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 چکیده

اند. هکردپذیر را به طور خالصه مکان مناسب براي کار و زندگی تعریف گاه زیستسکونت: اهداف
پذیري روستاهاي پيرامون شهري در شهرستان ورامين و ت زیستهدف از این تحقيق، بررسی وضعيّ

 ثر بر ادراک از آن است.ؤدي معوامل فر
 بوده است. ساختهمحقق ةنام: روش این تحقيق، ميدانی بوده و ابزار مورد استفاده پرسشروش
مورد مطالعه در این تحقيق، روستاهاي پيرامون شهري در سطح شهرستان ورامين و در مجاورت  ةمنطق

 شهري واقع در آن است.  ةچهار نقط
فراغت، بين شغل افراد  اوقاتو  هابين متغير جنس با تفریحدهد حقيق نشان مینتایج ت: ها/ نتایجیافته
بين  معنادار آماري وجود دارد و ة، رابطنقل عمومی و فضاهاي سبز و بازوهاي حملگو با شاخصپاسخ

معنادار آماري مشاهده  ةرابط پذیريهاي زیستکدام از شاخصسطح تحصيالت با هيچمتغير سن و 
هاي اشتغال و درآمد، پيوستگی و ت زمان سکونت در روستا با شاخصدر نهایت بين مدّت. نشده اس

 . داردمعنادار وجود رابطة انداز، ق مکانی و چشمتعلّ
-پذیري در روستاهاي مورد مطالعه نشان: عدم ارتباط بين سن و ميزان تحصيالت با زیستگیرینتیجه

هاي مختلف و با سطوح مختلف تحصيالت، داراي نگرشاین موضوع است که افراد از سنين  ۀدهند
هاي مثبتی تواند داراي جنبهشدن نيازهاي زیستی هستند و این موضوع مییکسان نسبت به برطرف

دهد که اختالف نگرش بين افراد داراي سنين مختلف در این روستاها کم است و زیرا نشان می؛ باشد
 به حقوق شهروندي خود آگاه هستند.سواد نيز سواد و بیهمچنين افراد کم

 .پذیري، روستاهاي پيرامون شهري، شهرستان ورامين، زیستمتغيرهاي فردي :هاکلیدواژه
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 مقدمه .1

ی است که با تعدادي از مفاهيم و اصطالحات دیگر مانند پایداري، پذیري یک مفهوم کلّزیست     

و  4331، 4نوریس و بالسينگيم) اط استکيفيت زندگی و کيفيت مکان و اجتماعات سالم در ارتب

توان پذیري از یک اجتماع به اجتماعی دیگر متفاوت است، میاگرچه تعریف زیست (.2222، 2پيتمن

پذیري غالبا ریزي اجتماعی براي ایجاد معيارهاي بومی زیست بهره گرفت. زیستاز اهداف برنامه

-دهند به کار گرفته میی که آن را شکل میبراي تعریف ابعاد مختلف اجتماع و تجربه هاي مشترک

ص انی و مکانی مشخّو این تجارب را در ظرف زمکرده انسان از مکان تمرکز  ةبر روي تجرب. شود

  (.2242، 9)کمسيس.گيرددر نظر می

 ،شفود اي که در آن تعریفف مفی  ه به بستر و زمينهتواند با توجّعنوان یک مفهوم میپذیري بهزیست     

ه ایفن مفهفوم   گسترده و یا محدود باشد. با این وجود، کيفيت زندگی در هر مکان در مرکز توجّف بسيار 

نقفل،  وعی اسفت کفه معمفور تفراکم، حمفل     گيري بسيار متنفوّ قرار داشته و شامل نماگرهاي قابل اندازه

-یسفت ز .(12. ، ص2222، 1پروگاردومادریفد )دهنفد  ت و پایداري، اجزاي ثابت آن را تشکيل مفی امنيّ

تنيدگی تعدادي از مففاهيم اقتصفادي، اجتمفاعی و محيطفی تشفکيل      پذیري، مفهومی است که از درهم

اي از شدن آن، به وجفود شفبکه   گرایانهبعدي و تقليلگيري از تکشود و همواره باید در جهت پيشمی

 ه داشت.  پذیري توجّروابط بين معيارهاي مربوط به قلمروهاي گوناگون زیست

در  خفود  مين نيازهاي زیسفتی أت تنظر قرار دارد، ادراک ذهنی افراد از وضعيّچه در این تحقيق مدّآن    

 ریفزي کفه بفا تکيفه بفر     ندهاي رایفج برنامفه  یاین معنا که برخالف فره اروستاهاي مورد مطالعه است. ب

جفا  ارنفد، در ایفن  مين نيازهاي زیستی اففراد د أها سعی بر شناسایی نحوه و کيفيت تاستانداردها و سرانه

تفأمين  ت کيد بر پرسش از مردم و دریافت بازخورد از ایشان در مورد دیدگاه ایشان از نحوه و وضفعيّ أت

 مناسفب و مطلفوب بفراي کفار و زنفدگی      نيازهاي زیستی ایشفان در جهفت تبفدیل روسفتا بفه محفلّ      

 است.    

                                                 
1. Norris & Blossingame 

2. Pittman 

3. Camsys 

4. Perogardo Madrid  
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هفاي  شفهري تهفران، پدیفده   نکفال  ةهاي واقع در منطقشهرستان ورامين نيز همچون دیگر شهرستان     

پيرامون شهرنشينی )و اثرات آن مانند اففت شفتابان محيطفی، دگرگفونی بفدون برنامفه کفاربرد زمفين،         

نشده( و برخورد شهر و روسفتا در روسفتاهاي پيرامفون    کمبودهاي شدید خدماتی و نيازهاي پاسخ داده

هفاي  گروهفی کفه بفيش از گفروه     یعنفی  -تر هاي درآمدي پایينسکونت گروه شهري )که بيشتر محلّ

کنفد.  اسفت( را تجربفه مفی    -درآمدي از اثرات منفی مجفاورت شفهرها و روسفتاها صفدمه مفی بيننفد      

 هفایی ماننفد  شفهري تهفران داراي وییگفی   کفالن حفوزۀ  شفدن در  روستاهاي این منطقه به دليفل واقفع  

هر و روسفتا،  بفودن مفرز شف   صگفاهی، نامشفخّ  هفا و روسفتاهاي خفواب   شفهرک  ةمهاجرپذیري، توسع

ها و شفرایط نامناسفب بفر    جواريتی هستند. صدمات و خطرات ناشی از همآميختگی اجتماعی و قوميّ

کالبفدي مربفوط بفه سفکونت در مسفاکن      خطرهفاي  توانفد  سالمتی انسان ساکن در این روستاها را می

ی و تسفهيالت  ت از انفواع خفدمات رففاه   نامناسب و ناامن، نبود بهداشت محيط رزم و کافی، محروميّ

اجتمفاعی، کيفيفت نفازل     -گيري نابرابري اقتصاديزیربنایی، دانست. برآیند تمامی این مشکالت، شکل

پذیري در این روسفتاها اسفت. هفدف از ایفن تحقيفق، بررسفی       زندگی و در نهایت افت سطح زیست

نفوان یکفی از   عشهري شهرسفتان ورامفين بفه    پذیري روستاهاي پيرامونثر بر زیستؤمتغيرهاي فردي م

 و 22 .صففص ،4934شففهري تهففران اسففت )خراسففانی،   کففالنحففوزۀ شهرسففتان هففاي واقففع در  

  462.) 
 

 تحقیق ةپیشین .2

در سفودد   2روسفتایی آسفنينگه   ةپفذیري در منطقف  ارچوبی را براي زیسفت ه( چ2229) 4ورگونست     

ی، زنفدگی  ان محلّف پذیري حاصل تعامل بفين پفنج عامفل سفاکن    ارچوب، زیسته. در این چکردفی معرّ

ی، تعفداد، سفاختار   ی و مکان فيزیکی است. در مورد ساکنان محلّف اجتماعی، سطح خدمات، اقتصاد محلّ

ت بيشفتري برخوردارنفد.   زندگی در بين سایر عوامفل از اهميّف  شيوۀ شناختی)سن و جنس(، و تجمعيّ

ی هفا دارد. اقتصفاد محلّف   هها براي سفالمندان و فروشفگا  ، مدارس، خانههاسطح خدمات اشاره به ارتباط

                                                 
1. Vergunst 

2. Aspinge 
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انفداز و  چشفم ۀ کنندتوان محل براي ایجاد اشتغال و درآمد و در نهایت مکان فيزیکی تشریح ۀدهندنشان

 هاي ناحيه است.  ساختمان

داند. بر مبناي کار بخش قابل تقسيم می 2ها را به ( مدل ارزیابی سيستم شاخص2223) 4ژانگمادو     

گيري هاي اصلی براي اندازهشاخصزمرۀ واد هستند. مواد در ها، مل شاخصوي بخش اوّ

توانند شرایط مناسب زندگی را براي روستاها به ارمغان استانداردهاي زندگی مردم هستند. مواد می

انداز سرانه بنابراین درآمد سرانه و پس؛ هایی جذاب براي کار و زندگی سازندها را محيطآورده و آن

-آوري شده و در نظر گرفته شدند. بخش دوم، شاخصمناسب این بخش، جمع هايعنوان شاخصبه

گيري سطح آموزشی و کيفيت روستایيان اندازه برايهاي آموزشی هستند. آموزش، شاخص مناسبی 

گيري امکاناتی است که استانداردهاي زندگی در نواحی روستایی را تحت است. بخش سوم، اندازه

چهارم، شاخص خدمات پزشکی و بهداشتی در نواحی روستایی است که دهند. بخش ير قرار میأثت

سهولت اقدامات پزشکی و سطح خدمات بهداشتی در نواحی روستایی است. به دليل  ۀدهندنشان

فقط شاخص تعداد پرسنل پزشکی به ازاي هزار نفر ساکنان نواحی  ،العاتآوري اطّسختی جمع

گيري ها به اندازهر نظر گرفته شد. بخش پنجم شاخصعنوان تنها شاخص این بخش دروستایی به

روستایی  ةت اجتماعی در یک ناحيپردازد. امنيّت اجتماعی در نواحی روستایی میت امنيّوضعيّ

ها محسوب اقتصادي، فرهنگ، آموزش و مانند آن ةی است که مکملی براي توسعموضوع بسيار مهمّ

کردن ی بزرگتایيان خصوصا در مورد تفکر سنتّتواند در رفع شک و دودلی روسشود و میمی

  کند.فرزندان براي مراقبت از والدین در سنين پيري، کمک شایانی 
 

 شناسی روش .3

پذیري تبيين زیست»ه به ماهيت و اهداف موضوع روش تحقيق در پیوهش حاضر با توجّ

بودن موضوع تحقيق در ه به نو تحليلی است. با توجّ -روش توصيفی، «شهري روستاهاي پيرامون

بسيار اندک این موضوع در مطالعات روستایی در سطح جهان، در این تحقيق با  ةکشور و نيز سابق

نامه آمده است، اقدام به استخراج هایی که در بخش سنجش روایی و پایایی پرسشاستفاده از روش

                                                 
1. Zhangmao 
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بعد، انطباق  ةدر مرحل گاه هاي شهري و روستایی وپذیري در سکونتها و نماگرهاي زیستشاخص

ل و با استفاده از تحليل اوّ ةترتيب که در مرحل به این د.ششهري  ها با شرایط روستاهاي پيرامونآن

دوم، با  ةو در مرحلشد هاي مربوطه استخراج شده در سطح جهان، شاخصمحتوایی مطالعات انجام

شده، هاي استخراجلفهؤها و مشاخص ةيشده براي محققان، از بين کلّطراحی ةناماستفاده از پرسش

-پيش ةمرحل يةلاوّة نامها و نماگرهاي تحقيق به شرح زیر و پس از عبور از فيلتر پرسششاخص

بيان  (4 جدول)هاي تحقيق در ها و گویهابعاد، شاخص شدند.نهایی استفاده نامة پرسشآزمون، در 

 شده است.

 شهری پذیری روستاهای پیرامونهای زیستها و گویهابعاد، شاخص -1جدول

 4934خذ: مبانی نظري تحقيق، أم
 هاگویه هاشاخص ابعاد

 اشتغال و درآمد اقتصادی

داشتن شغل مناسب، امکان دسترسی به شغل مناسب در روستا یا شهر مجاور، 

هاي شغلی موجود در هاي شغلی در روستا، درآمد مناسب فرصتتعدد فرصت

هاي شغلی غلی در شهر مجاور، درآمد مناسب فرصتهاي شروستا، تعدد فرصت

 موجود در شهر مجاور

 

 مسکن

استحکام بناي مسکن، برخورداري از حمام مناسب و بهداشتی در مسکن، 

 برخورداري ازبرخورداري از سيستم گرمایش و سرمایش مناسب در مسکن، 

ر مسکن، برخورداري از سيستم دفع بهداشتی فاضالب د، در مسکن روشنایی کافی

 هاي کافی در مسکنی مسکن، تعداد اتاقفمساحت مناسب و کا

 ونقل عمومیحمل
 ةعمومی، تعداد وسایل نقلي ةعمومی، تعداد وسایل نقيل ةساعات کار وسایل نقلي

 نقل عمومیوحمل بار، دسترسی مناسب به وسایل حمل

امکانات و خدمات 

 زیرساختی

کيفيت  هاي دسترسی به روستاهاي اطراف،اهکيفيت راه دسترسی به شهر، کيفيت ر

ط مين نيازهاي روزمره توسّأکيفيت آب شرب روستا، کيفيت ت، معابر و ميادین

فروشگاه )هاي( خواروبار روستا، کيفيت خدمات تعاونی روستایی یا تعاونی 

 لوله کشی گاز ةروستاي محل مراجعه، کيفيت شبک

 آموزش عمومی اجتماعی

 به مدارس آموزاندانشدسترسی و کافی مدارس، کيفيت  فضاي آموزشی مناسب

 ،هاي مدارسساختمان کيفيتکيفيت تجهيزات آموزشی مدارس،  ،شهر مجاور

 مان مدارسکيفيت معلّ

 بهداشت( روستا ةخان ) کيفيت خدمات شبکه بهداشت 
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 هاگویه هاشاخص ابعاد

 مشارکت و همبستگی

راي اسالمی و دهيار اط مردم با اعضاي شوتبسوزي اهالی براي آبادانی روستا، اردل

هاي عمرانی در روستا، حضور و روستا، خودیاري مردم در حين انجام پروژه

کار گروهی در بين مردم  ةهمفکري زنان روستا در امور روستا همانند مردان، روحي

روستا، ميزان احترام مردم روستا به یکدیگر، قابل اعتماد بودن دهيار روستا، قابل 

وراي اسالمی روستا، استقبال دهيار و شوراي اسالمی روستا اعتماد بودن اعضاي ش

 مردم روستابودن از مشارکت مردم، قابل اعتماد 

 ق مکانیپیوستگی و تعلّ

 ةتمایل به زندگی در روستا، حس دلتنگی در صورت دوري از روستا، داراي رابط

در  خوب با بستگان و همسایگان در روستا، اميدواري به بهبود شرایط زندگی

گذاري در روستا، تمایل به روستا، تمایل به اشتغال در روستا، تمایل به سرمایه

ترین مکان بودن روستا براي گذران اوقات فراغت در روستا، اعتقاد به مناسب

زندگی در سطح منطقه، زندگی در روستا در صورت وجود شرایط کار و زندگی 

 در شهر

 ت فردی و اجتماعیامنیّ

-بودن نزاعميزان جرایم )سوء مصرف مواد مخدر، سرقت و ...(، پایينبودن پایين

ت تردد وارد، امنيّبودن ميزان نزاع بين افراد بومی و تازهاي، پایينهاي قومی و طایفه

ت ت تردد سواره در شب، امنيّت تردد پياده در شب، امنيّروز، امنيّزنان در طی شبانه

روز، کيفيت عملکرد ها در طی شبانهت اتومبيلعبور از جاده و خيابان از نظر سرع

 پاسگاه انتظامی

تفریحات و اوقات 

 فراغت

کيفيت خدمات و ، روستا یا محل مراجعه ورزشکيفيت خدمات و تجهيزات سالن 

مذهبی فرهنگی و  خدمات اماکن کيفيت، روستا یا محل مراجعه ةخانوسعت کتاب

فرهنگی و تاریخی روستا، کيفيت  مانند مسجد و حسينيه، کيفيت خدمات اماکن

 خدمات فضاهاي فراغتی و تفریحی مانند تارر اجتماعات  

زیست 

 محیطی
 فضاهای سبز و باز

وسعت فضاي بازي کودکان یا فضاي سبز روستا، کيفيت فضاي بازي کودکان از 

 ت و نظافت، محل قرار گرفتن محل بازي کودکان یا فضاي سبز روستانظر امنيّ

 

 آلودگی

هاي سطحی، آوري آبآوري زباله از سطح روستا،  کيفيت جمعکيفيت جمع

آوري فاضالب، آرامش و فقدان آلودگی صوتی، آلودگی ناشی از کيفيت جمع

هاي صنعتی، آلودگی ناشی از رفت و آمد وسایل نقليه، آلودگی ناشی از کارگاه

 جات ساختمانی  نزدیکی به محل رهاسازي ضایعات و نخاله

 اندازمچش
نداز اها و معماري بناها ، چشمنداز مناسب ساختماناانداز زیباي طبيعی، چشمچشم

 انداز فضاي سبز روستاها، چشممناسب معابر و خيابان
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گيري استفاده شده است. واحد تحليل این تحقيق از روش کوکران براي نمونهدر این تحقيق 

ه به تعداد خانوارهاي روستا است. بر این اساس با توجّاند و سطح تحليل خانوارهاي روستایی بوده

 ه و تکثيرنامه تهيّپرسش 122ت در نتایج تعداد نفر و براي افزایش دقّ 912ساکن در این روستاها، 

هاي تی و تعداد نمونههاي جمعيّوییگیوارد شد.  SPSSافزار ده و پس از تکميل، نتایج آن در نرمش

 نشان داده شده است. (2جدول)منتخب هر روستا در 

 آماری روستاهای مورد مطالعه ةی و تعداد نمونویژگی های جمعیتّ - 2جدول 

  4912خذ: سرشماري نفوس و مسکن، أم
 توضیح                

 روستا   
 تعداد خانوار

 1385 
 تعداد نمونه تجمعیّ

 شهر ورامین روستاهای پیرامون

 22 2139 216 احمدآباد وسط

 22 4613 121 د اخوانجعفرآبا

 22 2421 211 آباد فرسودهعلی

 92 9121 322 آبادریحان

 شهر قرچک روستاهای پیرامون

 92 9669 113 آبادولی

 42 4412 226 آبادامین

 92 2211 4249 دآباد اعالمحمّ

 22 2192 4229 داودآباد

 12 2916 4613 قشالق جیتو

 22 9426 244 ابوالحسنمشهدیقشالق

 12 6329 4263 محمدمشهدیقشالق

 شهر پیشوا روستاهای پیرامون

 22 2999 224 آبادحبیب

 42 141 422 آبادقاسم

 42 211 446 درباال

 شهر جوادآباد روستاهای پیرامون

 42 226 464 حصارقاضی

 122 13941 44241 جمع
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صان اده از نظرات کارشناسان و متخصّساخته معمور با استفهاي محققنامهبررسی روایی پرسش     

عنوان ابزار خانوار که بهنامة پرسشپذیرد. براي بررسی روایی انجام می مورد بررسی تحقيقحوزۀ 

است، از نظرات  شدهشهري استفاده  پذیري روستاهاي پيراموناصلی این تحقيق براي سنجش زیست

روستایی  ةریزي شهري، توسعی، جغرافيا و برنامهریزي روستایهاي جغرافيا و برنامهکارشناسان رشته

 شناسی بهره گرفته شده است.و جامعه

مورد مطالعه انجام پذیرفت. بر  ةآزمون آن در منطقنامه از طریق پيشبررسی اعتماد یا پایایی پرسش    

ه ط محققان پشت سر گذاشتتشخيص و سنجش روایی را توسّ ةاي که مرحلنامهاین اساس از پرسش

روستا از روستاهاي مورد مطالعه که هریک در مجاورت  1ه شده و در بين ساکنان عدد تهيّ 92بود، 

یکی از شهرهاي سطح شهرستان ورامين یعنی شهرهاي قرچک، ورامين، پيشوا و جوادآباد قرار داشتند 

. شدندآوري ها توزیع شده و پس از تکميل، جمعت آنو بنا بر اصل تسهيم متناسب و بر مبناي جمعيّ

تحليل جهت یند افرو انجام  SPSSافزار به نرمشدن ها پس از واردنامههاي حاصل از این پرسشداده

  استفاده شدند.تشخيص پایایی تحقيق 

خانوار، از روش آلفاي  ةنامیعنی پرسش ؛گيريدر این تحقيق براي سنجش پایایی ابزار اندازه     

بوده است که  322/2اي کرونباخ به دست آمده در این تحقيق برابر با کرونباخ استفاده شده است. آلف

 تحقيق است. ةنامنشانگر ضریب پایایی بسيار قوي براي پرسش

نامه و هاي پرسششده در گویهاخذنمرۀ نهایی، ميانگين نمرۀ ها جهت استخراج براي تحليل داده    

نامه، در وزن به دست آمده یري در پرسشپذزیستشدۀ هاي منظوردر یک سطح بارتر، در شاخص

ها به عنوان به دست آمده از مجموع شاخصنمرۀ شوند و ميانگين براي شاخص مذکور ضرب می

 شود. پذیري هر روستا در نظر گرفته میزیستنمرۀ 

هاي اقتصادي، اجتماعی و شده به هر سه گروه شاخصدادهۀ جایی که ميانگين نمربر این اساس از آن

نامه در نظر گرفته شده در پرسشنمرۀ مذکور در طيف نمرۀ بوده است،  9/2محيطی برابر با یستز

ین ترتيب روستاها ه ااست. ب 2/44تا  9/2نمرۀ است. حاصل آن طيف شده ضرب  4-2یعنی نمرات 

ط و مطلوب پذیري نامطلوب، متوسّت زیستت قرارگيري در این طيف داراي وضعيّبراساس وضعيّ

 .قابل مشاهده است (9جدول )که در  هستند
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 پذیری در روستاهای مورد مطالعهبندی زیستطبقه -3جدول 

 4934هاي تحقيق، خذ: یافتهأم

 پذیریزیستنمرة 
 پذیریتت زیسوضعیّ

 نامطلوب 92/2-9/2

 متوسط 1/1-92/2

 مطلوب 2/44-1/1
 

 مورد مطالعه ةمنطق .1. 3

 ةشهري شهرستان ورامين هستند. جامع قيق، روستاهاي پيرامونمورد مطالعه در این تح ةمنطق     

. این شهرستان با استشهري شهرستان ورامين   ةنقط 1 روستاهاي واقع در پيرامون ،آماري این مطالعه

شرقی استان اليه جنوبدرصد مساحت استان تهران، در منتهی 93/3کيلومتر مربع و  4222مساحت 

بخش ورامين و پيشوا و جوادآباد و  1ات کشوري شهرستان ورامين از از نظر تقسيم قرار دارد.

آبادي را در  246شهر ورامين، پيشوا، جوادآباد و قرچک تشکيل شده است و  1دهستان و  1قرچک، 

ا شهرستان ورامين یکی امّ، آبادي خالی از سکنه هستند 69خود جاي داده است. از این تعداد آبادي، 

نقاط  از این رو روستاهاي پيرامون، هاي گذشته بوده استاستان در طی دهه از مناطق مهاجرپذیر

ت مهاجري هستند که به دریل زیادي براي پذیرش جمعيّ ةشهري سطح شهرستان، داراي جاذب

، اند در شهر تهران جایی براي سکونت بيابند و اکنون در این روستاها سکونت دارندمختلف نتوانسته

گرفتن از تهران، نسبت ی در پذیرش این مهاجرین است و با فاصلهشهر تهران عامل مهمّه فاصله از البتّ

انتخاب این روستاها بر مبناي سه عامل رشد مثبت نحوۀ یابد. مهاجران در این روستاها کاهش می

مين مایحتاج روزانه از شهر أب شهر مجاور و تداشتن در حریم مصوّگذشته، قرار ةت در دو دهجمعيّ

 است.  4912هاي مرکز آمار ایران در سرشماري عمومی نفوس و مسکن اور بر مبناي دادهمج
 

 مبانی نظری .4

-در این بخش ابتدا به بررسی مفهوم روستاهاي پيرامون شهري پرداخته و در ادامه مفهوم زیست     

 کنيم. و ابعاد مخنلف آن را شناسایی می کردهپذیري را کنکاش 
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 شهری یرامونپروستاهای  .1. 4

روستایی و شهري در  ةیندهاي توسعآاي دارد که فري، اشاره به ناحيهپيرامون شهر ةمفهوم ناحي     

دهند. این ناحيه، هم کنش انجام می شوند و بربه هم می رسند، با هم ترکيب می -شهرها ةلب -جا آن

ها و اشکال رکيبی از پدیدهت ةمحسوس و قابل تشخيص نيست، بلکه قلمرویی مبهم است که به وسيل

ي، پيرامون شهر ةناحي ةشوند. توسعشهري ایجاد می ةهاي واقع در منطقتط فعاليّشده توسّایجاد

شهرنشينی است. به موازات رشد شهرها در کشورهاي در حال توسعه، پدیدۀ گریزناپذیر  ةنتيج

انتقال از اراضی کامال  ةري، ناحيشهمون پيرا ةناحي. خزندي هم به سمت بيرون میپيرامون شهرنواحی 

هاي ترکيبی و مرزهاي درونی و کاربري ةهاي غالبا کشاورزي است. این ناحيه به وسيلشهري به زمين

مون هاي پيراگاهسکونت. شودشود و بين تعدادي از مناطق اداري تقسيم میص میبيرونی مشخّ

-به این معنا که نواحی انتقالی دریافتهی، کشمکش و رقابت دادم هستند. توجّشهري در معرض بی

ه به مدیریت ریزي محدود براي کاربري اراضی و عدم توجّگذاري، برنامهحداقل سرمایه ۀکنند

هاي اخير، مفهوم نواحی محيطی نسبت به نواحی شهري هستند. با این وجود در طی دههزیست

ا به سمت روابط درونی و سيال بين هاي فيزیکی و اجتماعی مجزعنوان تماميتشهري و روستایی به

گيري است که پایداري شهرها و نواحی روستایی این توافق در حال شکل این دو پيش رفته است.

ثير جریانات پویا و متغير کارها، سرمایه، منابع طبيعی، مردم و آلودگی از طریق همين نواحی أتحت ت

هاي رقيبی است که در بين راهبردهاي اهي است. این ناحيه حامل رقابت بين دیدگپيرامون شهر

ساز وري نيروي انسانی و منابع طبيعی و همکاهش فقر، حفاظت از محيط زیست، حداکثرسازي بهره

 (.491 .ص ،2222، 4)مک گرگوردن روابط شهرها و روستاها، گرفتار شده است کر

بسياري از  ستایی وجود دارد.هاي مختلفی از مناطق در حال انتقال بين شهر و نواحی روامروزه تيپ

زیادي از شهر بودند در حال پذیرش مهاجران، رشد و تغيير در ترکيب  ةروستاهایی که داراي فاصل

 ةاقتصادي خود هستند. در نهایت این نواحی بخشی از ناحيشالودۀ ت و کاربري زمين و مبنا و جمعيّ

هاي ها و کلبهه هاي رسمی، آلونکاي از خانشوند که شامل ترکيب پيچيدهشهري می ۀشدساخته

ها در طی زمان به شکل مساکن گاهگرچه ممکن است این سکونت شوند.روستایی و دیگر مساکن می

                                                 
1. Mc Gregor  
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-تی خویش به دست میت متفاوتی را بر مبناي ساختارهاي سنّشهري بازسازي شوند، ولی اغلب هویّ

پيرامون مسکونی در نواحی وسعة تزمانی که تقاضا براي (. 1-2 .، صص2222)مک گرگور،  آورند

قل به مراکز شهري به همراه نوحمل ةتر زمين و افزایش هزینهاي پایين، قيمتشودمی  ي بررسیشهر

کنند. از این رو افزایش دسترسی ی را ایفا میفرصت هاي استخدام و خرید در این نواحی، نقش مهمّ

ترین شهري، مهم ةراکز شهرها به نواحی حاشيهاي اقتصادي از مجایی بنگاهبه نواحی شهري و جابه

 .، ص2222، 4مورس)بل و عوامل تغييرات در کاربري اراضی در برخوردگاه شهر و روستا هستند. 

نشان داده  پيرامون شهرها و بازیگران و نقش آفرینان شهر و تها، فعاليّارزش (4ل شک)در  (.422

 شده است.
 

 
 

 آفرینان شهر، حومه و پیرامون شهربازیگران و نقش ها وتارزش ها، فعالیّ -1شکل 

 4934، : نگارندهخذأم

 

                                                 
1. Bell & Morse 
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 پذیریزیست .2. 4

پذیري یک مفهوم پذیري وجود دارد. زیستدر حال حاضر توافق اندکی بر روي تعریف زیست     

ه هاي اجتماعی مختلف، داراي تعاریف متفاوتی بودها و گروهمکان ةی و کالن است که به واسطکلّ

ت ی و رهبران بومی و مدنی داراي اهميّهایی است که براي مردم محلّاست و معمور شامل وییگی

گيري آن بسيار کردن و اندازهپذیري را مفهومی می دانند که تعریف. بسياري از محققان زیستاست

اصطالح  .(429، ص. 2221، 9بالساس؛ 2، ص. 2226  ،2هيلن؛ 6، ص. 2224، 4ویلر) سخت است

-گيري و نظرگاه و چشمانواعی از معانی است که بستگی به اهداف اندازه ۀدهندپذیري پوششزیست

ات موجود در ارتباط با این ( معتقد است که در ادبي2226ّ. هيلن )داردکننده گيريانداز افراد اندازه

گيري قرار بگيرند، وجود ندارد. اصطالح هيچ توافقی در ارتباط با ابعادي که باید مورد بررسی و اندازه

بنابراین ؛ صی متفاوت هستندهاي تخصّزیرا محققان داراي رشته؛ این تشتت آرا طبيعی به نظر می رسد

ریزي شناسی، معماري و برنامههاي مختلف مانند اکولوژي، جغرافيا، جامعهپذیري در رشتهزیست

 شود.میشهري استفاده 

عی از موضوعات مختلف است که به متنوّ ةپذیري شامل مجموعتی تعاریف زیسبه طور کلّ     

دسترسی، برابري و مشارکت که مفاهيم مربوط به . شوندسري اصول راهنما بيان مییک ةوسيل

ها به ندان به ميزان دسترسی آنوگيرند. کيفيت زندگی شهرها شکل میپذیري بر مبناي آنزیست

-آب و بهداشت(، غذا، هواي پاک، مسکن مناسب، شغل راضینقل، ارتباطات، وها )حملزیرساخت

گاه همچنين به ميزان دسترسی پذیري یک سکونتها بستگی دارد. زیستکننده و فضاي سبز و پارک

 مين نيازهایشان هم بستگی دارد. أگيري در جهت تیند تصميماساکنان آن به مشارکت در فر

ریزي به سمت هاي برنامهتل در اولویّت تحوّه به اهميّوجّت شده تاکنون بيشتر باتعاریف اراده     

اند. در مقابل، جوي تسهيالت و کيفيت زندگی بودهوفراصنعتی و در جست ةنيازهاي روزافزون جامع

ت کيفيت زندگی رشد یافته وضعيّحوزۀ ت تهدیدهاي موجود در پذیري به دليل اهميّمفهوم زیست

فقدان اراضی زراعی و فضاهاي باز، کمبود مسکن، رشد نابرابري است. عواملی مانند رشد سریع، 

                                                 
1. Wheeler 

2. Heylen 

3. Balsas 
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-جدي براي زیستتهدیدهاي ی، مکانی و زندگی اجتماعی، ت محلّاجتماعی، ضعف رو به تزاید هویّ

؛ 69، ص. 2222، 2کوتکين؛ 22، ص. 2222، 4فلوریدا)  شوندپذیري اجتماع محسوب می

 .(22، ص. 4332، 9اینگلهارت

اقتصاد، اجتماع و محيط زیست. اقتصاد، . به سه بعد وابسته به هم تقسيم می شود پذیريزیست     

مشاغل و درآمد بوده و براي سالمتی مردم حياتی است )مثال در توان ایشان براي به دست  ۀکنندمينأت

مين نيازهاي سطوح بارتر مانند آموزش، أطور براي تآوردن خوراک، پوشاک و مسکن( و همين

اقتصاد از منابع موجود در محيط زیست به نحوي باشد که استفادۀ زمان باید تفریحات. هم بهداشت و

ا بهزیستی اجتماعی امّ، وجود داشته باشد هاي حال و آیندهاطمينان از وجود منابع کافی براي نسل

، محيطی به نحو عادرنهتوزیع اجتماعی و فضایی منابع اقتصادي و زیست. وابسته به عدالت است

هاي . آزادي فردي و فرصتکنندشهروندان را محسوب می ةهاي حکومتی که همهمچنين سيستم

-مينأبهزیستی اجتماعی هستند. محيط زیست، زیرساختی است که تۀ دهندتشکيل برابر از اجزاي مهمّ

ک از منابع طبيعی، ظرفيت دفع زباله و ارتباط بين انسان و محيط طبيعی است. اگر کارکرد هری ۀکنند

توانند به سرعت دچار اضمحالل شده و در هاي انسانی میگاه، سکونتشوداین سه با اختالل مواجه 

محيطی، از عواقب رفتن ميزان مسادل بهداشتی زیستت، فقر، تضاد اجتماعی و بارنتيجه کاهش جمعيّ

تماعی و حفاظت وري اقتصادي، عدالت اجطالیی اهدافی مانند بهره ةگانآن خواهند بود. این سه

 کنند.محيطی را دنبال می

هدف کردن ها و نهادهاي مختلف از دنبال هط گرونگاهی نيز داریم به اهداف مورد نظر توسّ     

 پذیري اجتماعات شهري و روستایی.زیست

-آمریکا، اهداف زیر را در جهت بهبود زیست ۀدر ایارت متحد 1پذیرایجاد جوامع زیستپروژۀ      

بهبود  ی موجود،احياي اجتماعات محلّ. ی در این کشور در نظر گرفته استاجتماعات محلّپذیري 

-بهبود کيفيت مين امکانات حمل و نقل بيشتر،أت محيط زیست و سالمت عمومی و کيفيت زندگی،

                                                 
1. Florida 

2. Kotkin 

3. Inglehart 

4. Making Livable Communities Project 
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-ت اجتماعی و پيشافزایش امنيّ هاي اقتصادي،فرصتتوسعة  اي،هها به مراکز محلّمداري و تبدیل آن

)کلينتون ایمنی در برابر مخاطرات محيطی  حفاظت از اراضی زراعی و فضاهاي باز و ي از جرم،گير

 (22 .، ص2222، 4گور –

پذیري در عنوان پيشرو در بررسی و ارزیابی زیستکه به 2شهري ونکوورکالن ةریزي منطقبرنامه     

هاي انسانی را دسترسی، گاهنتپذیري در سکواي زیستشود، اصول مبنایی و ریشهجهان شناخته می

پذیر جایی است که امکان دسترسی به گاه زیستبرابري و مشارکت دانسته است. بر این مبنا سکونت

نقل، ارتباطات، آب و بهداشت(، غذا، هواي پاک، مسکن مناسب، شغل مناسب و)حمل هازیر ساخت

 .، ص2222، 9تيمر و سيمور)مهيا سازد  شهروندان ةها را براي همو مورد عالقه و فضاي سبز و پارک

 .پذیري در پيش گرفتق زیست، راهبردهاي زیر را در جهت تحقّطرح این (.42

 حفاظت از فضاهاي سبز: حفاظت از منابع طبيعی شامل پارک ها و مزارع. 

 ّتوازن بهتر در توزیع مشاغل، مساکن با کيفيت، خدمات عمومی از : ی کاملایجاد اجتماعات محل

 .ی کاملق ایجاد اجتماعات محلّطری

 هاي خاص با هدف حمایت از اهداف شهري ترکيبی: تمرکز رشد بر مکانکالن ةایجاد منطق

 .نقل و محيط زیستوبخش حمل

 نقفل  وروي، دوچرخه سفواري، حمفل  دهی به پيادهتنقل: اولویّوقدرت انتخاب براي حمل افزایش

 ، 2222، 1اودنففز) تففک سرنشففين نقليففة سففایل کففردن سفففرهاي و ت خففارجو از اولویّفف عمففومی

 (.3 .ص

پذیري یک مکان، نخستين کاري که باید انجام پذیرد این است که ت زیستبراي سنجش وضعيّ

ها نيازهاي اساسی قرار دارند را در نظر بگيریم. مطابق با هرم مراتبی از نيازها که در صدر آنسلسله

ی بدون دسترسی به سرپناه، تغذیه و بهداشت عمومی در پذیري محلّ( زیست4319) 2نيازهاي مازلو

پذیري باید دهد که زیستکشورهاي در حال توسعه نشان می ةتجرب نيست.پذیر حد کفایت، امکان

                                                 
1. Clinton- Gore Administration 

2. Greater Vancouver Regional District 

3. Timmer & Seymoar 

4. Owens 

5. Maslow 
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دهند، نيازها و خدمات اساسی که مبناي بقاي زیستی و فيزیولوژیک انسان را تشکيل می ةابتدا به وسيل

ت فردي و عمومی نيز با . امنيّ(41، ص. 2222، 2اوانز؛ 44ص. ، 4332، 4وولفنسونسنجيده شود )

ت شامل معيارهاي فيزیکی، اقتصادي و امنيّ است.ت بعدي از نظر اهميّ ةاختالف اندکی داراي درج

هاي اجتماعی، هاي مادي، آسيبخواستکردن تهدیدهاي اجتماعی است و باید در جهت مرتفع 

هاي اجتماعی، ی و شبکهی، انسجام محلّق به اجتماع محلّتعلّعدالتی باشد. احساس نابرابري و بی

بعدي، نيازهاي داراي سطوح بارتر درجة ها هستند. در پذیري مکانت زیادي در زیستداراي اهميّ

( معتقد 2224) 9گيرند. اندروزت مکانی، رضایت و نيازهاي روانی قرار میت فردي و هویّمانند هویّ

-دچار شرایط سخت اقتصادي است، مردم بر روي نيازهاي اساسی زیستاست که زمانی که جامعه 

که در شرایط رونق اقتصادي، تمرکز کنند، حال آنت، غذا و سرپناه تمرکز میپذیري مانند شغل، امنيّ

پذیري بر روي ميزان کارایی هاي بهبود کيفيت زندگی است. زیستبر روي سطح تسهيالت و فرصت

ها و ت. گروهی از خدمات، فعاليّکندی تمرکز میها در سطح محلّتاليّها و فعخدمات، کاربري

ت بيشتري در ی هستند، داراي اهميّمردم محلّروزمرۀ ثير بيشتري در زندگی أها که داراي تکاربري

 (.29 .، ص2222، 1ی تحقيقاتملّ )شوراي هستندها پذیري مکانزیست

ی ت و پيچيدگی خاصّپيرامون شهري از اهميّ پذیري در روستاهايبه طور خالصه، زیست     

گيري از امکانات و برخوردار است. مزایاي موجود در این روستاها مانند مجاورت با شهر و بهره

ر نسبت به سایر روستاها از یک طرف و از طرف دیگر کمتهزینة خدمات شهري با صرف زمان و 

بودن خيل مهاجران پذیرانتيجة مختلف در  هايمشکالت و معضالت ناشی از اختالط اقوام و فرهنگ

مين تأتوان اقتصادي، بررسی و سنجش عوامل فردي را بر روي نحوه و کيفيت سرگردان و کم

 . کندی خاص مینيازهاي زیستی مردم روستاها را داراي اهميتّ

 نشان داده شده است. (2 شکل)مدل مفهومی تحقيق در 

                                                 
1. Wolfensohn 

2. Evans 

3. Andrews 

4. National Research Council  
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 مدل مفهومی تحقیق -2شکل 

 4934نگارندگان،  خذ:أم
 

 های تحقیقیافته .5

هاي پذیري که خود مشتمل بر گویههاي زیستدر این بخش از بررسی هرکدام از شاخص

. در ادامه جداول شدها تعيين میپذیري آنت زیستگيري شده و سنس  وضعيّمختلفی است، اندازه

ت محيطی به تفکيک اراده شده هاي اقتصادي، اجتماعی و زیسپذیري شاخصمرتبط با ميزان زیست

هاي متفاوتی پذیري در هرکدام از ابعاد از ميزان، ارزش زیستشودطور که مالحظه میاست. همان

 برخوردارند.

ین ترتيب ه اپردازیم. بپذیري در روستاهاي مورد مطالعه میی زیستت کلّدر انتها به بررسی وضعيّ    

 ةپذیري و رتبزیستنمرۀ ري هر روستا و در آخر ميانگين پذیزیست ةنمره و رتب (1جدول )که در 

 ی روستا نشان داده شده است. کلّ

 
ویژگی 

های 

 فردی
 
 شغل

 
 حصیالتت

مدت سکونت 

 در روستا

 

 
 سن

 
 جنس
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 پذیری در روستاهای مورد مطالعهت ابعاد مختلف زیستوضعیّ - 4جدول 

 4934هاي تحقيق، خذ: یافتهأم

 نام روستا
زیست پذیري 

 اقتصادي
 رتبه

زیست پذیري 

 اجتماعی
 رتبه

زیست پذیري 

 زیست محيطی

رت

 به

ابعاد ميانگين 

 زیست پذیري
 رتبه

 1 24/2 2 64/1 2 29/6 1 92/6 احمدآباد وسط

 2 22/2 1 34/1 1 21/6 41 99/2 جعفرآباد اخوان

 9 32/2 6 22/1 9 12/6 9 93/6 آباد فرسودهعلی

 1 24/2 2 92/2 6 22/2 3 22/6 آبادریحان

 3 41/2 44 12/9 1 22/2 1 21/6 آبادولی

 2 24/2 3 22/1 2 66/2 42 31/2 آبادامين

 1 41/2 42 34/9 3 24/2 2 41/6 محمدآباد اعال

 42 13/1 41 21/9 42 22/2 2 22/6 داودآباد

 6 29/2 2 41/1 42 16/2 6 46/6 قشالق جيتو

قشالق مشهدي 

 ابوالحسن
11/2 42 12/1 49 24/9 49 62/1 42 

قشالق مشهدي 

 محمد
16/2 49 12/1 41 29/9 42 62/1 42 

 2 42/6 9 29/2 2 13/6 2 12/6 آبادحبيب

 44 66/1 42 22/2 44 93/2 44 11/2 آبادقاسم

 49 22/1 1 22/1 42 11/1 42 26/1 دربار

 4 22/6 4 22/2 4 21/2 4 24/2 حصار قاضی
 

 پذیری در روستاهای مورد مطالعهزیست سطحهای فردی با بین ویژگی ةرابط. 1. 5

-هاي فردي با شاخصبين وییگی ةاست. ابتدا به بيان رابط شدهو قسمت بررسی این رابطه در د     

عنوان متغير هاي مذکور با زیست پذیري بهبين وییگی ةپذیري پرداخته شد، سنس رابطهاي زیست

 .شداصلی در این تحقيق، بررسی  ةوابست

 پذیریهای زیستهای فردی با شاخصبین ویژگی ةرابط .2. 5

اي است، همچنين براي متغيرهاي سن منظور براي متغير تحصيالت که داراي مقياس رتبه ینه اب     

و براي  4بستگی اسنيرمنماي است از روش هت زمان سکونت در روستا که داراي مقياس فاصلهو مدّ

                                                 
1. Spearman 



 پنجم شمارة بيست و            اي                ناحيه مجلّة جغرافيا و توسعة                                               216

استفاده شده  4ي و کرامرومتغيرهاي جنس و شغل که داراي مقياس اسمی هستند از روش همبستگی 

هاي فردي با وییگی ةهاي آماري مذکور براي سنجش رابطخروجی آزمون (2جدول )این اساس در بر  است.

 پذیري ذکر شده است.هاي زیستشاخص

 

 ذیریپهای زیستهای فردی با شاخصویژگی ةرابط -5جدول 

 4934هاي تحقيق، خذ: یافتهأم
 هاي فرديوییگی  

 

 پذیريهاي زیستشاخص
 ت سکونت در روستامدّ تحصيالت شغل سن جنس

 221/2 422/2 293/2 212/2 613/2 اشتغال و درآمد

 /212 294/2 132/2 134/2 924/2 مسکن

 162/2 232/2 296/2 211/2 119/2 نقل عمومیوحمل

 214/2 419/2 321/2 122/2 191/2 امکانات و خدمات

 221/2 221/2 166/2 922/2 922/2 آموزش عمومی

 623/2 922/2 692/2 216/2 192/2 بهداشت

 223/2 249/2 243/2 211/2 141/2 مشارکت و همبستگی

 242/2 466/2 929/2 234/2 222/2 ق مکانیپيوستگی و تعلّ

 624/2 149/2 124/2 424/2 241/2 ت فردي و اجتماعیامنيّ

 362/2 221/2 262/2 412/2 293/2 تفریحات و اوقات فراغت

 222/2 916/2 222/2 222/2 221/2 فضاهاي سبز و باز

 432/2 112/2 432/2 222/2 292/2 آلودگی

 249/2 294/2 212/2 999/2 142/2 اندازچشم
    

پذیري جز تفریحات هاي زیستکدام از شاخصشود، بين متغير جنس با هيچچه مالحظه میچنان  

هاي از شاخص یکمعناداري وجود ندارد. همچنين بين متغير سن با هيچ ةاقات فراغت، رابط و

-هاي حملگو با شاخصا بين شغل افراد پاسخامّ، شودمعنادار آماري مشاهده نمی ةپذیري رابطزیست

معنادار آماري وجود دارد. همچنين بين سطح تحصيالت  ةنقل عمومی و فضاهاي سبز و باز، رابطو

ي مشاهده نشده است. در معنادار آمار ةهاي زیست پذیري رابطکدام از شاخصگو با هيچافراد پاسخ

                                                 
1. Vi & Cramer 
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ق هاي اشتغال و درآمد، پيوستگی و تعلّت زمان سکونت در روستا با شاخصکه بين مدّنهایت این

معنادار  ةها هيچ رابطمعنادار وجود داشته و بين این متغير و مابقی شاخص ةانداز، رابطمکانی و چشم

 آماري مشاهده نشده است. 
 

 پذیریی زیستی با شاخص کلّهای فردبین ویژگی ةرابط .3. 5

-پذیري مانند قسمت قبل عمل شده است. همانهاي فردي با زیستبين وییگی ةبراي بيان رابط     

ه قرار گرفته اصلی در این تحقيق مورد توجّ ةعنوان متغير وابستپذیري بهطور که قبال ذکر شد، زیست

-هاي فردي با زیستبين وییگی ةرابط (6 جدول)در  است.گانه یند عوامل سيزدهآاست که حاصل بر

 ط افراد آمده است.شده توسّپذیري ذکر

 شدهپذیری ادراکهای فردی با زیستستگی بین ویژگیبهم -6جدول 

 4934هاي تحقيق، خذ: یافتهأم

                                   زیست پذیري          

 هاي فرديوییگی
 مبستگیضریب ه سطح معناداري همبستگی

 123/2 224/2 دارد جنس

 261/2 222/2 ندارد سن

 291/2 222/2 دارد شغل

 226/2 262/2 ندارد تحصيالت

 2/436 222/2 دارد ت سکونت در روستامدّ

 

ت زمان سکونت در روستا با هاي فردي جنس، شغل و مدّشود، بين وییگیچه مشاهده میچنان     

ا بين سن و ميزان تحصيالت امّ، معنادار آماري برقرار است ةفراد رابطط اشده توسّپذیري اعالمزیست

جا نيز بين هاي جدول قبلی است که در آنیافتهمؤیّد هاي این بخش شود. یافتهاین رابطه مشاهده نمی

 د. شمعناداري مشاهده نرابطة هاي زیست پذیري، کدام از شاخصسن و ميزان تحصيالت با هيچ

مين نيازهاي زیستی ایشان در روستاها أاراده این است که جنسيت بر ادراک افراد بر تلتحليل قاب     

هاي موجود بين زنان و مردان از نظر بسترهاي دي از جمله تفاوتگذار است. عوامل متعدّثيرأت
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ت دخيل مين نيازهاي اقتصادي، اجتماعی و فردي در این وضعيّأفرهنگی موجود در روستاها براي ت

 د. هستن

لين نکته اي که به معناداري وجود دارد که اوّ ةپذیري رابطهمچنين بين شغل و ادراک از زیست     

ع شغلی موجود در روستاهاي پيرامون شهري به دليل تنوّسازد، این موضوع است که ذهن متبادر می

ع و تنوّتی روستاهاي ایران که عمده مشاغل موجود در بخش کشاورزي هستند برخالف فضاي سنّ

ع ين تنوّمثيرگذار بوده و هأپذیري تشود، عامل شغل بر ادراک ایشان از زیستچندانی مشاهده نمی

 .شودمی هاآن مين نيازهاي زیستیأشغلی موجب درک متفاوت افراد از نحوه و کيفيت ت

ت ميّاهۀ دهندشده از سوي افراد نشانپذیري درکت سکونت در روستا با زیستارتباط بين مدّ   

شان است. افرادي که بومی روستا زندگی ها با محيط و محلّق مکانی و خو گرفتن آنميزان تعلّ

طورنی سکونت و نيز گذراندن  ةبه دليل سابقهستند؛ بنابراین هستند، عمدتا در روستا مشغول به کار 

راد مهاجر روستا را که افق خاطر بيشتري دارند. حال آنزمان بيشتر در طی شبانه روز در روستا تعلّ

ر نيستند. مضاف بر این اي براي خود در آن متصوّپندارند و آیندهمکان موقتی براي زندگی خود می

که ایشان به دليل زمان کوتاه سکونت در روستا و نيز گذران وقت کمتر در روستا طی شبانه روز به 

ثير أستا برخوردارند و این امر تق خاطر کمتري به رودليل کار در شهرهاي اطراف و تهران از تعلّ

 فراوانی بر ادراک ایشان از زیست پذیري روستا دارد.  

 

  و پیشنهادها گیرینتیجه .6

 ةزیفرا ریشف  ؛ ت بسيار برخفوردار اسفت  شناخت دقيق مسادل مربوط به روستاهاي ایران از اهميّ         

ت ري در حال رشد، رشد سفریع جمعيّف  ماندگی مانند فقر گسترده، نابرابتمامی مشکالت و مسادل عقب

 (.  23 .ص ،4912)مطيعی لنگرودي،  ، ریشه در مناطق روستایی داردفزآیندهو بيکاري 

به مشکالتی هستند کفه بفراي    شهرها مبتال پيرامونشدن در شهري به دليل واقع پيرامونروستاهاي      

اي ریزي روسفتایی و ناحيفه  یند برنامهادر فر نوینی را ةاي نو و دفعی داشته و دریچروستاهاي ایران جنبه

پفذیري در  ی را از نظفر زیسفت  ت خاصّف این شرایط، موقعيّ ةریزان گشوده است. مجموعبه روي برنامه

ت جغرافيفایی  است. تصور عام بر این است که این روسفتاها بفه دليفل موقعيّف    کرده این روستاها ایجاد 
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پذیري را براي ساکنان خود مهيا سفازند، ولفی   از زیست تريتر و مطلوبخاص، بتوانند سطوح مناسب

شفهري شهرسفتان    پيرامفون ت موجود در روسفتاهاي  ، وضعيّشدص چنانچه در نتایج این تحقيق مشخّ

 ورامين تا حدود زیادي متفاوت هستند.  

هاي جنس، شغل و دهد که ارتباط معناداري بين شاخصهاي این تحقيق نشان مییافتهتحليل      

-پذیري روستاها وجود دارد. همچنين بين متغير جنس با هيچت زمان سکونت در روستا با زیستدّم

ا امّ، معناداري وجود ندارد ةپذیري جز تفریحات و اوقات فراغت، رابطهاي زیستکدام از شاخص

ماري معنادار آ ةنقل عمومی و فضاهاي سبز و باز، رابطوهاي حملگو با شاخصبين شغل افراد پاسخ

هاي اشتغال و درآمد، پيوستگی و ت زمان سکونت در روستا با شاخصوجود دارد. همچنين بين مدّ

 ةها هيچ رابطمعنادار وجود داشته و بين این متغير و مابقی شاخص ةانداز، رابطق مکانی و چشمتعلّ

 معنادار آماري مشاهده نشده است. 

 ۀدهنفد پذیري در روستاهاي مفورد مطالعفه نشفان   زیستعدم ارتباط بين سن و ميزان تحصيالت با      

هاي یکسفان  این موضوع است که افراد از سنين مختلف و با سطوح مختلف تحصيالت، داراي نگرش

؛ هفاي مثبتفی باشفد   شدن نيازهاي زیستی هستند و این موضوع می تواند داراي جنبفه نسبت به بر طرف

د داراي سفنين مختلفف در ایفن روسفتاها کفم اسفت و       دهد که اختالف نگرش بين اففرا زیرا نشان می

هفاي ایشفان در   سواد نيز به حقوق شهروندي خود آگفاه هسفتند و دیفدگاه   سواد و بیهمچنين افراد کم

داري را بفا اففراد داراي تحصفيالت بفارتر و خصوصفا      پذیري روستاها تففاوت معنفی  ارتباط با زیست

 تحصيالت دانشگاهی نشان نمی دهد.   
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