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 چکيده
های روستایی به عوامل زیادی از جمله میزان در دسترس بودن کیفیت زندگی مردم و مکان

های مشاغل با دستمزد مناسب، دسترسی به خدمات مهمی هم چون آموزش، بهداشت، انجمن

 ست کهقوی، سالمت، محیط طبیعی، امنیت و... بستگی دارند در ارتباط است. این در حالی ا

ها برای زندگی بهتر های آنمردم شهر نیز به یک درجه به این نیازها وابسته هستند اما چالش

بررسی وضعیت پژوهش حاضر باهدف  رغم وجود تشابهات متفاوت از نواحی روستایی است.علی

روش مطالعه انجام گردیده است. های زیست پذیری در بخش لوداب شهرستان بویراحمد شاخص

های مربوطه از طریق از نوع پیمایشی، و ابزار جمع آوری داده و تحلیلی فییپژوهش توص در این

نفری، که همه پاسخ  111که از یک نمونه های گردآوری شده پرسشنامه صورت گرفته و داده

 SPSSنرم افزار آمده را با به دستاند انجام شده است. اطالعات دهندگان ساکنین روستا بوده

نتایج  ای به بررسی فرضیات پرداختیم.تک نمونه tو با استفاده از آزمون  ،و تحلیلمورد تجزیه 

شاخص و ارزیابی روستاهای دهستان لوداب به  نیتردهد که مهمحاصله از این مطالعه نشان می

نشان  12100وضعیت زیست پذیری اقتصادی روستاها با سطح معناداری  از: اندعبارتترتیب 

ن روستاها از وضعیت زیست پذیری رضایت دارند و از نظر وضعیت زیست دهد که ساکنامی

دهد از ساکنین روستاها از وضعیت زیست نشان می 121.0پذیری اجتماعی با سطح معناداری 

نشان  .1200پذیری اجتماعی رضایت دارند و وضعیت زیست پذیری محیطی با سطح معناداری 

 ت زیست محیطی رضایت ندارند.دهد که ساکنین این روستاها از وضعیمی

 .زیست پذیری، اقتصاد، محیط، روستا، لوداب اژگان کليدي:و
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 .دانشگاه شهید چمران اهوازی شهری زیربرنامه جغرافیا و گروه اریاستاد 0
 .دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز .

 
  نام نویسنده مسئول:

 مجيد گودرزي

هاي زیست پذیري در بخش لوداب بررسی وضعيت شاخص

 شهرستان بویراحمد
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 مقدمه
یوه اند. روستاییان به دلیل شها داشتهگیری و شکوفایی جوامع و تمدنعنوان اجتماعات پایه نقش اساسی در شکلروستاها از گذشته به

غم رشوند و علیمستقیم منابع طبیعی )مانند اراضی، آب، خاک، جنگل و مرتع( محسوب میبرداران اصلی و  زندگی و نوع معیشت خود بهر

: 1.00کنند )مهدوی،برداری میهای طبیعی کشور را در اختیار دارند و از آن بهرهدرصد از عرصه 01درصد جمعیت کشور  1.داشتن تنها 

ای و متفاوتی هستند که شناسایی و درک نیازهای شکالت و مسائل عدیدههای روستایی در سرتاسر دچار مسر جهان سکونتگاها(. در سر20

تواند کیفیت زندگی )رضایت ذهنی( در ها میسازی )شرایط مناسب عینی( این سکونتگاهساکنین روستاها )تقاضای ذهنی( و زیست پذیر 

زیست پذیری  (.wang,2010)ه پایدار روستایی بهبود بخشد تبع آن امکانات دستیابی به اهداف کلی توسعنواحی روستایی را ارتقاء دهد و به

باشد که با برخی از مفاهیم و اصطالحاتی همچون پایداری، کیفیت زندگی، کیفیت مکان و اجتماعات سالم در ارتباط است یک مفهوم کلی می

شهرها با مراکز شهری مطرح گردید )خراسانی و با توجه به توسعه سریع نواحی اطراف  1091(، زیست پذیری از دهه 0111)نوریس و پیتمن،

(. زیست پذیری در جوامع گوناگون تعریف متفاوتی دارد مفهوم زیست پذیری یک متغیر مرکب است که از چندین متغیر 1.01و همکاران،

دمانی خانوادگی، روابط پذیرد. تغییر در سطح درآمد مردم، شرایط زندگی، وضع سالمت، محیط، فشار روحی و روانی، فراغت، شاتأثیر می

 ,Rahman, Mittelhamer)کند اجتماعی و چندین متغیر دیگر نظیر آن به شکل مرکب شرایط زیستی و تغییرات آن را تعیین می

Wandschaneder, 2003)توان به سه بعد وابسته به هم تقسیم نمود: اقتصاد، اجتماع و محیط زیست. اقتصاد . زیست پذیری را می

باشد )مثالً برای تأمین خوراک، پوشاک و مسکن( و همچنین برای تأمین ه مشاغل و درآمد بوده و برای سالمتی مردم حیاتی میتأمین کنند

نان از ای باشد که اطمیگونهنیازهای سطح باالتر مانند آموزش، بهداشت و تفریحات. استفاده اقتصاد از منابع موجود در محیطی زیست باید به

های حال و آینده وجود داشته باشد. بهزیستی اجتماعی وابسته به عدالت است، توزیع اجتماعی و فضایی منابع ی برای نسلوجود منابع کاف

های برابر از اجزای مهم تشکیل دهنده بهزیستی اجتماعی اقتصادی و زیست محیطی به نحو عادالنه تقسیم شود. آزادی فردی و فرصت

ست که تأمین کننده منابع طبیعی، ظرفیت دفع زباله و ارتباط بین انسان و محیط طبیعی است. اگر باشند. محیط زیست، زیرساختی امی

سرعت رو اضمحالل رفته و در نتیجه کاهش جمعیت، فقر، تضاد های انسان بهکارکردهای هر یک از این سه با اختالل مواجه شود سکونتگاه

(. بر این اساس ارزیابی و سنجش .1.0حیطی را در پی خواهد داشت )خراسانی،اجتماعی و باال رفتن میزان مسائل بهداشتی زیست م

ت و های روستایی اهمیریزی سکونتگاههای برنامهعنوان یکی از مفاهیم نو در پژوهشهای روستایی بههای زیست پذیری در سکونتگاهشاخص

است  وجیاس شهر شهرستان، این مرکز. بویراحمداست و کهگیلویه ناستا در ایران هایشهرستان از بویراحمد موضوعیت یافته است. شهرستان

باشد از جمله دهستان می 11که شامل  است؛ بوده خانوار 091 ،29 با نفر ۷۷1 ،.0۴ با برابر ،1.01 سال در شهرستان این جمعیت

آبادی  92خانوار و  1۷02جمعیت و نفر  .۷۷0دارای  1.01باشد که طبق سرشماری سال های این شهرستان دهستان لوداب میدهستان

های کیلومتری مرکز استان یعنی شهر یاسوج واقع شده است. این دهستان دارای قابلیت 101باشد که در جنوب غربی این استان و در می

 عداداست که آن در پرآب هاییرودخانه وجود و مناسب هوایی و آب شرایط دلیل باشد بهزیست پذیری با توان باالی برای زمان حال و آینده می

تواند در توسعه و باشد میمی احداث حال در که جنوب– شمال ترانزیتی جاده عبور همچنین و باشدمی دارا را طبیعی و بتنی سد ایجاد

ستان ههای زیست پذیری این دپیشرفت این دهستان مؤثر واقع باشد. در این تحقیق ما سعی بر آن داریم که با به بررسی وضعیت شاخص

 ردمم از است و گروهی عسل زنبور پرورش و دامداری باغداری، زراعی هایفعالیت پایه بر دهستان این روستاهای بپردازیم. از آن جا که اقتصاد

 و گیرندمی قرار برداری بهره مورد آبی و دیمی صورت دو به روستاها دارند همچنین اراضی اشتغال دستی صنایع تولید و خدمات بخش در

ین در ا را توسعه روستایی رشد موجبات هاآن از بیشتر وریبهره منظوربه هاقابلیت این شناخت. است جو و گندم کشاورزی عمده محصوالت

 و مهاجرت عدم زایی،درآمد و اشتغال ایجاد کارآفرینی، زیست محیطی، اقتصادی اجتماعی، از اعم پایدار توسعه به و آورده فراهم ناحیه

 زیر و امکانات از بهینه برداریبهره عدم رسدمی نظر به لوداب دهستان طبیعی هایقابلیت وجود رغم علی کند امامی کمک نیرساخدمات

 وسعهت به دستیابی و شده آفرین خطر نیز زیست محیط برای و داده کاهش را منطقه هایتوانمندی وریبهره مدون برنامه یک نبود و هاساخت

 وری،هرهب افزایش های زیست پذیری جهتوضعیت شاخص بررسی لذا است ساخته روبرو مشکالت با را روستایی توسعه و درش طریق از پایدار

 .است ضروری منطقه زیست محیط حفظ و روستایی
 

 اهداف پژوهش

 اصلی هدف

 .باشدمی لوداب روستاهای در پذیری زیست هایشاخص وضعیت بررسی تحقیق این اصلی هدف
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 یفرع اهداف

 روستاها؛ این پذیری زیست اقتصادی وضعیت از لوداب روستاهای ساکنان رضایتمندی میزان بررسی 

 لوداب؛ روستاهای اجتماعی پذیری زیست وضعیت بررسی 

 روستاها؛ این محیطی زیست وضعیت از لوداب روستاهای ساکنان رضایتمندی میزان بررسی 

 مطالعه مورد منطقه پذیری یستز وضعیت بهبود جهت پیشنهاداتی و راهکارها ارائه. 

 

 هاي پژوهشفرضيه
 وضعیت اقتصادی زیست پذیری این روستاها رابطه معناداری وجود دارد. بین رضایت ساکنان روستاهای لوداب و -1

 رسد زیست پذیری اجتماعی روستاهای لوداب از وضعیت خوبی برخوردار نیستند.به نظر می -0

 وضعیت زیست پذیری محیطی این روستاها رابطه معناداری وجود دارد.بین رضایت ساکنان روستاهای لوداب و  -.

 روستاهای لوداب از نظر وضعیت زیست پذیری تفاوت معناداری باهم دارند. -۴

2-  

 مبانی نظري
 زیست پذیري 

پایدار با دانند که امکان برخورداری از یک سکونت آرام، امن، ارزشمند، متعادل و زیست پذیری را قابلیتی از محیط سکونت می

 یبرخورداری از رفاه اجتماعی و روانی همراه با احترام به طبیعت و عدم اتالف منابع طبیعی را از طریق تقویت زندگی اجتماعی، فضاهای جمع

 با . مطابق(Miller et all.2013: 16)آورد های حمل و نقل متنوع فراهم میو پیوند و پیوستگی بین مکان تجمع و فعالیت با گزینه

 خوبیبه که دارد منطقه یک و اجتماعی محیطی هاییکیفیت به اشاره پذیری زیست نقل ویکتوریا، و حمل گذاریسیاست مؤسسه تعریف

 امنیت، شخصی، ترافیک، )ایمنی بهداشت و ایمنی شامل موارد این .باشدمی درک قابل کنندگان و دیدار مشتریان ساکنین، کارکنان، توسط

 )دلپذیر اجتماعی تعامالت آب(، کیفیت کیفیت هوا، کیفیت غبارات، صدا، و سر محل )تمیزی، محیطی زیستی یطشرا عمومی(. بهداشت

 و فرد فرهنگیمنحصربه منابع وجود و شناسی زیبایی سرگرمی، تفریح و برای هاییفرصت جامعه(، غرور و هویت برابری، احترام، محل، بودن

 (.VTPI,2010شوند )سال و شیوه معماری سنتی( میان کهندرخت تاریخی، ساختارهای مثالً) محیطی

 زیست پذیري روستاي
ره های روستایی با توجه به دوها و عوامل تشکیل دهنده سکونتگاهزیست پذیری روستایی بسیار متأثر از زمان و مکان است و از مؤلفه

های روستایی به عوامل زیادی از جمله میزان در دسترس مکان زمانی و مکانی جغرافیای متفاوت است. در این میان کیفیت زندگی مردم و

های قوی، سالمت، محیط طبیعی، امنیت و... بودن مشاغل با دستمزد مناسب، دسترسی به خدمات مهمی هم چون آموزش، بهداشت، انجمن

گی ها برای زندهای آنوابسته هستند اما چالشبستگی دارند در ارتباط است. این در حالی است که مردم شهر نیز به یک درجه به این نیازها 

ها به جریان و مسیر اصلی اقتصاد وابسته هستند. به بیان رغم وجود تشابهات متفاوت از نواحی روستایی است. برخی از این چالشبهتر علی

ی، هورزی از سایر مراکز سکونتگاهای روستایی، نبود تنوع شغل و درآمد کافی در بخش کشادیگر مقیاس کوچک و تراکم اندک سکونتگاه

های ضروری برای احیای کیفیت زندگی روستایی را های مناسب و سیستم حمل و نقل کارآمد اجرای سیاستفاصله و دوری، عدم وجود راه

 (.Bullock,2004: 22کند )تر میپیچیده

 

 پيشينه
 تاییروس جوامع در زندگی کیفیت ارتقای جهت نوین رهیافتی یپذیر زیست انگاره» عنوان با تحقیقی در ،(1.0۴) همکاران و لوعیسی

 ایرس میان در غیره، و انداز پس میزان درآمد، سطح شغل، نظیر اقتصادی ایشاخصه که رسیدند نتایج این به «قم شهرستان: موردی مطالعه

 طبیقیت مقایسه آزمون نتایج عالوه،به. است تهداش بخش این روستایی نواحی در پذیری زیست میزان تعیین در سزایی به تأثیر معیارها،

 یبیشتر امکانات و خدمات و جمعیت دارای روستاها از برخی که آن باوجود دهدمی نشان نیز دانت و توکی آزمون از استفاده با هاسکونتگاه

 رفع بنابراین دارند؛ قرار ترجمعیت کم یروستای نقاط به نسبت تریپایین سطح در( زندگی شرایط کیفیت) پذیری زیست لحاظ از اما هستند،

 زیست املع تریناصلی زندگی، شرایط در تفاوت کاهش و زندگی کیفیت بهبود برای روستائیان توانمندسازی افزایش و اقتصادی هایچالش

 .رودمی شمار به روستایی هایگاهسکونت پذیری
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 روش هب غیرعامل پدافند رویکرد با قرقری دهستان روستایی مناطق پذیری زیست ارزیابی» عنوان با خود تحقیق در ،(1.0۴) کریمیان

 مطالعه مورد محدوده روستاهای در غیرعامل پدافند شاخص افزایش با که یافت دست نتیجه این به و به مطالعه پرداخت «تحلیلی -توصیفی

 .دش خواهد منجر پذیری زیست افزایش به غیرعامل پدافند یهامؤلفه رعایت و کندمی پیدا افزایش به روستاها این در پذیری زیست میزان

 در شده ادغام روستاهای پذیری زیست در اجتماعی سرمایه نقش تحلیل» عنوان تحت خود پژوهش در ،(1.02) همکاران و افروخته

 مسیرهای ایرس به نسبت و اندداشته شهر به ترینزدیک فاصله که روستاهایی میاندوآب شهر در که یافتند دست نتایج این به «میاندوآب شهر

 منفی اآنج در اجتماعی سرمایه ضریب و بوده مهاجرپذیرتر برخوردارند، منطقه شهرهای سایر با ارتباط در تریمناسب موقعیت از شهر ارتباطی

 .ابدی کاهش نیز هاآن پذیری زیست سطح تا شده باعث روستاها این در اجتماعی سرمایه بودن است و پایین بوده

 روستایی، مناطق پذیری زیست در روستاییان بومی دانش نقش» عنوان تحت خود پژوهش در ،(1.00) همکاران و بوزرجمهری

 و عادلت ضمن روستایی مناطق پذیری زیست در توانسته بومی دانش داد، نشان تحقیق نتایج «شیروان شهرستان توکور و دوین روستاهای

 .کند فراهم منطقه در پذیری زیست و کیفیت ارتقای جهت در جمعی هایمشارکت برای را نهزمی محیطی زیست مسائل پایداری

 که تیاف دست نتایج این به چین پذیر زیست روستایی نواحی هایشاخص سیستم ارزیابی عنوان تحت خود پژوهش در ،(0111) وانگ

 نواحی رایب هاسیستم این تدوین اما آن، مانند و شادکامی آموزش، رمی،سرگ مانند، گیرد بر در را بسیاری ابعاد باید هاشاخص سیستم ارزیابی

 .است مشکل قدری روستایی

 این به «روستایی هایسکونتگاه پذیری زیست میزان پذیری زیست میزان سنجش» عنوان با ایمقاله در ،(0110) همکاران و فیض

 و دانش رت،مها) انسانی سرمایه نظیر مختلفی فاکتورهای روستایی هایهسکونتگا پذیری زیست میزان سنجش برای که یافت دست هایافته

 انداز،پس میزان) مالی ،(اجتماعی نهادهای به دسترسی و هاگروه در عضویت افراد، میان اعتماد حس وجود) اجتماعی ،(کار انجام جهت توانایی

 نظیر یهایزیرساخت) فیزیکی ،(طبیعی منابع و زیستی تنوع وحش، حیات آب، زمین،) طبیعی ،(بازنشستگی هایمستمری و درآمد و اعتبار

 مثابهبه فوق هایشاخص که سازدمی نشان خاطر مجموع در وی. گیرد قرار نظر مد بایستیمی سیاسی و( ارتباطات و انرژی سرپناه، ونقل،حمل

 .باشدمی روستائیان زندگی و معیشت وضعیت ارزیابی جهت چارچوب ترینکامل و ترینمناسب

 نطقهم در پذیری زیست برای را چارچوبی «سوئد در آسپینگه روستایی منطقه پذیری زیست» عنوان با پژوهشی در( .011) ورگونست

 زندگی محلی، ساکنان یعنی عامل، پنج میان تعامل حاصل پذیری زیست مذکور، چارچوب در. کرد معرفی سوئد در آسپینگه روستایی

 وهشی و( جنس و سن) شناختی جمعیت ساختار تعداد، محلی، ساکنان مورد در. است فیزیکی مکان و محلی اقتصاد خدمات، سطح اجتماعی،

 ی،محل اقتصاد. شودمی شامل را هافروشگاه و سالمندان برای خانه مدارس، ارتباطات، خدمات، سطح. است برخوردار بیشتری اهمیت از زندگی

 ناحیه است. انداز چشم دهنده نشان فیزیکی، مکان نهایت، در و دهدمی نشان را درآمد و اشتغال ایجاد برای محل توان

 

 تحقيق شناسیروش
 کاربردی و روش تحقیق به شیوه توصیفی، تحلیلی و پیمایشی است. -ایرویکرد حاکم بر این پژوهش، توسعه

 اطالعات گردآوري روش
 :است شده آوری جمع ذیل روش دو اساس بر پژوهش این نیاز مورد هایداده

 ايکتابخانه مطالعات -الف
 .است شده استفاده التین و فارسی معتبر مقاالت و هانامهها، پایانکتاب از تحقیق نظری مبانی تدوین جهت

 ميدانی مطالعات -ب
 .شد خواهد توزیع آماری جامعه بین و استفاده پرسشنامه تحقیق، از نیاز مورد هایداده گردآوری برای

 دنبال به تحقیق این واقع در. دهدمی یاری تحقیق موضوع سنجش برای هاییشاخص و معیارها کردن پیدا در را ما عاتاطال این

 .است تحقیق سؤاالت به گوییپاسخ برای فرضیه آزمون و موجود شرایط توصیف برای اطالعات آوریجمع

 اطالعات گردآوري ابزار
 در توضیح و خود معرفی ضمن پژوهشگر. بود پژوهش پرسشنامه به شده ارائه هایپاسخ آوریجمع صورتبه اطالعات گردآوری ابزار

. هندد پاسخ آن سؤاالت به و نموده مطالعه درستیبه را هاپرسشنامه که نمودمی تقاضا کنندگان شرکت از تحقیق مورد موضوع اهمیت مورد

 صاًشخ محقق شده ارائه اطالعات حفظ جهت. دادمی ارائه را الزم توضیحات و دادمی پاسخ آمدمی پیش که سؤاالتی به خود حضور با پژوهشگر

 .شدند ارائه کلی صورتبه هایافته نهایت در و نمودمی آوری جمع را پرسشنامه
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 گيري نمونه شيوه و نمونه جامعه آماري، حجم
 02 تا 19 بین 1.00 سال در که لوداب هستاند روستاهای ساکنان شامل حاضر پژوهش آماری جامعه نظر، مورد باهدف ارتباط در

 .باشدمی نفر 11002 هاآن تعداد که شودمی بودند، ساکن روستاها در دائم صورتبه و داشتند سن سال

 مورد روستاهای ساکنان برای شده، محاسبه کوکران فرمول از استفاده با که نمونه حجم پژوهش، این در آماری جامعه به توجه با

 .است شده مشخص تصادفی طوربه نفر 111 مطالعه،

 

 هاي تجزیه و تحليلروش
و برای  spssها در نرم افزارهای آماری گیرند. تجزیه و تحلیل دادههای خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار میداده

  شود. استفاده می EXSEL ترسیم نمودار از نرم افزار

 پایایی و روایی

ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده که طی یک ها توسط اساتید تائید شده است و برای پایایی پرسشنامهیی پرسشنامهروا

های زیست پذیری در دهستان لوداب شهرستان بویراحمد محاسبه گیری مقدماتی ضریب آلفای کرونباخ برای بررسی وضعیت شاخصنمونه

 باشد.های تحقیق میهشد که نشان دهنده پایایی پرسشنام

 ي زیست پذیريهاشاخص: آلفاي کرونباخ 1-1جدول 

 

 

 

 

 

 موقعيت جغرافياي منطقه
 20درجه،  00مربع در جنوب غربی ایران قرار دارد. این استان بین دو مدار کیلومتر 1221۷استان کهگیلویه و بویراحمد با مساحت 

دقیقه شرقی قرار گرفته است و از شمال با  .2درجه،  21و دقیقه  22درجه،  ۴0النهارهای دقیقه شمالی و نصف 00درجه، 1.دقیقه و 

های فارس و بوشهر و از غرب با استان خوزستان همسایه از جنوب با استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری، از شرق با استان فارس، استان

های بویراحمد، کهگیلویه، باشت، گچساران، دنا، نامهای به و بویراحمد از شهرستان آخرین تقسیمات کشوری استان کهگیلویه بر اساساست. 

 شهر تشکیل گردیده است. 1۴دهستان و  ۴1بخش،  10چرام، لنده، 

دقیقه عرض  0۷درجه و  1.دقیقه تا  01درجه و  1.کیلومتر مربع به لحاظ جغرافیایی در  ۷91.ن بویراحمد با مساحت شهرستا

از مساحت کل  %0/00دقیقه طول شرقی واقع شده است. این شهرستان با مرکزیت یاسوج  .2درجه و  21دقیقه تا  1.درجه و  21شمالی و 

های به شهرستان دنا و از غرب به شهرستان کهگیلویه و از شرق به شهرستان اقلید و از جنوب به شهرستان استان را در بر گرفته است و از شمال

های شود. شهرستان بویراحمد در منطقه سردسیری واقع شده است. یاسوج مرکز این شهرستان در میان جنگلسپیدان و ممسنی محدود می

 تان کهگیلویه و بویراحمد(.بلوط محصور است )بنیاد مسکن انقالب اسالمی اس

 

 هاي تحقيقیافته

 هاتحليل توصيفی داده

های مرکزی و پراکندگی مانند میانگین ها و اطالعات با استفاده از آمار توصیفی که شامل شاخصدر این قسمت بعد از جمع آوری داده

 شود.ها پرداخته میباشند؛ به توصیف دادهی و جداول میها و همچنین نمودارهای فراوانی و درصدهای فراوانو میانه و مد و دامنه داده

 سن پاسخ دهندگان

 باشد.( می1-۴ها بر اساس سن مطابق جدول )ها، فراوانی آزمودنیدر بررسی اطالعات به دست آمده از پرسشنامه

 

 
 

 نتیجه ضریب آلفای کرونباخ متغیر

 پایا 12۷0 زیست پذیری اقتصادی

 پایا 129۷ زیست پذیری اجتماعی

 پایا 1201 زیست پذیری محیطی
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 : توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان2-1 جدول

 معیفراوانی تج درصد فراوانی فراوانی سن

12-02 .۴ .120 .120 

00-.2 ۴2 ۴120 ۷129 

.0-۴2 01 1021 0120 

 111 021 11 باالتر ۴0

  111 111 جمع

 

 .۴حدود ) نفر ۷.برابر با  سال 2.تا  02شود بیشترین فراوانی مربوط به سن افراد مربوط به سطح ( مشاهده می0-1طبق جدول )

 باشد.می درصد( 921معادل ) نفر ۷ سال به باال سال برابر با ۴0رده سنی  نیز مرتبط به درصد( و کمترین فراوانی مربوط به سن افراد

 

 جنسيت

 ها بر اساس جنسیت مطابق جدولفراوانی آزمودنی ها؛در بررسی اطالعات به دست آمده از پرسشنامه

 باشد( می.-1) 

 : توزیع فراوانی مربوط به جنسيت پاسخ دهندگان3-1 جدول

 فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی سن

 0222 0222 9. زن

 111 ۴22. ۷0 مرد

  111 111 جمع

 

درصد( و کمترین فراوانی  0222حدود ) نفر ۷0شود بیشترین فراوانی مربوط به جنسیت را مردان برابر با ( مشاهده می.-1طبق جدول )

 باشد.می درصد( ۴22.معادل ) نفر 9. مربوط به زنان برابر با

 

 زان تحصيالتمي

 باشد.( می۴-1نمودار ) ها بر اساس میزان تحصیالت مطابق جدول وفراوانی آزمودنی ها،در بررسی اطالعات به دست آمده از پرسشنامه

 مربوط به ميزان تحصيالت پاسخ دهندگان : توزیع فراوانی4-1 جدول

 فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی سن

 002۴ 002۴ 00 دیپلم

 202۴ 1. .. دیپلمفوق 

 0120 ۴22. 9. لیسانس

 111 021 11 فوق لیسانس باالتر

  111 111 جمع

 

 ۴22.حدود ) نفر 00لیسانس  شود که بیشترین فراوانی مربوط میزان تحصیالت افراد مربوط به سطح( مشاهده می۴-1) مطابق جدول

 باشد.می درصد( 021نفر )حدود  11به سطح فوق لیسانس به باالتر  ( و کمترین فراوانی مربوط به میزان تحصیالت افراد مربوط درصد
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 وضعيت تأهل

 مربوط به وضعيت تأهل پاسخ دهندگان : توزیع فراوانی5-1جدول 

 فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی سن

 0212 0920 ۷2 مجرد

 111 129. 2. متأهل

  111 111 جمع

 
درصد( از پاسخ  129.نفر )حدود  2.درصد ( از پاسخ دهندگان متأهل و  0920حدود ) نفر 2۷ کهشود ( مشاهده می2-1مطابق جدول )

 دهنددهندگان را مجردها تشکیل می

 هاي استنباطییافته

 خواهد شد. ها پرداختههای آماری به بررسی فرضیات پژوهش و سایر تحلیلاز آزمون بخش با استفاده در این

 ي تحقيقمتغيرها بودن نرمال آزمون
باشد یا نه؟ در صورت های جمع آوری شده دارای توزیع نرمال میبایست ابتدا مشخص شود دادههای آماری میبرای استفاده از تکنیک

بایست های پارامتریک استفاده کرد در غیر این صورت میتوان از آزمونها میهای جمع آوری شده برای آزمون فرضیهنرمال بودن توزیع داده

اسیمرنوف برای تعیین نرمال بودن توزیع متغیرهای مستقل و  –پارامتریک استفاده نمود. بدین منظور از آزمون کولموگروف  های ناآزمون از

 .کنیمهای مناسب جهت بررسی صحت و سقم فرضیات تحقیق استفاده میکنیم. بر اساس نتایج حاصل؛ از آزمونوابسته استفاده می

 هااسيمرنوف براي تعيين نرمال بودن داده –آزمون کولموگروف -

{
𝑯𝟎 =   توزیع متغیر𝒊 ام نرمال نیست

𝑯𝟎 = توزیع متغیر𝒊 ام نرمال است
 

در غیر این صورت فرض صفر  پذیریمصفر را می تر از مقدار خطا باشد؛ آنگاهزیر اگر سطح معنی داری کوچک با توجه به نتایج جدول

 کنیمرا رد می

 متغيرهاي تحقيق نرمال بودن : آزمون 6-1جدول

 فرضیه نتیجه سطح معناداری آماره آزمون متغیر

 تائید فرضیه 12110 121۴9 زیست پذیری اقتصادی

 تائید فرضیه 12111 121۴1 زیست پذیری اجتماعی

 تائید فرضیه 12111 121.1 زیست پذیری محیطی

 

 باشد.یه متغیرهای تحقیق نرمال میتوزیع کل شود کهجدول فوق مالحظه می به با توجه

 

 هاي پژوهشفرضيه آزمون
 شود.می بررسی فرضیات پژوهش پرداخته به طرفهآزمون تی استیودنت یک از نتایج با استفاده قسمت در این

 فرضيه اول

 د.بین رضایت ساکنان روستاهای لوداب و وضعیت اقتصادی زیست پذیری این روستاها رابطه معناداری وجود دار

باشد لذا درصد می 2تر از مقدار خطای کوچک 12100 متغیر زیست پذیری اقتصادی که برابر با سطح معناداری مرتبط به با توجه به

 درصد رابطه معناداری بین رضایت ساکنان روستاهای مورد مطالعه و زیست پذیری اقتصادی وجود دارد؛ 2توان گفت در سطح خطای می

 شود.حقیق تائید میبنابراین فرضیه اول ت
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 تی استيودنت براي بررسی فرضيات پژوهش : نتایج آزمون7-1جدول

 اختالف میانگین سطح معنی داری درجه آزادی آماره آزمون متغیر

 -1201019 12100 110 -121.0 زیست پذیری اقتصادی

 

 فرضيه دوم
 برخوردار نیستند. رسد زیست پذیری اجتماعی روستاهای لوداب از وضعیت خوبیبه نظر می

باشد لذا درصد می 2تر از مقدار خطای کوچک 121.0 متغیر زیست پذیری اجتماعی که برابر با سطح معناداری مرتبط به با توجه به

پذیریگ اجتماعی روستاهای مورد مطالعه از وضعیت خوبی  اینکه زیست درصد؛ فرض صفر را مبنی بر 2توان گفت در سطح خطای می

 شود.باشد، پس فرضیه تأیید میمیبرخوردار 

 تی استيودنت براي بررسی فرضيات پژوهش نتایج آزمون :8-1جدول

 اختالف میانگین سطح معنی داری درجه آزادی آمار آزمون متغیر

 -121۷111 121.0 110 -02100 زیست پذیری اجتماعی

 

 فرضيه سوم

 ین روستاها رابطه معناداری وجود دارد.بین رضایت ساکنان روستاهای لوداب و وضعیت زیست محیطی ا

باشد لذا درصد می 2تر از مقدار خطای بزرگ .1200محیطی که برابر با  متغیر زیست پذیری سطح معناداری مرتبط به با توجه به

 جود ندارد؛درصد رابطه معناداری بین رضایت ساکنان روستاهای مورد مطالعه و زیست پذیری محیطی و 2توان گفت در سطح خطای می

 شود.بنابراین فرضیه سوم تحقیق تائید نمی

 تی استيودنت براي بررسی فرضيات پژوهش نتایج آزمون :9-1 جدول

 اختالف میانگین سطح معنی داری درجه آزادی آمار آزمون متغیر

 -121.990 .1200 110 -12۴.0 زیست پذیری محیطی
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 نتيجه گيري 
های اجتماع به اجتماع دیگر متفاوت است و از این رو رسیدن به ظرفیت فراگیر در این زمینه دشوار است. در سال زیست پذیری از یک

 منظور ارضای نیازهایباشد که در فرآیند توسعه بههای فکری مهم در برنامه ریزی روستایی زیست پذیری روستاها میاخیر یکی از جریان

طور که بیان شد زیست پذیری در روستاها به سه بُعد اقتصادی، باشد. همانوری و اجتناب ناپذیر میمادی و معنوی ساکنان روستاها ضر

سرعت اختالل شده و های روستایی بهاجتماعی و زیست محیطی وابسته است که اگر کارکرد هر یک از این سه بُعد دچار شود سکونت گاه

فتن میزان مسائل بهداشتی و زیست محیطی خواهد بود از این رو شناخت مسائل مربوط نتیجه آن کاهش جمعیت، فقر، تضاد اجتماعی، باال ر

ل ابه روستاهای ایران از اهمیت بسیار باالی برخوردار است زیرا ریشه تمامی مشکالت و مسائل عقب ماندگی مانند فقر گسترده، نابرابری در ح

 زیست نظریه در .بود خواهند شادتر مردم بیشتر، نیازهای تأمین باارند. رشد، رشد سریع جمعیت و بیکاری، ریشه در مناطق روستایی د

 است میزان رضایت کننده بینی پیش پذیری زیست نظریه .گیردشکل می عینی زندگی کیفیت مبنای بر زندگی از ذهنی رضایت پذیری،

 نیازهای تأمین شرایط ایجاد برای زندگی خوب شرایط .بود متفاوت خواهد نیازها، تأمین در آمیز موفقیت سیاسی راهبردهای به پاسخ در که

 است، مفهوم و معنا دارای اکولوژیکی نظر از تنها زیست پذیری حیوانات بیشتر برای .شودمی گرفته نظر در شرط پیش یک عنوانبه انسانی

 شمولجهان نیازهای یکسری دارای هاانساناهمیت است.  دارای و بوده مطرح میزان همان به نیز اجتماعی کیفیت انسان برای که حالی در

 نیازها تأمین نظر از متفاوت تأثیر میزان مختلف دارای جوامع و اندگرفته شکل نیازها این تأمین جهت در انسانی اجتماعات واقع در .هستند

دهد که روستاهای مورد مطالعه نشان میتحلیل وضعیت زیست پذیری در منطقه ارزیابی  را خود موقعیت مؤثری طرز به تواندمی انسان .هستند

دهد که ساکنان روستاها از وضعیت زیست نشان می 12100دهستان لوداب از نظر وضعیت زیست پذیری اقتصادی روستاها با سطح معناداری 

ها از وضعیت زیست دهد از ساکنین روستانشان می 121.0پذیری رضایت دارند و از نظر وضعیت زیست پذیری اجتماعی با سطح معناداری 

دهد که ساکنین این روستاها از وضعیت نشان می .1200پذیری اجتماعی رضایت دارند و وضعیت زیست پذیری محیطی با سطح معناداری 

، کریمیان .1.0، خراسانی 1.0۴زیست محیطی رضایت ندارند. نتایج فرضیه اول و دوم این تحقیق با نتایج تحقیقات عیسی لو و همکاران 

همخوانی دارد ولی  .011 ، ورگونست0110 ، فیض و همکاران0111، وانگ 1.00، بوزرجمهری و همکاران 1.02، افروخته و همکاران 1.0۴

 نتایج فرضیه سوم همخوانی ندارد.

 

 پيشنهادها و راهکارها
 .گرددمی مردم آمدن هم گرد و مدنی مشارکت افزایش موجب که سرزنده و شاد عمومی فضاهای ایجاد -

 و خدمات گوناگون هاساختترش و بهبود کیفیت زیر گس -

 بهبود تجهیزات روستایی از جمله بهبود وضعیت حمل و نقل در روستا -

 ارائه امکانات و خدمات رفاهی و سرگرمی برای اوقات فراغت جوانان برای جلوگیری از مهاجرت -

 ز تخریب محیط زیستمیسر نمودن شبکه گاز برای خانوارهای روستایی فاقد گاز جهت جلوگیری ا -

 ی عمرانیهاپروژهمشارکت مردم روستا در امور اجرای  -

 ی مرتبط صنعتیهاتیفعالایجاد زمینه الزم جهت توسعه  -

  هافاضالبی این روستاها و دفع درست و بهداشتی هازبالهتصمیم اساس برای دفع  -

 بهبود وضعیت درآمد در این روستاها بخصوص اشتغال برای جوانان -
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