياده، ايمني، امنيت و جذابيت مي

   شهري مؤثر باشند.
) در پژوهشي تحت عنوان عوامل مؤثر بر ارتقاي سرزندگي 1394پطروسيان و كردجمشيدي (

اجتماعي در فضاهاي سبز شهري به اين نتيجه دست يافتند كه ايجاد تنوع فضايي و رفتاري، تأمين 
شبانه، انعطاف پذيري، زيبايي بصري و كيفيت  ايمني و امنيت، حفاظت از محيط زيست، فعاليت

مطلوب طراحي و رعايت اين اصول منجر به حضور فعال افراد مختلف در فضاهاي سبز شهري، 
ي شود. مطالعهبرقراري تعامالت اجتماعي، ايجاد حس مكان و سرزندگي فضاهاي سبز شهري مي

ثر بر كارايي پارك ائللرباغي شهر ) به منظور بررسي عوامل مؤ1394زادگان (حميدي و اسماعيل
  اروميه و با تأكيد بر عملكرد و سرزندگي آن به انجام رسيد. نتايج نشان داد كه از ديدگاه 

هاي عملكرد و آسايش، تميزي و منظر، مديريت مطلوب و جامعيت كاربران كنندگان، عاملاستفاده
ين نتايج ثابت كرد كه تنوع عملكردي و پارك بر كارايي پارك ائللرباغي اروميه مؤثر هستند. همچن

هاي مختلف در پارك شهري، موجب ارتقاي افزايش رضايت شهروندان از قابليت اجراي فعاليت
  شود.كيفيت سرزندگي در آن مي

) با سنجش و ارزيابي سرزندگي فضاهاي عمومي شهري و نقش آن در 1395حبيبي و همكاران (
ناسي: خيابان نظر شرقي شهر اصفهان)، به اين نتيجه رسيدند موردش(ارتقاي كيفيت زندگي جوانان 

كه اهميت سرزندگي محيطي براي جوانان بيشتر از ابعاد سرزندگي اقتصادي و سرزندگي اجتماعي 
داري با سرزندگي درك شده توسط جوانان ي معنياست. همچنين وضعيت تحصيلي داراي رابطه
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سرزندگي فضاي شهري توسط جوانان نيز افزايش يافته  است، به عبارتي با افزايش تحصيالت، درك
دركه، در  -ي رود دره اويناي به منظور ساماندهي و ارتقا سرزندگي در محدودهاست. پايان نامه

محله اسالم آباد شهر تهران كه وضعيت كالبدي و اجتماعي نامناسب دارد، به انجام رسيد. نتايج 
- ي ذكر شده عبارتند از: حفظ محيطهاي محدودهندگي پاركهاي مؤثر بر سرزنشان داد كه مؤلفه

زيست و بهداشت، آرامش و راحتي، كيفيت طراحي، ايمني و امنيت، دسترسي آسان، هويت و حس 
تعلق، نوآوري و خالقيت، سازگاري و هماهنگي، تنوع فعاليتي و ظاهري و ارتباطات اجتماعي 

ارائه  1و مرور ادبيات در قالب جدول شماره  وهشي پژبندي پيشينه). جمع1: 1395پطروسيان، (
  شده است:   

ي پژوهشبندي پيشينه. جمع1جدول شماره   

محل انجام تحقيق/  سال)(نويسنده 
  نتايج تحقيق  مورد تحقيق

مقياس كالن   )1381( لينچ
  سرزندگي

مقياس كالن سرزندگي عبارت است از: بقا، كفايت مقدار الزم آب، 
ي و خدمات مواد زائد، ايمني، نبود سموم هوا، غذا، انرژ

محيطي و خطرات، سازگاري، هماهنگي ميان محيط زيست و  زيست
نيازهاي انسان، سالمتي و تنوع ژنتيكي موجودات زنده مورد 

  ي انسان و ثبات بيولوژيكي استفاده
)،1386پاكزاد (

  است جامعه امنيت عامل مهمي در حفظ سرزندگي  امنيت در سرزندگي  )1388جيكوبز (

)،1384( منچپ
  )1385عزيزي (

نقش جذابيت فضاي
  جذابيت فضاهاي عمومي در سرزندگي مؤثر است  عمومي در سرزندگي

  )1376( لينچ
مسائل زيستي و
بيولوژيكي در 

  سرزندگي
  كندهر محلي را سرزنده مي مسائل زيستي و بيولوژيكي

لطيفي و همكاران 
)1393(  

محالت مجيديه
آباد ادتجنوبي و سع
  تهران

به خصوص (مطلوبيت كيفيت محيط، دسترسي به خدمات محلي 
 گذران اوقات فراغت) و امنيت شهري بيشترين تأثير را در سرزندگي

  دارند

جالل الديني و 
  )2012( اوكتاي

هاي شهر خيابان
  قبرس

هاي ها از نظر عواملي چون: نوع استفاده، گروهي خيابانمقايسه
ها، زمان وقوع فعاليت و زمان كننده، فعاليتاجتماعي استفاده 

  سرزنده بودن خيابان در طول روز
سماواتي و

  )2013همكاران (
خيابان بوعلي سينا

  همدان
ي سرزندگي از چهار بعد: دسترسي، علت مراجعه، رسيدگي مقايسه

  شهرداري و تنوع استفاده كنندگان
خستو و سعيدي

  )1389رضواني (
خيابان ستارخان

  انتهر
ميان مركز خريد پياده و ايمني و امنيت و سرزندگي فضاي شهري 

دو عامل رضايت و همچنين  دار و مثبت وجود داردرابطه معني
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محل انجام تحقيق/  سال)(نويسنده 
  نتايج تحقيق  مورد تحقيق

  .شهري هستند فضاي يك سرزندگي اوليه جذابيت ملزومات

  خيابان وليعصر تهران  )1391دادپور (

معيارهاي سرزندگي عبارتند از: حفاظت افراد از تابش مستقيم 
ها، تنوع و اختالط هاي جلويي ساختمانفتاب، فعال نمودن جدارهآ

ها، ايجاد نفوذپذيري كالبدي به بناها و فضاهاي ها و فعاليتكاربري
هاي كوچك مقياس و رعايت مقياس شهري، استفاده از كاربري
پذيري، حفظ و گسترش فضاهاي سبز، انساني در طراحي، ايجاد نفوذ

همراه با تأكيد بر جريان پياده و تأمين  هاي متعددتأمين گزينه
پذير براي افزايش و نقل عمومي متنوع، طراحي انعطافوسايل حمل

- ها و تأمين مبلمانهاي ساختمانها و فعاليتقابليت تغيير كاربري

  پذير براي نشستنهاي شهري انعطاف

  )1392حبيبي (
هاي تاريخي و بافت

-فرسوده محله سنگ

  سياه شيراز

گي در ابنيه و كالبد و سيماي بافت، عدم برخورداري الزم از فرسود
ها و خدمات شهري مناسب با نياز،  نبود  تأسيسات و زير ساخت

زندگي اقتصادي مناسب بافت، سبب افول سرزندگي و زيست پذيري 
  شود.مي

  خيابان فرجام  )1393سيادتي (
يت و جذابيت فضايي، پويايي سواره و پياده، ايمني، امن-تنوع كالبدي

هاي شهري  چهار هنجار مؤثر در ارتقاء كيفيت سرزندگي خيابان
  هستند.

پطروسيان و 
كردجمشيدي 

)1394(  

سرزندگي اجتماعي در 
  فضاهاي سبز شهري

عوامل مؤثر بر ارتقاي سرزندگي اجتماعي عبارتند از: تنوع فضايي و 
 رفتاري، تأمين ايمني و امنيت، حفاظت از محيط زيست، فعاليت
شبانه، انعطاف پذيري، زيبايي بصري و كيفيت مطلوب طراحي، 

  برقراري تعامالت اجتماعي، ايجاد حس مكان و سرزندگي
حميدي و

زادگان اسماعيل
)1394(  

پارك ائللرباغي شهر 
  اروميه

عملكرد و آسايش، تميزي و منظر، مديريت مطلوب و جامعيت 
باغي اروميه مؤثر كاربران پارك بر كارايي و سرزندگي پارك ائللر

  هستند.

حبيبي و همكاران 
)1395(  

خيابان نظر شرقي 
  شهر اصفهان

اهميت سرزندگي محيطي براي جوانان بيشتر از ابعاد سرزندگي 
اقتصادي و سرزندگي اجتماعي است. همچنين با افزايش تحصيالت، 
  درك سرزندگي فضاي شهري توسط جوانان نيز افزايش يافته است.

  

پطروسيان 
)1395(  

ي رود دره حدوده
دركه، محله  -اوين

  اسالم آباد شهر تهران

زيست و ها عبارتند از: حفظ محيطهاي مؤثر بر سرزندگي پاركمؤلفه
بهداشت، آرامش و راحتي، كيفيت طراحي، ايمني و امنيت، دسترسي 
آسان، هويت و حس تعلق، نوآوري و خالقيت، سازگاري و هماهنگي، 

  ي و ارتباطات اجتماعيتنوع فعاليتي و ظاهر
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  چارچوب نظري پژوهش
هاي پژوهشي مطرح  هاي بهزيستي ذهني در بسياري از نظام سرزندگي به عنوان يكي از مؤلفه

شده و اهميت توجه به اين مسأله تا حدي است كه هر كشور، شاخص بهزيستي ذهني ملي خود را 
ندگي احساس سرزنده بودن، نه تحريك و سرز). 2990: 2011، 1خلخالي و گلستانه(تهيه كرده است 

به اعتقاد محققان شخص سرزنده، فردي است كه سرزنده بودنش نه  نه اجبار به انجام دادن است.
شود بلكه اين سرزندگي به طور مسري به افرادي كه با اين  وري فردي ابراز مي تنها در فعاليت و بهره

شود. سرزندگي چيزي بيش  زايي مي نيز موجب انرژيكند و براي ديگران  فرد در ارتباطند سرايت مي
  ). 2: 2006، 2دين(از برانگيختگي و يك آميختگي با انرژي مثبت است 
ريزي ي شصت به بعد در برنامهاز اواخر دهه 3پرداختن به مفهوم سرزندگي و حيات خيابان

ن اساس سرزندگي يكي از ). بر اي52: 1381نژاد، زاده و داعيامين(فيزيكي مورد توجه قرار گرفت 
ي كيفيت كلي يك محيط است. مفهوم سرزندگي شهري يا روستايي مجزا از هاي سازندهمؤلفه
پذيري نيست. در واقع سرزندگي قدرت و انرژي يك مكان مانند شهر در جهت رسيدن به يك زيست

ماعي آن است پذيري است. در اين بين يكي از ابعاد مهم سرزندگي بعد اجتهدف كه همان زيست
شود. يك ها و ماهيت روابط اجتماعي سنجيده ميي سطح تعامالت اجتماعي، فعاليتكه به وسيله
ي سطوح پايين محروميت، انسجام قوي پذير و سرزنده به لحاظ اجتماعي به واسطهمكان زيست

ور مدني، ي جمعي و غراجتماعي، ارتباطات خوب، تحرك و پويايي بين اقشار مختلف جامعه، روحيه
و جوش توصيف هاي زندگي، روابط هماهنگ و يك جامعه پرشور و پرجنبي وسيعي از شيوهدامنه
  ). 4: 1394پطروسيان و كردجمشيدي، (گردد مي

نظريات خاصي در رابطه با سرزندگي مكاني وجود ندارد و بنابراين تمام نظريات مطرح شده در 
بندي كرد: نظريات مرتبط وان در دو قالب فكري دستهتي سرزندگي شهري يا روستايي را ميحوزه

با كيفيت محيط و نظريات اجتماعي. كيفيت محيط و محيط مسكوني ارتباط مستقيمي با عوامل 
محيطي مدنظر قرار قابليت مطلوب زندگي دارد. در اين رابطه عمدتاً معيارهاي بيولوژيكي و زيست

ها عاملي مزاحم براي قابل د و لينتل، آمد وشد در محلهگيرد. به عنوان مثال به اعتقاد اپليارمي
). بنابراين 161: 1388آورد (پاكزاد، ها را پايين ميزندگي بودن محله است و كيفيت زندگي در محله

گاهي است كه سالمت و بهزيستي ساكنين و بقاي موجودات ي خوب، پايدار و سرزنده سكونتمحله
). نظريات اجتماعي نيز گروهي از نظريات مرتبط با 158: 1384، منزنده در آن تأمين باشد (چپ

سرزندگي مكاني هستند كه بر اهميت و نقش مسائل اجتماعي بر ايجاد و حفظ سرزندگي تأكيد 
 
1. Khakhali & Golestaneh 
2. Dean 
3. Livable street  
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هاي فشرده، متراكم، شهر سرزنده نياز به ساختمان 1دارند. به عنوان نمونه از ديدگاه جان گهل
چه كه بيشتر از همه اهميت دارد تركيب دو عامل فضا و مردم آن همسايگي و سكونت مردم دارد. اما

معيني، (ي مردم است و ديگري مردمي كه استفاده كننده از اين فضاها هستند كنندهاست كه دعوت
تواند يك ) معتقد است كه ايجاد فضاي عمومي به تنهايي نمي1387پور (). مدني202: 1390

چه مهم است توجه به ساكنان تشكيل دهد بلكه در اين ميان آن اجتماع منسجم محلي و سرزنده را
  ).  162- 190: 1387پور، مدني(باشد گرايي است كه تأثيرگذار ميي جمعو تقويت روحيه

در نظر  پذيرزيست سرزنده و شهر شناسايي براي مؤثر را معيار 9) 2000( 2چارلز الندري
 تمايز، و هويت امنيت، و دسترسي، ايمني تنوع، افراد، فيدم تراكم گيرد اين معيارها عبارتند از: مي

جامع ديد با ديگر افراد به نسبت او رقابت. و سازماني مساعي، ظرفيت تشريك و ارتباط خالقيت،
است  نموده اشاره هاآن مؤثر بر عوامل به و كرده بررسي موضوعي شكل به را شهر تري سرزندگي

  ). 4: 2000الندري، () 2جدول (
پذيري از ديدگاه چارلز الندري . انواع سرزندگي و زيست2دول شمارهج  

  پذيري زيست
خوداكتفايي 

بلندمدت، پايداري، 
پذير  سازگاري، انطباق
  و خوداحيايي
  سرزندگي

سطوح فعاليت، 
استفاده و مشاركت، 
تعامالت، ارتباطات، 

مبادالت و معامالت و 
سطوح نمايش 

چگونگي تظاهر (
ت ها و تعامال فعاليت

  در جهان بيروني)
  
  

انواع سرزندگي و زيست
 

پذيري
  

سرزندگي اقتصادي: با متغيرهاي سطح اشتغال، درآمد خالص و استانداردهاي -1
زندگي مردم در يك منطقه تحت بررسي، شمار ساليانه گردشگران، عملكرد خرده 

  ها، ارزش زمين و دارايي مورد ارزيابي قرار مي گيرد.فروشي
و نيز  ها اجتماعي: با متغيرهاي سطح تعامالت اجتماعي و فعاليتسرزندگي-2

شود . يك شهر سرزنده و زيست پذير به لحاظ ماهيت روابط اجتماعي سنجيده مي
اجتماعي به واسطه سطوح پايين محروميت، انسجام قوي اجتماعي، ارتباطات 

دني ، خوب، تحرك و پويايي بين اقشار مختلف جامعه، روحيه جمعي و غرور م
ي زندگي ، روابط هماهنگ و يك جامعه شهري پرجنب و ها هدامنه وسيعي از شيو

  جوش توصيف مي گردد.
باشد؛ اول پايداري پذيري محيطي: مربوط به دو جنبه ميسرزندگي و زيست-3

اكولوژيكي كه در رابطه با متغييرهايي نظير آلودگي هوا و سرو صدا ، دفع مواد زائد 
هاي بوهي ترافيك و فضاهاي سبز قرار دارد و جنبه دوم، ويژگيو فاضالب، ان

طراحي است كه شامل عوامل مانند خوانايي، حس مكان ، تمايز معمارانه ، اتصال و 
ي مختلف شهر ، كيفيت روشنايي خيابان و اين كه محيط شهري ها ارتباط بخش

  شد . تا حد دوستانه امن و به لحاظ روانشناسي نزديك شدني است مي با
پذيري فرهنگي: دربرگيرنده بقا ، احترام و تجليل از شهر و سرزندگي و زيست-4

هاي اجتماعي، توليد، توزيع و مصرف مردمانش، هويت، خاطرات، سنت، جشن
  يي كه بيانگر ماهيت متمايز شهر است مي باشد. ها همحصوالت دست بشر و نشان

2000مأخذ: الندري،   
 
1. Jan Gehl 
2. Landry 
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 مدلهاي سرزندگي در فضاهاي عمومي شهري، پس از بررسي شاخصمحققان در بررسي    
 9شاخص رسيدند كه از آن به عنوان  9همكاران، به  و كرمونا مدل اپليارد، مدل كانتر، مدل لنگ،

 تنوع نفوذپذيري، كيفيت كيفيت، سازگاري كيفيتها عبارتند از: اند. اين كيفيتكيفيت اشاره كرده
 تناسبات كيفيت، خوانايي پذيري، كيفيت انعطاف كيفيت، اجتماعي طاختال كيفيت، گوناگوني و

حبيبي و همكاران ). 10- 11: 1395ديانت و همكاران، ( كارايي پايداري و كيفيت بصري، كيفيت
) نيز در مطالعات خود، ابعاد و معيارهاي سرزندگي را در مواردي مانند نظام دسترسي، وجود 1395(

و خوانايي كالبدي و بصري، جذابيت و تنوع كالبدي و بصري، وجود  پذيريآسايش اقليمي، نفوذ
- هاي جلويي فعال، تنوع و انعطافهاي خرد و جبههده، تجاريساختار فضايي و كالبدي خودسازمان

فرد ها، تعامالت اجتماعي، هويت برجسته و منحصر بهها، اختالط كاربريها و فعاليتپذيري كاربري
  ). 170- 171: 1395حبيبي و همكاران، (اند بندي نمودهعي و رواني طبقهو وجود آسايش اجتما

در مجموع با توجه به پيشينه و چارچوب نظري پژوهش، عوامل مختلفي بر سرزندگي جامعه    
توان اين عوامل را به دو گروه بندي كلي ميي شهري مؤثر هستند. در يك دستهبه خصوص جامعه

اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و فردي) تقسيم نمود. (طي) و غيركالبدي فضايي، محي(عوامل كالبدي 
ي سرزندگي را به صورت كالن يا در سطح محلي بدون توجه به گرچه برخي از پژوهشگران مسئله

- ي پژوهش نيز نشان ميطور كه پيشينهاند اما همانشهري يا روستايي بودن منطقه بررسي كرده

ها ه و قابل دسترس در خصوص سرزندگي اجتماعي، در سطح خياباندهد اكثر مطالعات صورت گرفت
  و فضاهاي سبز شهري صورت گرفته است. 

محيطي، اجتماعي، اقتصادي، فردي و غيره  - ي روستايي از نظر شرايط فضاييهرچند جامعه   
 ي شهري بسيار متفاوت است اما، بدون شك عوامل كالبدي و غيركالبدي مطرح شده دربا جامعه

ي روستايي نيز بر سرزندگي اهالي روستا تأثيرگذار خواهد مطالعات ساير محققان در سطح جامعه
تر ي خويشاوندي مردم روستا بيشتر و قويبود. به عنوان مثال امنيت در سطح روستا به دليل رابطه

و فصلي و است اما در هر صورت گاهي به داليل مختلف مانند فقر، اعتياد، حضور شاغالن غير بومي 
تواند گيرد. در نتيجه وجود امنيت بيشتر ميي روستايي نيز مورد تهديد قرار ميغيره امنيت جامعه

حس سرزندگي و حضور فعال و بيشتر مردم به خصوص زنان و دختران جوان روستايي را تضمين 
ي ظاهري و ها، زيبايكه عوامل كالبدي و فضايي مانند امكانات و زيرساختكند. مثال ديگر اين

ي شهري در افزايش حضور مردم ي روستايي مانند جامعهبصري، مركز خريد و ... در سطح جامعه
روستا به خصوص نوجوانان و جوانان روستايي و در نتيجه ايجاد حس سرزندگي مردم روستايي 

ي مشترك ايجاد و تضمين بسيار مؤثر است. عوامل اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي نيز نقطه
ي روستايي مانند جوامع شهري هستند. به عنوان نمونه هر اندازه انسجام زندگي در جامعهسر

تر باشد و مردم از هنجارهاي مشترك، اجتماعي و ارتباط خوب با ديگران در افراد روستايي قوي



 1396 نتابستا، 2 شمارهدهم، ايران، دوره ياز مطالعات اجتماعيمجله 

88 

تر و درآمد بيشتر برخوردار باشند سرزندگي بيشتري را در سطح اعتماد اجتماعي، مسكن مناسب
  شود. تر ميتر و فعالي روستايي پرجنب و جوشكنند و جامعهو اجتماعي احساس ميفردي 
فرهنگي و  - توان چهار عامل فردي، اقتصادي، اجتماعي ي پژوهش ميبا توجه به پيشينه   

فضايي) را در حس سرزندگي شهري و روستايي مردم مؤثر دانست. همچنين با توجه به (محيطي 
)، 1395)، حبيبي و همكاران (1386)، گلكار (2000فرادي همچون الندري (نظرات ساير محققان ا

مورد سازگاري و نظام  9هاي بررسي سرزندگي در ترين شاخص)، مهم1395ديانت و همكاران (
تعامالت) (دسترسي، نفوذپذيري و خوانايي بصري، تنوع و گوناگوني و جذابيت بصري، اختالط 

ها، پايداري و وجود آسايش محيطي، كارايي ها و كاربريفعاليت پذيرياجتماعي، تنوع و انعطاف
فرد و وجود آسايش اجتماعي و رواني و امنيت افراد خالصه بهها، هويت برجسته و منحصرفعاليت
  ). 1شكل (شدند

 
  . چارچوب مفهومي پژوهش1شكل شماره

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
  هاي پژوهشسؤال

ارتقاي سرزندگي در بين روستائيان ايل اركوازي از توابع به منظور بررسي عوامل مؤثر بر    
  شدند:هاي اختصاصي زير دنبال سؤال شهرستان ايالم،

 عوامل فردي:
 سن

 جنسيت
 وضعيت تأهل

سطح 
 تحصيالت

 

عوامل 
 اقتصادي:
 درآمد

اندازپس  
ي زندگيهزينه  

 نوع شغل
 وضعيت مسكن

-عوامل اجتماعي
 فرهنگي:

 انسجام اجتماعي
 اعتماد 

هنجارها (آداب و 
 رسوم) مشترك
ارتباط خوب با 

 ديگران
تنوع كارها

عوامل محيطي 
 (فضايي):
 مركز خريد

 امنيت و ايمني
زيبايي ظاهري و 

امكانات و  بصري
 هازيرساخت

حفاظت از محيط 
 زيست

سرزندگي
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با سرزندگي روستائيان ايل اركوازي  فرهنگي و محيطي - اقتصادي، اجتماعي آيا عوامل فردي، - 
  داري را دارند؟از توابع شهرستان ايالم ارتباط معني

بر ارتقاي سرزندگي  فرهنگي و محيطي - اقتصادي، اجتماعي ردي،يك از عوامل فكدام - 
  روستائيان ايل اركوازي از توابع شهرستان ايالم مؤثرتر هستند؟

  
  شناسي پژوهش روش

ها پيمايشي از نوع توصيفي تحقيق حاضر از لحاظ هدف كاربردي، از لحاظ زمان گردآوري داده
ي محقق ساخته  ميداني با استفاده از پرسشنامهاز نوع كمي به روش  ها ههمبستگي است. داد –

ي روستايي و علوم  اساتيد گروه توسعه(جمع آوري شدند. روايي پرسشنامه با نظر متخصصان 
پرسشنامه در  30اجتماعي دانشگاه ايالم) تأييد شد و به منظور سنجش پايايي پرسشنامه، تعداد 

ري توزيع گرديد و با كمك آزمون آلفاي كرونباخ ي آما ي و خارج از نمونه بين افرادي مشابه جامعه
، 88/0سرزندگي:(هاي مختلف پرسشنامه ميزان ضريب آلفا محاسبه شد كه نتايج آلفا براي بخش

، عوامل 84/0، عوامل اقتصادي: 89/0فرهنگي:  -، عوامل اجتماعي 83/0عوامل فردي: 
   )  قابل قبول بود.89/0محيطي:

شاخص سازگاري و نظام دسترسي،  9بسته تحقيق شامل سرزندگي به عنوان متغير وا
تعامالت) اجتماعي، تنوع (نفوذپذيري و خوانايي بصري، تنوع و گوناگوني و جذابيت بصري، اختالط 

ها، هويت ها، پايداري و وجود آسايش محيطي، كارايي فعاليتها و كاربريپذيري فعاليتو انعطاف
ش اجتماعي و رواني و امنيت افراد بودند. متغيرهاي مستقل فرد و وجود آسايبهبرجسته و منحصر

بندي شدند فرهنگي و محيطي دسته - تحقيق نيز در قالب چهار عامل فردي، اقتصادي، اجتماعي
  ). 1شكل شماره (

دهند  روستائيان ايل اركوازي از توابع شهرستان ايالم تشكيل ميي آماري تحقيق را  جامعه
اي به عنوان  گيري چند مرحله نفر به صورت نمونه 259) 2001ل بارتلت (نفر). با كمك جدو 5730(

روستاي اركوازي انتخاب و  36روستا از بين 20ي مورد مطالعه در نظر گرفته شدند. ابتدا  حجم نمونه
اركوازي، دهستاني است از سپس از هر روستا افراد نمونه به صورت تصادفي ساده تعيين شدند. 

كه در غرب و شمال غربي شهرستان ايالم واقع شده  استان ايالم در شهرستان ايالم بخش چوار توابع
استان  كرد اركوازي يكي از ايالتايل  .يكجانشين شده استدهستان در اين    ايل اركوازي است.
 – قروشوندلي – ميرمون – قيملون – ميشم – مورت –كرتل : كه شامل طوايف زير است است ايالم

ها قبل محدوده رب كشور است. از قرنغايل اركوازي يكي از بزرگترين ايالت وند.  كارش – ملكشوند
چوار از توابع شهرستان ايالم تا مندلي عراق محل زندگي مردمان اين ايل بوده جغرافيايي بخش 
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است. البته جمعيت بسيار زيادي از مردمان اين ايل در آن سوي مرزهاي ايران در شهرهاي خانقين 
منه لي ) عراق و نيز در استان كرمانشاه در شهرستانهاي گيالنغرب و اسالم آباد به سر (و مندلي 

طايفه هم  30ايل اركوازي از طوايف بسيار زيادي تشكيل شده است. تعداد اين طوايف به  برند.مي
توان طوايف : به ي، باوه سيه، بگ بگ بانخشك، بگ رسد. از جمله طوايف معروف اركوازي ميمي

ديار (بگ چگا، چنان، گرده ل ، حاجي وه تيار )، قيطويل، مير، كارشوني، ملكشوني، مورتي، ميثم 
(سالنامه آماري استان  مرضا خان اركوازي )، قريشوندي ، مومه، ئاسنگر(آهنگر) و ... را نام بردغال

  .)1394ايالم، 
با استفاده از نرم ها با كمك ضريب همبستگي اسپيرمن و رگرسيون گام به گام و  تحليل داده   
  به انجام رسيد.  SPSS20افزار 
  

  هاي پژوهش يافته
 5/43فردي روستائيان مورد مطالعه نشان داد كه ميانگين سني افراد  هاي نتايج بررسي ويژگي

درصد افراد زير ديپلم هستند). نتايج  71/63(سال است و اكثر افراد سطح تحصيالت كمي دارند 
  ارائه شده است. 3هاي فردي در جدول شمارهبررسي ويژگي

  )n=259ع شهرستان ايالم (هاي فردي روستائيان ايل اركوازي از تواب . ويژگي3جدول شماره
  درصد  فراواني هاگويه متغيرها
 زن جنسيت

  مرد
98 
161  

84/37  
16/62  

 مجرد وضعيت تأهل
  متأهل

63 
196  

32/24  
68/75  

 
  سطح سواد

 كمتر از ديپلم
  ديپلم و فوق ديپلم
  ليسانس و باالتر

165 
78  
16  

71/63  
11/30  

18/6  
 
  سن

 سال20زير
  سال 40-20
  سال 60-40
  سال 60از  باالتر

10 
103  
111  
35  

86/3  
77/39  
86/42  
51/13  

 
ها براي تعيين  ) توصيه نموده كه سطح تحمل داده1995( 1پيش از اجراي رگرسيون، گوجاراتي

هاي اين پژوهش بيشتر از  خطي بين متغيرهاي مستقل بررسي شود. نتايج سطح تحمل خروجي هم
 
1 . Gujarati 
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باشد بنابراين به دنبال عدم  غيرهاي مستقل ميخطي بين مت محاسبه گرديد كه گوياي عدم هم 1/0
  ). 4جدول (خطي بين متغيرهاي مستقل محاسبات رگرسيون صورت گرفت  هم

  )n=259. عوامل مؤثر بر ارتقاي سرزندگي در بين روستائيان ايل اركوازي (4جدول شماره 
 Beta T sig خطاي استاندارد B متغيرها

2/10........53/119/0 عدد ثابت  000/0**  

هاي روستاييامكانات و زيرساخت  17/004/021/094/3  008/0**  
15/005/018/014/3 امنيت و ايمني  000/0**  
14/005/015/062/2 انسجام اجتماعي  000/0**  

12/003/018/018/2 ارتباط خوب با ديگران  000/0**  
11/002/014/012/2 زيبايي ظاهري و بصري روستا  006/0**  

7/004/021/052/1درآمد  02/0*  
**p<0.01   ، p<0.05* 

  

هاي رروستايي، امنيت  بر اساس محاسبات رگرسيون گام به گام، متغيرهاي امكانات و زيرساخت
و ايمني، انسجام اجتماعي، ارتباط خوب با ديگران، زيبايي ظاهري و بصري روستا و درآمد شش 

  كنند.   گويي مي ت واريانس سرزندگي را پيشدرصد از تغييرا 88متغيري هستند كه 
فرهنگي، اقتصادي و محيطي (فضايي) با حس سرزندگي  - ارتباط بين عوامل فردي، اجتماعي 

  ).5جدول (روستائيان با كمك ضريب هبستگي اسپيرمن مورد مطالعه قرار گرفت 
يطي با سرزندگي روستائيان فرهنگي، اقتصادي و مح - . ارتباط بين عوامل فردي، اجتماعي 5جدول شماره 

  )n=259ايل اركوازي (
سرزندگي متغيرها

P               rho

 سرزندگيمتغيرها
P               rho 

65/0ارتباط خوب با ديگران21/01/0 سن  **002/0  
22/0اعتماد38/031/0 سطح تحصيالت  31/0  

21/0آداب و رسوم) مشترك(هنجارها14/047/0 جنسيت  4/0  
11/0تنوع كارها15/038/0 وضعيت تأهل  31/0  

12/0مركز خريد000/0**38/0 درآمد  33/0  
انداز پس 78/0امنيت و ايمني17/045/0   **000/0  
ي زندگي هزينه 23/0زيبايي ظاهري و بصري14/0-3/0   **003/0  

61/0هاامكانات و زيرساخت10/041/0 نوع شغل  **000/0  
12/0حفاظت از محيط زيست16/032/0 وضعيت مسكن  14/0  
  001/0**66/0 انسجام اجتماعي

**p<0.01   ، p<0.05* 
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، متغيرهاي درآمد، انسجام اجتماعي، ارتباط خوب با ديگران، 5بر اساس نتايج جدول شماره     
اري را به د ي همبستگي معني ها رابطه امنيت و ايمني، زيبايي ظاهري و بصري و امكانات و زيرساخت

  دست آوردند. 
  

  گيري بحث و نتيجه
ي روستايي تأثيرگذار بر اساس نتايج پژوهش، عوامل مختلفي بر سرزندگي مردم در جامعه

ي تحقيق نيز بيان شد اكثر پژوهشگران سرزندگي را به عنوان يك طور كه در پيشينههستند. همان
  ي شهري پذيري در سطح جامعهي كيفيت محيط و امكان زيستعامل بسيار مهم و سازنده

اي از عوامل كالبدي و غيركالبدي را بر اند و مجموعهها و فضاهاي سبز شهري) بررسي كرده(خيابان
توان گفت كه مطالعات در خصوص اند. به جرأت ميي شهري مؤثر دانستهسرزندگي جامعه
در نتيجه نتايج مطالعات  ي روستايي به طور كلي به فراموشي سپرده شده است.سرزندگي جامعه

احتمالي صورت گرفته نيز براي محققان اين پژوهش قابل دسترس نبوده است. اما اين مسئله از 
هاي مردم كاهد. به خصوص به دليل مهاجرتي روستايي نمياهميت توجه به سرزندگي جامعه

به مهاجرت معكوس به  نشيني و مسائل به دنبال آن، اهميت توجهي حاشيهروستا به شهرها و پديده
كند. بنابراين هدف اصلي پژوهش حاضر نيز بررسي عوامل مؤثر بر روستاها افزايش پيدا مي

ي روستايي ايل اركوازي سرزندگي مردم روستايي به منظور ارتقاي سرزندگي در سطح جامعه
ترين  از اصليهاي روستايي  شهرستان ايالم بوده است. بر اساس نتايج پژوهش، امكانات و زيرساخت

ي ) در سطح جامعه1392اند. حبيبي (ي رگرسيوني وارد شده متغيرهايي هستند كه در معادله
پذيري  ها را عامل افول سرزندگي و زيست شهري عدم برخورداري الزم از تأسيسات و زيرساخت

خيابان رسي معيارهاي سرزندگي فضاي شهري در بخشي از ) نيز در بر1391داند. دادپور ( شهري مي
پذيري براي افزايش ونقل عمومي متنوع، انعطاف، تأمين امكاناتي همچون وسايل حملوليعصر تهران
كند. ها را از جمله عوامل مؤثر بر سرزندگي مردم معرفي ميهاي ساختمانها و فعاليتتغيير كاربري

)، حبيبي و 1386)، گلكار (2000بر اساس مباني نظري پژوهش و با توجه به مطالعات الندري (
توان هاي سرزندگي را ميترين شاخص)، يكي از اصلي1395) و ديانت و همكاران (1395همكاران (

رسد ها دانست. اين يافته كامًال منطقي به نظر ميسازگاري و نظام دسترسي به امكانات و زيرساخت
روستايي بودن آن) افزايش جداي از شهري يا (اي ها در هر جامعهكه هر اندازه امكانات و زيرساخت

پيدا كند، حس سرزندگي آن جامعه ارتقا يافته و تمايل مردم به حضور در سطح جامعه نيز افزايش 
ي شهري ي روستايي نسبت به جامعهيابد. البته ذكر اين نكته نيز ضروري است كه جامعهمي

ي روستايي نسبت به جامعه ي امكاناتامكانات بسيار كمتر و محدودتري را دارد و نياز به توسعه
  شود. شهري بيشتر احساس مي
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ها، امنيت و ايمني به عنوان يك متغير بسيار مهم در حس  عالوه بر امكانات و زيرساخت
)، خستو و سعيدي رضواني 1381ي روستايي مؤثر است. محققاني همچون لينچ ( سرزندگي جامعه

) نيز بر اهميت 1395) و پطروسيان (1394)، پطروسيان و كردجمشيدي (1393)، سيادتي (1389(
طور كه در چارچوب نظري پژوهش اند. همان نقش ايمني و امنيت در سرزندگي مردم تأكيد داشته

هاي مؤثر بر ترين شاخصنيز آمده است، وجود آسايش اجتماعي، رواني و امنيت افراد از اصلي
-ها حضور پيدا ميد در معابر و جادهسرزندگي است. در صورت وجود آسايش و امنيت است كه افرا

پردازند و در نتيجه فضاي روستا گيري از امكانات روستا ميو كار، تفريح و بهرهكنند و به انجام كسب
ي ي روستايي به دليل رابطهدارند. هرچند جامعهرا از نظر اقتصادي و اجتماعي سرزنده نگاه مي
ي شهري برخوردار است اما ي نسبت به جامعهخويشاوندي موجود بين مردم از امنيت بيشتر

اجتماعي مانند فقر، اعتياد و مشاغل فصلي و غيره امنيت  - متأسفانه به داليل مختلف اقتصادي
رو شده است و اين كامالً قابل توجيه است كه وجود امنيت هاي مختلفي روبهروستايي نيز با چالش

تر مردم به خصوص زنان روستايي شده و لي روستايي موجب حضور فعابيشتر در سطح جامعه
  سرزندگي در روستائيان را افزايش خواهد داد.  

بر اساس نتايج پژوهش حاضر، زيبايي ظاهري و بصري روستا در سرزندگي مردم روستايي نقش 
ي شهري مورد تأكيد قرار دارد. محققان مختلف نقش زيبايي بصري بر سرزندگي را در سطح جامعه

). 1394زادگان، .، حميدي و اسماعيل1394.، پطروسيان و كردجمشيدي، 1393سيادتي، (اند داده
)، حبيبي و 1386)، گلكار (2000بر اساس مباني نظري پژوهش و با توجه به مطالعات الندري (

ترين )، تنوع، گوناگوني و جذابيت بصري از اصلي1395) و ديانت و همكاران (1395همكاران (
روند. هرچند بين مفهوم زيبايي و جذابيت بصري شهري و روستايي گي به شمار ميهاي سرزندمؤلفه

تواند در افزايش اي ميتفاوت قابل توجهي وجود دارد اما، وجود زيبايي بصري در سطح هر جامعه
ي روستايي به دليل ماهيت بكر و سنتي آن زيبايي سرزندگي مردم آن جامعه مؤثر باشد. جامعه

سازي مساكن و اماكن و سازي و ايمنرا دارد. بنابراين هرچند بايد به محكمبصري خاص خود 
هاي روستايي بپردازيم اما نبايد بافت خاص و سنتي روستاها كه با شرايط اقليمي، سبك زيرساخت

  زندگي و شغل روستائيان هماهنگ شده است، مورد آسيب و تهديد قرار بگيرد. 
جتماعي و ارتباط خوب با ديگران نيز از جمله متغيرهاي مؤثر بر بر اساس نتايج مطالعه، انسجام ا

) در فضاهاي 1394ي پطروسيان و كردجمشيدي (سرزندگي روستائيان در نظر گرفته شدند. مطالعه
) در محله اسالم آباد شهر تهران نيز بر اهميت ارتباطات اجتماعي 1395سبز شهري و پطروسيان (

اند. بر اساس مباني نظري پژوهش و با توجه به مطالعات الندري بر سرزندگي مردم اشاره داشته
تعامالت ()، اختالط 1395) و ديانت و همكاران (1395)، حبيبي و همكاران (1386)، گلكار (2000(

ي مهمي كه در اين بين وجود اجتماعي) بين افراد بر حس سرزندگي مردم بسيار مؤثر است. نكته
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ي خويشاوندي اجتماعي خاص و رابطه - وستايي به دليل بافت فرهنگيي ردارد اين است كه جامعه
هاي بسيار دور نيز از انسجام اجتماعي و ارتباطات و تعامالت اجتماعي خوبي بين مردم از زمان

اي را در ارتقاي سرزندگي در سطح رسد كه اين يافته اهميت ويژهبرخوردار بوده است. به نظر مي
شد. البته در برخي از مناطق روستايي بنا به داليل مختلف همچون خوش ي شهري داشته باجامعه

آب و هوا بودن مناطق روستايي و مهاجرت فصلي و حضور گردشگران و افراد غير بومي از يك طرف 
هاي مختلف روستائيان و كشاورزان، نزاع بين كشاورزان به دليل كمبود آب و ها و گروهو حذف بنه

اي از سوي ديگر، تعامالت قبيله - هاي قوميوادگي و حتي قتل و درگيريايجاد اختالفات خان
ي روستايي نيز تا حد زيادي كاهش پيدا كرده است. لزوم افزايش تعامالت اجتماعي در سطح جامعه

شود تا از برآيند اين ي روستايي نيز احساس مياجتماعي و ارتقاي انسجام اجتماعي در سطح جامعه
  ي روستايي مانند گذشته افزايش پيدا كند.   ي جامعهتعامالت، سرزندگ

تواند در ارتقاي حس سرزندگي روستائي مؤثر باشد. حبيبي بر اساس نتايج تحقيق، درآمد مي
هاي تاريخي و فرسوده ) نيز نبود زندگي اقتصادي مناسب را سبب افول سرزندگي در بافت1392(

) 2012الديني و اوكتاي (عتقاد محققاني همچون جاللداند. همچنين به اسياه شيراز ميمحله سنگ
- ها موجب افزايش درآمد و افزايش حس سرزندگي جامعه مي)، تنوع فعاليت1395و پطروسيان (

)، حبيبي 1386)، گلكار (2000شود. بر اساس مباني نظري پژوهش و با توجه به مطالعات الندري (
ها و ها و كاربريپذيري فعاليت، تنوع و انعطاف)1395) و ديانت و همكاران (1395و همكاران (

آيند. اين يافته كامالً هاي مهم سرزندگي جامعه به حساب ميها از شاخصافزايش كارايي فعاليت
ها چه موجب افزايش فعاليتاي اعم از شهري يا روستايي چنانرسد كه هر جامعهمنطقي به نظر مي

  تواند حس سرزندگي را براي ساكنان خود ايجاد كند. بشود مي ها و درنتيجه افزايش درآمدو كاربري
در مجموع هرچند اكثر مطالعات صورت گرفته و قابل دسترس عوامل مؤثر بر سرزندگي را در    

ي طور كه نتايج پژوهش حاضر نيز نشان داد جامعهاند، اما هماني شهري بررسي كردهسطح جامعه
توجه به سرزندگي ساكنين خود است و پس از آن براي ارتقاي  ي اول نيازمندروستايي در وهله

سرزندگي بايد عوامل كالبدي و غيركالبدي مؤثر بر سرزندگي مردم را مدنظر قرار دهد. در نتيجه با 
  گردد: توجه به موارد اشاره شده و به منظور ارتقاي سرزندگي روستائيان پيشنهادهايي ارائه مي

ها روستايي در ارتقاي  نتايج پژوهش، گسترش امكانات و زيرساختجايي كه بر اساس  از آن - 
هاي  گيري از سرمايه سرزندگي روستائيان نقش مهمي را دارد لذا توجه مسئولين به اين مهم و بهره

  بخش خصوصي و مردم روستايي به منظور گسترش امكانات مختلف همچون امكانات تفريحي، پارك
  ترين ضروريات است؛ ستايي از اصليهاي مناسب رو و ساير زيرساخت

امنيت و ايمني از متغيرهاي مهمي است كه بر سرزندگي روستائيان تأثير قابل توجهي را دارد   - 
هاي  هايي همچون بسيج و ساير تشكل كارگيري نيروهاي جوان روستايي در قالب تشكل لذا به
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روز بسيار ات مختلف شبانهمردمي جهت كمك به گسترش امنيت و ايمني در سطح روستا در ساع
  حائز اهميت است؛

جايي كه زيبايي ظاهري و بصري روستا قطعاً در سرزندگي مردم روستايي مؤثر است  از آن  - 
وساز  دي روستايي قبل از هرگونه ساختها  ي روستائيان به انجام و اجراي طرح بنابراين التزام همه

ت بازسازي مساكن و اماكن قديمي روستا از جديد در روستا و كمك و تسهيالت بانك مسكن جه
  اهميت بااليي برخوردار است؛ 

فرهنگي مؤثر بر  - انسجام اجتماعي و ارتباط خوب با ديگران نيز از جمله متغيرهاي اجتماعي - 
ها در خصوص ارتقاي انسجام اجتماعي و  حس سرزندگي روستائيان هستند. بنابراين بايد تمام تالش

ي روستايي و آموزش به  ها از سطح مدرسه يگران صورت بگيرد. اين تالشبهبود ارتباط با د
هاي  آموزان شروع شده و پس از آن با كمك نهادهاي مذهبي مانند مساجد و انجام فعاليت دانش

   يابد. فرهنگي و مذهبي مختلف، آموزش به زنان و مردان روستايي ادامه مي
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