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   چكيده

تأثير مشكالت متنوع محيطي، تحتويژه مناطق روستايي طي چند دهه گذشته مناطق مختلف جغرافيايي به

ريزي در شناسايي اين عوامل و برنامه. انداجتماعي، اقتصادي، سياسي و فضايي در وضعيتي نامساعد قرار گرفته

تواند سزايي داشته و ميتأثير به هاجهت رفع آن  با رويكرد مناسب و مطلوب در ممانعت از ناپايداري روستا

نمايد اين تحقيق با هدف تحليل ناپايداري سكونتگاههاي روستايي از ديدگاه شوارها پايداري روستاها را تضمين 

و دهياريها  در منطقه كوهستاني و پايكوهي زاگرس مطالعه موردي روستاهاي شهرستانهاي مريوان و سروآباد 

ورد استفاده براي اي و ميداني انجام گرفته، ابزار مانجام گرفته، مطالب اين پژوهش عمدتاً به روش كتابخانه

  استفاده شده است در  SPSSو ARC GISافزارهاي گردآوري اطالعات پرسشنامه بوده، در اين تحقيق از نرم

  اي، فريدمن، ضريب همبستگي، تحليل واريانس نمونهتكT هاي آماري با استفاده از آزمون SPSS افزارنرم

نتگاههاي روستايي روستاهاي مريوان و سروآباد مورد طرفه و رگرسيون چندمتغيره، وضعيت ناپايداري سكويك

دهد كه از ديدگاه شوراها و دهياران، منطقه مورد مطالعه از هاي اين تحقيق نشان مييافته. سنجش قرار گرفته است

هاي اكولوژيكي بسيار ناپايدار بوده و اين دو بعد بيشترين تأثير را در ميزان مهاجرت - بعد اقتصادي و محيطي 

سياسي تأثير چنداني در  ـروستايي و ناپايداري روستاها داشته است و عوامل فرهنگي ـ اجتماعي و نهادي 

 - به عقيده مسئولين، با تغيير مثبت در عوامل اقتصادي و كنترل عوامل محيطي . اندناپايداري روستاها نداشته

  .يي را كاهش دادتوان روند ناپايداري سكونتگاههاي روستااكولوژيكي منطقه مي

  .توسعه پايدار روستايي، ناپايداري، پايداري، روستاهاي شهرستانهاي مريوان و سروآباد :كليدواژگان

                                                 
نور با عنوان تحليل ناپايداري سكونتگاههاي روستايي در منطقه روستايي دانشگاه پيامريزي نامه دكتري تخصصي جغرافيا و برنامهاين مقاله از پايان. 1

  .استخراج شده است) مطالعه موردي روستاهاي شهرستانهاي مريوان و سروآباد(كوهستاني و پايكوهي زاگرس 

  .ايران ران،ته نور،ريزي روستايي، گروه جغرافيا، دانشگاه پيامدانشجوي دكتري جغرافيا و  برنامه. 2

    .ايرانتهران،  نور،دانشيار گروه جغرافيا، دانشگاه پيام. 3

  .ايرانتهران، نور، استاديار گروه جغرافيا، دانشگاه پيام. 4
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  مقدمه و طرح مساله

جامعه روستايي ما تحت دهد كه وضعيت روستايي كشور از ديدگاه توسعه پايدار نشان مي
اي شده است و شواهد به گستردههاي اخير دچار تحوالت هاي دههروندها و سياست تأثير
اي است كه نشان از حركت روستاها به سمت ناپايداري محيطي و انساني وجود دارد گونه

 ،با شرايط و عوامل نامساعد طبيعي در حال حاضر روستاها  .)2:1389،پور طاهري و ديگران(
ت مجبور به و در نهاي انداجتماعي غيرقابل تحمل گرديده –انساني و ساختار اقتصادي 

اند، در نتيجه اين وضعيت هاي آبا و اجدادي خود شدهمهاجرت و رها كردن سكونتگاه و زمين
، هاي انسانيمناطقي از كشور، غيرمسكون و خالي از جمعيت شده و بسياري از يادمان

هاي انجام گذارياجتماعي و حتي طبيعي در مسير نابودي قرار گرفته، امكانات طبيعي و سرمايه
اند، در نتيجه اين كاهش جمعيت روستايي شده در محيط روستايي رها شده و بالاستفاده شده

نمايد كه از ز سكنه در ابعاد مختلف براي كشور ايجاد مشكل ميروستاهاي خالي او افزايش 
زيرا  ،باشدقابل توجه مي غيره يادمانهاي فرهنگي و ،محيطيزيست ،اقتصادي ،لحاظ اجتماعي

اين ملت را از ) ولو اندك(گردد نشاني از يك تمدن اي كه در اين سرزمين متروك ميهر واحه
از ميان  .آورداقتصادي به ارمغان مي ،دارد و به همراه خود مشكالت عديده اجتماعيميان برمي

 از ديگر پيامدهاي آن است) هاژن( جانوري و ذخاير توارثي هاي گياهي،گونه رفتن

اجتماعي كشورهاي در  ـ هاي اقتصاديالوه بر اين بسياري از بحرانع .)81:1379مهدوي،(
 بيكاري و ،ناكاري ،نشينيحاشيه(ريشه در جوامع روستايي داشته  ،حال توسعه از جمله ايران

  ،تواند به نارسايي در شهر منجر شودنارسايي در روستاها مي ،طبق نگرش ساختاري. )غيره
 نيست وت شهر از روستا در فرايند توسعه صحيح جدا ساختن مسائل و مشكال اصوالً

  .ها در مقابل هم قرار دادن آنهاستگيسرچشمه بسياري از پيچيده

به دليل عدم (زيرا در شهرها  ،است شدهتخليه روستاها موجب عدم توازن بين شهر و روستا 
خليه هاي تشغل و جايگاهي براي مهاجرين وجود ندارد از طرفي در آبادي) وجود صنعت

مسكن و  ،زمين ،آب ،سرمايه سنگيني از خدمات رفاهي به همراه امكانات توليدي ،شده
دهد در ساير آباديها كه تاسيسات بر جاي مانده كه رقم بسياري از ثروت جامعه را تشكيل مي

حداقل آستانه براي ارائه امكانات  ،اند و روند رشد جمعيت منفي استطور كامل تخليه نشدهبه
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شود ارائه امكانات خدماتي، در نتيجه بسياري از مدارس برچيده مي ،معمول پايين آمده از حد
اين جريان در نهايت به متروك شدن روستاها منجر  ،بنابراين ،نشده بهداشتي و تفريحي مقدور

باشد، مقصد آن شهرها مي متروك شدن روستاها و در نتيجه مهاجرت كه عمدتاً .خواهد شد
بنابراين الزم است به  ،اي ايجاد خواهد كرداستاني و ناحيه ،را در ابعاد ملي پيامدهاي منفي

عنوان يك پديده هاي روستايي بهعنوان يك ضرورت غيرقابل انكار، به ناپايداري و مهاجرت
هاي آثار و تبعات آن در مقياس ،چرا كه در غير اينصورت ،مهم و اثرگذار توجه اساسي شود

  . رقابل كنترل خواهد بوداي غيملي تا ناحيه

 .روي كمربند زاگرس مرتفع واقع شده است هاي غربي ايران است بركردستان كه از استان

همين  .)6:1386 ،مركز آمار ايران(اي است درصد مساحت آن كوهستاني و كوهپايه 82بيش از 
ديگر استانهاي  متمايز از ،ويژگي ارتفاعي و ناهمواري استان كردستان را از لحاظ منظر طبيعي

را براي سكونتگاههاي انساني به  يهايمحدوديت، كشور ساخته است و در كنار عوامل انساني
   .وجود آورده است

ساله در روستاهاي محدوده مورد مطالعه بيانگر اين است كه جمعيت  18بررسي منابع آماري 
كاهش  ،استنفر كاهش پيدا كرده  82114به  1393در سال  1375نفري سال  121666

اي را كنندهساله رقم بااليي بوده و روند نگران 18هزار نفري در يك دوره  40جمعيت حدود 
 225به  240تعداد روستاها در اين دوره از  .دهددر كاهش جمعيت روستايي منطقه نشان مي

تخليه شده و  روستا در اثر عوامل مختلف كامالً 15در اين مدت  ،عبارتي ديگرروستا رسيده به
تحقيق حاضر سعي  ،با اين اوصاف. نفر رسيده است 15روستا هم به زير  17جمعيت حدود 

روند كاهش جمعيت و ناپايداري محدوده مورد مطالعه را از ديدگاه مسئولين مورد  دارد
  :باشدبررسي قرار دهد، لذا اين تحقيق در پي پاسخگويي به دو سوال ذيل مي

–سياسي و فضايي  –فرهنگي، اقتصادي، نهادي  -اجتماعي ،محيطي(در بين عوامل  .1

  كداميك نقش بيشتري در ناپايداري روستاهاي منطقه دارد؟) كالبدي

  توان روند ناپايداري روستاهاي منطقه را كاهش داد؟ آيا با رويكرد توسعه پايدار مي .2
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  پيشينه تحقيقمروري بر سابقه و 

 ،زمينه پايداري مشخص شد كه در محدوده مورد مطالعهبا بررسي اسناد و متون مرتبط در 
ولي مطالعاتي در  ،پژوهش و تحقيقي در اين باره تاكنون در سطح محلي انجام نگرفته است

صورت پراكنده در عد كالن و كشوري وجود دارد كه بهارتباط با موضوع مورد مطالعه در ب
  :شودختصار به تعدادي از آنها اشاره ميطور اباشد كه در اينجا  بهبرخي مقاالت موجود مي

به اين  ارزيابي پتانسيل توسعه پايدار روستاييدر مقاله ) 2014(و ديگران آنتونيو بوگيا  •
مديريت  برايپتانسيل باال  توسعه پايداراي رويكرد مبتني بر مجموعه اند كهنتيجه رسيده

قادر به  اين الگو .داردگيرندگان را براي حمايت از تصميم همچنين ريزي وو برنامه
عوامل اصلي محرك توسعه پايدار در مناطق روستايي  تبيينبندي و همچنين اعطاي رتبه

  .)Antonio & etal,2014(است 

ريزي توسعه پايدار محيط مطالعات برنامهاي با عنوان در مقاله، )2013(فان و شانگ  •
در پيوند با سطوح باالتر تأثير به  زيست محيطيهماهنگي اند نتيجه گرفتهزيست روستايي 

 زيست،  براي تقويت توسعه پايدار محيط .داشت سزايي در توسعه پايدار روستايي خواهد
ساخت جامعه هماهنگ با محيط  ،ايتوسعه منطقه پيشنهاد ايجاد ارتباط شهر و روستا،

  .(Fan & Shang,2013) اندرا پيشنهاد كردهجويي منابع صرفهو  زيست

توسعه پايدار در مناطق ) چهار در يك(مدل اي با عنوان در مقاله ،)2012(ژونگرون ژونن  •
باعث طور مؤثر هبنتيجه رسيده كه اين مدل زيست محيطي  به اين :چينشمالي  روستايي

ترويج توسعه اقتصادي و كاهش زوال زيست محيطي در مناطق  ،كمبود انرژي تامين
ارائه  نظيربرخي اقدامات متقابل براي كارايي بهتر اين مدل،  پاياندر  شودميروستايي 

هاي توليد هاي كشاورزي، بهبود مهارتسيستم كامل خدمات فني، تقويت آموزش
پايدار براي بازاريابي محصوالت كشاورزي و  جريانايجاد يك  محصوالت كشاورزي،

  ).Zohongren,2012( اندهپيشنهاد كردمدل اين  براي را مدل مناسب مديريت كشاورزي

اي كه براي مناطق آمريكاي التين انجام داده نتيجه مطالعه در مقاله ،)2006(ديويد كاري  •
روند مهاجرتهاي آن منطقه از نوع مهاجرتهاي روستا به روستا بوده و  .ايشان نشان داد
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زيرا روستاهاي بزرگتر امكانات واقع در شهر را  ،باشدمهاجران روستا به شهر كمتر مي
  .)Carr,2006:10-25(دارند 

 رويكرد با روستايي توسعة مفهومي چارچوب« اي با عنوانمقاله در ،)2006( مانفر زيلر •

 بر كه بود خواهد پايدار توسعة بر مبتنيتنها زماني  روستايي توسعةت اس معتقد ،»توسعة

   .)Zeller ,2006( باشد اقتصادي رشد برابري، پايداري محيطي  عمدة محور سه اساس

گيرد كه در مقاله توسعه پايدار و ناپايداري توسعه روستايي نتيجه مي، )1377( سعيدي •
توليد و يا برخورداري از واحدهاي  ي روستايي را در افزايشهاي كمي درآمد، نبايد توسعه

توانيم در  نمي شمار آوريم،فرآيندي پويا و مدام بهر توسعه را گو ا، خدماتي خالصه نمود
و . كنيمآن را خاتمه يافته اعالم  را آغاز و در مقطع زماني ديگر،» اقدامات توسعه«مقطعي 

نتيجه ديگر اينكه نبايد اشتغال زايي و فقرزدايي را تنها راه برون رفت از معضل توسعه و 
  .)1377سعيدي،( شمار آوريمبههاي  روستايي يا ناپايداري توسعه در عرصه

در تحقيقي با عنوان نقش فاكتورهاي طبيعي در پايداري سكونتگاهاي ، )2011(عنابستاني  •
كه بين عوامل زيست محيطي مانند روستايي مطالعه شهرستان سبزوار  نتيجه گرفته است 

عنوان يك شاخص از ثبات موقعيت، آب و اراضي كشاورزي با تغييرات جمعيت به
  .(Anabstani,2011)يت روستايي ارتباط معني داري وجود داشته است  جمع

ها و تنگناهاي محيطي و تأثير آن بر اي با عنوان محدوديتدر مقاله ،)1390(بهرامي  •
نتيجه گرفته كه نظام ) مطالعه موردي شهرستان سنندج(ناپايداري سكونتگاههاي روستايي 

استقرار در محيط روستايي استان با الزامات توسعه و تحوالت امروز سازگار نيست، 
 –كاني مشكالت م ،هابا وجود محدوديت) و شيب زياد ،ارتفاع ،اقليم(عوامل طبيعي 

ريزي روستايي، مشكالت حاشيه شهر فضايي و معيشتي و فقدان ايده منطقي در برنامه
  .)1390بهرامي،( سنندج را دو برابر كرده است

در مقاله سنجش پايداري سكونتگاههاي روستايي با استفاده  ،)1389( نژاد و ديگرانحاجي •
اند، رسيده اين نتيجهبه ) مطالعه موردي شهرستان شيروان( از سيستم منطق فازي

روستاهاي محدوده مورد مطالعه از لحاظ پايداري زيست محيطي و اجتماعي تفاوت 
ترند كه داليل آن را چشمگيري با هم دارند در صورتي كه از لحاظ اقتصادي بسيار همگن



  )المللي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه علمي ـ پژوهشي و بين(جغرافيا                  68

 

هاي اقتصادي، تنگناهاي محيطي، ويژگيهاي فرهنگي و موقعيت فضايي بايد در توانايي
  ).1389نژاد و ديگران،حاجي(جستجو كرد  سكونتگاها

اي با عنوان بررسي جايگاه توسعه پايدار در در مقاله ،)1388(زاده و ايزدي جيرانحسن •
 رفاه هايهبرنام در پايدار توسعة بر مبتني رويكرد ،اندجامعه روستايي ايران نتيجه گرفته

 چارچوب خالء از ناشي هم امر اين و ندارد وجود ايران در روستايي توسعة و اجتماعي

 است هايزيربرنامه در مردم مشاركت زمينه در كارآمد رويكرد فقدان و توسعه نظري

  .)1388زاده و ايزدي جيران،حسن(

  

  روش تحقيق

 از روش تركيبيها آوري دادهجمع از لحاظ، كاربردي، از نظر نوع تحقيق ،تحقيق حاضر
پرسشنامه   مشاهده، آوري اطالعات به طريقجمع هايتكنيكباشد، و پيمايشي مياسنادي 

شود كه نتايج آن در را شامل مي 1393-1375اين تحقيق مقطعي بوده و دوره زماني ،بوده
تحليل اطالعات به دو صورت كمي و  ،بخش خواهد بودسال آينده نتيجه 10ريزي تا برنامه

منظور بررسي وضعيت ا كه بهكيفي انجام گرفته است اين تحقيق به صورت سيستمي بوده چر
      .پايداري تا جايي كه مقدور بوده جز به جزء موارد بررسي شده است

براي ارزيابي ميزان پايداري در منطقه مورد مطالعه اقدام به تدوين پرسشنامه براي شوراها و دهيارها 
ريزي برنامهها توسط اساتيد راهنما و چند نفر از صاحبنظران ضريب روايي پرسشنامه، شده

روستايي و متخصصين آمار مورد تاييد قرار گرفته و ضريب پايايي با استفاده از آزمون آلفاي 
  .ذكر شده است) 1( محاسبه  شده است كه در جدول شماره SPSS كرونباخ در 

   

  ميزان ضريب آلفاي كرونباخ پرسشنامه : 1جدول

نوع 

  پرسشنامه

  شاخص

 -محيطي

  يكاكولوژي

 –اجتماعي 

  فرهنگي

  اقتصادي

 -نهادي 

  سياسي

-فضايي 

  كالبدي

  كل

  /83  /93  /72  /84  /85  /72  ضريب آلفاي كرونباخ  مسئولين

  



  69                ...ناپايداري سكونتگاههاي روستايي از ديد شوراها و دهياريها 

 

بوده كه نشان از / 70ميزان پايايي پرسشنامه باالي  ،شودهمانطور كه در جدول مشاهده مي
   .متغييرهاستها و همبستگي دروني سواالت براي سنجش ميزان پايايي قابل قبول پرسشنامه

سكونتگاههاي روستايي كه بر اساس سرشماري عمومي  :از جامعه آماري تحقيق عبارتند
سياسي شهرستانهاي مريوان و سروآباد قرار  –در محدوده اداري  1390نفوس و مسكن سال 

وجود دارد ) مسكوني و خالي از سكنه(سكونتگاه  240تعداد شهرستان  دو در اين. اندداشته
ها رگيري كوكران به تعيين حجم نمونه از تعداد كل خانوا ابتدا به وسيله روش نمونهكه در 

سكونتگاهها بر اساس فرمول از كل اين  .)140:1382نيا، محمدرضا، حافظ( پرداخته شد
هاي شدند ولي با توجه به زياد بودن تعداد نمونهعنوان نمونه انتخاب بهروستا  134 كوكران

 ،روستا تقليل يافت 85فرمول تصحيح شده كوكران استفاده شد كه به تعداد انتخاب شده از 
هاي شهرستان روستا و سهم نمونه 54كه در اين ميان سهم روستاهاي شهرستان مريوان 

   .باشدروستا مي 31سروآباد برابر با 

134
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n فرمول تصحيح شده كوكران 

 در هاي موردنيازنمونه تا تعداد هانجام شد ايروش منظم سيستماتيك و طبقهبا  ابتدا گيرينمونه
مورد مطالعه توزيع شود و بتوان با قابليت اطمينان باال نتيجه را به كل  جامعه آماريكل  بين

نوارهاي روستايي از روش تصادفي در ادامه براي انتخاب سرپرستان خا. جامعه آماري تعميم داد
اي فريدمن، تك نمونه Tبراي ارزيابي و سنجش، از آزمونهاي آماري و  ساده استفاده شده است

  . تحليل واريانس، ضريب همبستگي و رگرسيون چند متغيره استفاده شده است

هاي عوامل و محدوديت، با توجه به اينكه در بيان مساله هم مطرح شد ،در اين پژوهش
كالبدي در ناپايداري سكونتگاهها ناحيه مورد  ـ سياسي و فضايي ،فرهنگي، اقتصادي ،طبيعي

پايداري سكونتگاههاي روستايي /اند، لذا براي بررسي ابعاد ناپايداريمطالعه نقش اساسي داشته
   .استفاده شده است) 2( منطقه از ابعاد و متغييرهاي جدول



  )المللي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه علمي ـ پژوهشي و بين(جغرافيا                  70

 

 ابعاد و متغيرهاي پژوهش: 2جدول

 هامتغير ابعاد

 -محيطي 

  اكولوؤيك

، شيب زمين، حاصلخيزي )اي، كوهستانيدشتي، دامنه(استقرار سكونتگاهي  منابع آب،

خيزي، رانش زمين، سرما، زلزله(خاك، خسارات ناشي از نزديكي به مخاطرات طبيعي 

ود ككيفيت جنگل و مرتع، دفن زباله، استفاده از  ، ظرفيت مراتع،)خيزيسيل خشكسالي،

آيش زمين، گرد و  سوزي،تغيير كاربري زمين، آتش استفاده از سوخت فسيلي، ايي،يشيم

  غبار

 –اجتماعي 

  فرهنگي

اعتماد به يكديگر، بار  همياري ميان مردم، امنيت، نرخ مهاجرفرستي، ميزان باسوادي،

  ظرفيت گردشگري فرهنگي ،)داشت و آموزشبه(تكفل،سرانه خدمات اجتماعي شامل 

  اقتصادي

داشتن وسايل  اي،گذاري اقتصادي، توسعه بازارهاي محلي و منطقهحمل و نقل، سرمايه

 كشاورزي،( ميزان توليد زندگي دسترسي به مراكز خدماتي مجاور، داشتن معادن،

سرانه، اراضي ، رضايت شغلي، بيكاري،  اراضي آبي، درآمد )صنايع دستي دامداري و

  باغي، اراضي ديمي

  نهادي

، مشاركت زنان، ..)فعاليتهاي عمراني و انتخابات، راهپيماييها،(ميزان مشاركت مردم 

گيري دولت، ميزان اعتبارات عمراني، رضايت مردم از نهادها، تمركززدايي در تصميم

برنامه هاي (ميزان توجه در چارچوب نهادي و قانونگذاري  رضايت از عملكرد دولت،

 تعداد نهادهاي دولتي و غيردولتي ،)ملي و استاني

 –كالبدي 

  فضايي

  

فاصله از  ،برخورداري از تاسيسات مختلف خدماتيامكان دسترسي به راه ارتباطي، 

سكونتگاههاي پيراموني اعم از شهري و روستايي، فاصله تا نزديكترين سكونتگاه مركزي، 

ساختماني بومي و غير بومي، امكان ساخت و ساز  امكان و دامنه دسترسي به مصالح

ارتباط  مسكن و تاسيسات مرتبط با آن، جايگاه عملكردي مشخص در تعامالت فضايي،

  روستاها با يكديگر، وضعيت مسكن

  با تغيير و اضافه) 1388،سعيدي(و ) 278:1388سعيدي و حسيني حاصل،( :ماخذ
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  مورد مطالعه معرفي منطقه

  درجه طول شرقي و 46 44درجه تا  46 05محدوده مورد مطالعه در مختصات جغرافيايي  

هاي استان فرهنگ آبادي(درجه عرض شمالي واقع شده است  35 46درجه تا  35 02 
روستا و 152با تعداد  ،كيلومترمربع 2259,5شهرستان مريوان با مساحت . )296:1390كردستان،

روستا در استان كردستان در غرب  77كيلومترمربع و  1168,4شهرستان سروآباد با مساحت 
اند كه در مجموع اين دو شهرستان ايران در زون زاگرس رورانده و چين خورده واقع گرديده

 .)1390،مركز آمار ايران( انددرصد از مساحت كل استان را به خود اختصاص داده 12 با هم
از غرب و  ،محدوده مورد مطالعه، از شمال به شهرستان سقز، از شمال غرب به كشور عراق

ازجنوب شرق به شهرستان كامياران و از شرق به شهرستان سنندج  ،جنوب به استان كرمانشاه
   .)1شكل ( استدهستان  14بخش و  4اين محدوده داراي . گرددمحدود مي

بندي مناطق ، پهنه1ي كشور از دكتر عباس سعيديبندي نواحي روستايبر اساس تقسيم
منطقه اصلي تشكيل شده، منطقه مورد مطالعه در منطقه شماره  6طوركلي از روستايي كشور به

  .يعني منطقه كوهستاني و پايكوهي زاگرس واقع شده است 5

و شهرستان سروآباد . سرشيو و خاوميرآباد است ،شهرستان مريوان داراي سه بخش مركزي
فرهنگ آباديهاي استان (باشد دهستان مي 8هاي مركزي و اورامان و داراي دو بخش به نام

هاي شهرستان مريوان يكي از بخش 1381شهرستان سروآباد تا سال  .)297:1390،كردستان
  .از مريوان انتزاع و در قالب يك شهرستان جاي گرفته است 1381بوده و بعد از سال 

  

                                                 
   .انتشارات بنياد مسكن انقالب اسالمي بندي روستاهاي كشور،سطح) 1388(مراجعه شود به سعيدي .1
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 حدوده مورد مطالعهنقشه سياسي م: 1شكل 

 
  هاي تحقيقيافته

  هاي توصيفي تحقيقيافته

درصد از پاسخگويان داراي سمت شورا اسالمي  61دهد، نشان مي) 3(همانطور كه جدول 
 26از نظر سني بيشترين فراواني با . اندعنوان دهيار مشغول به فعاليت بودهدرصد به 39اند و بوده

درصد پاسخگويان را  96از نظر جنسي . اندسالگي قرار داشته 30- 40درصد در سن 31نفر و 
دهد و اين به علت ساختار فرهنگي مناطق روستايي منطقه درصد را زنان تشكيل مي 5/3مرد و 

كه باشد كه امكان شركت زنان در مسئوليت شورا يا دهيار وجود ندارد، به طوريمورد مطالعه مي
نفر در نقش دهيار  3نان در نقش شورا فعاليت ندارند، فقط كدام از روستاهاي نمونه زدر هيچ

داراي مدرك تحصيلي ) شورا و دهيار(اند و از نظر سطح تحصيالت اكثر مسئولين فعاليت داشته
. باشداند و كمترين فراواني هم مربوط به سطح تحصيلي فوق ليسانس و باالتر ميراهنمايي بوده

  .باشدمي) شورا و دهيار(سواد در بين مسئولين  اين جدول نشان از پايين بودن سطح
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  پاسخگويان هايويژگيمشخصات و : 3جدول

  درصد  تعداد  مولفه  متغير  رديف

1  
نوع 

  مسئوليت

  61  52  شورا

  39  33  دهيار

  گروه سني  2

30-20  14  47/16  

40-31  26  58/30  

50-41  21  70/24  

60-51  16  82/18  

  جنس  3
82  47/96  82  

3  52/3  3  

4  
سطح 

  تحصيالت

  82/18  16  ابتدايي

  58/30  26  راهنمايي

  05/27  23  ديپلم

  05/7  6  فوق ديپلم

  11/14  12  ليسانس

فوق ليسانس و 

  بالتر
2  35/2  

  هاي پژوهش يافته :منبع                  

  

  هاي استنباطي تحقيق يافته

  تحليل ناپايداري بر اساس سوال اول تحقيق

عنوان مطلوبيت عددي مورد آزمون يا ميانه نظري به 3در اين آزمون عدد : اينمونهتك Tآزمون 
هر گاه حد باال و پايين مثبت باشند ميانگين از مقدار مشاهده شده . در نظر گرفته شده است

مطلوبيت بزرگتر خواهد بود و هر گاه هر دو منفي باشند ميانگين محاسبه شده از ميانه نظري يا 
بررسي ابعاد توسعه پايدار . عددي مورد آزمون كمتر بوده و نشان از مطلوب نبودن شرايط دارد

اي بيانگر پايين بودن مقدار بدست آمده از نمونهتك Tها با استفاده از آزمونروستايي پرسشنامه
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بدست آمد  60/2كه از ديدگاه مسئولين ارزش پايداري برابر باطوريباشد، بهمي 3عدد مطلوبيت 
توان پذيرفت كه مي/ 95باشد، بنابراين با سطح اطمينان معنادار مي/ 05كه در سطح آلفاي 

تحليل در سطح ابعاد  .سكونتگاههاي روستايي منطقه مورد مطالعه در وضعيت ناپايدار قرار دارند
زيرا  ،پايدار بودهسياسي  ـ فرهنگي و نهادي ـعد اجتماعي آن، دو ب عدب پنجدهد كه از نشان مي

فرهنگي از  ـ ابعاد اجتماعي باشد،ترين حد ميانگين مثبت بوده و پايدار ميباالترين و پايين
عد شناخته شده و بعد از آن ابعاد سياسي در مرحله بعدي پايدارترين ب 58/3ديدگاه مسئولين با 

كالبدي به عنوان  ـ فضايياكولوژيكي، اقتصادي و تا حدي  ـ پايداري قرار دارد و عوامل محيطي
چه در سطح كلي و چه   tدر مجموع بر اساس آزمون . اندابعادهاي ناپايدار در نظر گرفته شده

از ديدگاه مسئولين وضعيت پايداري روستاهاي ) غير از بعد اجتماعي و سياسيبه( در سطح ابعاد
  .منطقه مورد مطالعه مناسب نبوده و در وضعيت ناپايدار قرار دارند

  

  3ابعاد مختلف پايداري بر اساس تفاوت از عدد مطلوبيت   tنتايج آزمون: 4جدول

  پرسشنامه مسئولين

  ميانگين  تعداد  ابعاد

آماره 

 tآزمون 

درجه 

  آزادي
sig  

تفاوت از حد 

  مطلوب

  درصد 95فاصله اطمينان 

  باالترين  ترينپايين

  -/242  -/254  -/139  /008  84  -41/2  87/2  85  محيط اكولوژيكي

  /714  /449  /581  /000  84  76/8  58/3  85  فرهنگي  -اجتماعي

  -/304  -/500  -/402  /000  84  -20/8  59/2  85  اقتصادي

  /129  /093  /017  /042  84  31/2  01/3  85  سياسي –نهادي

  -/351  -/645  -/498  /000  84  -75/6  90/2  85  كالبدي - فضايي

  هاي پژوهش يافته :منبع 

  

  فريدمنآزمون 

سياسي و  ـ  فرهنگي، نهاديـ هر يك از عوامل محيطي، اقتصادي، اجتماعي براي اينكه بدانيم 
از  ،هاي روستايي هستند يا نهداراي اولويت يكساني در ناپايداري سكونتگاه كالبدي-فضايي

بندي و همچنين اكثر پژوهشگران از اين آزمون براي رتبه .آزمون فريدمن استفاده شده است
اند كه در اين پژوهش نيز محققين در بندي متغير، ابعاد و فاكتورهاي خود استفاده كردهاولويت

  .بندي كنندنظر دارند هر يك از عوامل را از طريق اين آزمون اولويت
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هاي اي فريدمن، بين ميانگيننيز نشان داده شده، بر اساس آزمون رتبه) 5(همانگونه كه در جدول 
داري وجود تفاوت معني 0,05محيطي، اقتصادي، اجتماعي و نهادي در سطح آلفاي ابعاد كالبدي ـ 

فرهنگي و سپس بعد نهادي ـ سياسي  - اي به بعد اجتماعيدر اين بين بيشترين ميانگين رتبه. دارد
اي نيز به بعد اقتصادي و سپس بعد محيطي ـ اكولوژيكي اختصاص يافته و كمترين ميانگين رتبه

  .بيانگر نامطلوب بودن وضعيت پايداري منطقه در ابعاد محيطي و اقتصادي است اين امر. است

  

  ابعاد مختلف پايداري در منطقه مورد مطالعه بر اساس تفاوت از همديگر  نتايج آزمون فريدمن: 5جدول  

  تعداد  ابعاد پايداري

ميانگين 

  عددي

اي ميانگين رتبه

  فريدمن

درجه 

  آزادي

سطح 

  معناداري

 -محيطي

  اكولوژيك
85  87/2  83/2  

4  003/0  

  48/3  58/3  85  نهادي -اجتماعي 

  15/2  59/2  85  اقتصادي

  74/3  01/3  85  سياسي -نهادي

  04/3  90/2  85  كالبدي - فضايي

  هاي پژوهشيافته :منبع

  

  آزمون ضريب همبستگي 

 .وجود داردضريب همبستگي بين كليه عوامل  ،شودمشاهده مي) 7(همانگونه كه در جدول 
بوده و بعد /) 356با ضريب ( بيشترين ضريب همبستگي بين عوامل محيطي و عوامل اقتصادي

و كمترين ميزان  ،بوده است/) 281(از آن بين عوامل اقتصادي و عوامل كالبدي فضايي با 
مشاهده شده، همچنين ضريب / 049همبستگي بين عوامل اجتماعي با كالبدي با مقدار 

ل محيطي و اقتصادي با ساير عوامل زياد بوده و عوامل سياسي هم ضريب همبستگي عوام
  .نشان از رابطه دو به دو عوامل را دارد  sigهمبستگي مثبتي با ساير عوامل دارد و مقدار
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  ضريب همبستگي  آماره توصيفي آزمون: 6جدول

  تعداد  انحراف از ميانگين  ميانگين  ابعاد

 85 7,03258  52,4595  اكولوژيك -محيطي

 85 6,86730 64,9324  فرهنگي –اجتماعي 

  85 8,99821 47,6970  اقتصادي

 85 5,79029 33,9385  سياسي –نهادي 

 85  10,48758 27,2273  فضايي –كالبدي 

  هاي پژوهش يافته: منبع     

  

 همبستگي اسپيرمن ابعاد مختلف پايداري : 7جدول

 -فضايي 

  كالبدي

 -نهادي 

  سياسي

  اقتصادي

 -اجتماعي

  فرهنگي

-محيطي 

 اكولوژيكي
  ابعاد  شاخص

  ضريب همبستگي  1  /049 /356 /305 /102

  اكولوژيك -محيطي 
 سطح معناداري   /689  /047  /019  /402

  ضريب همبستگي  /049  1  /109  /214  /178

 فرهنگي –اجتماعي 
 سطح معناداري  /689   /561  /095  /140

  همبستگيضريب   /356  /109  1  /061  /281

 اقتصادي
 سطح معناداري  /047  /561   /754  /126

  ضريب همبستگي  /305  /214  /061  1  /060

  سياسي -نهادي

 سطح معناداري  /019  /095  /754   /648

  ضريب همبستگي  /102  /178  /281  /060  1

  فضايي - كالبدي 

 سطح معناداري  /402  /140  /128  /648 

  هاي پژوهشيافته: منبع   

  

اقتصادي و  ،طوركلي بر اساس اين آزمون مشخص شد كه همواره بين عوامل محيطيبه
و مويد اين مدعاست كه محيط طبيعي با پتانسيل  ،كالبدي ضريب همبستگي مثبت وجود دارد

تواند منجر به باالرفتن وضعيت اقتصادي مردم و همچنين افزايش امكانات و خدمات باال مي
  .در روستاها شود
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  تحليل واريانس يك طرفهآزمون 

سياسي و  ـ  فرهنگي، نهادي ـ براي تبيين اينكه آيا بين عوامل محيطي، اقتصادي، اجتماعي
از  ،داري وجود دارد يا نههاي روستايي تفاوت معنيدر ناپايداري سكونتگاه كالبديـ  فضايي

ان در جداول پايين تورا مي نكه نتايج آ ،طرفه استفاده شده استآزمون تحليل واريانس يك
هاي هاي توصيفي عوامل مؤثر بر ناپايداري سكونتگاهدر جدول پايين شاخص. مشاهده كرد

  . روستايي از ديدگاه مسئوالن مورد بررسي قرار گرفته است

توان گفت كه مي) 000/0(داري به دست آمده و سطح معني) 9(با توجه به نتايج جدول شماره 
  . دار به دست آمده استهاي روستايي معنيبراي عوامل مؤثر بر ناپايداري سكونتگاه Fمقدار 

داري وجود دارد، كه دهد كه حداقل بين دو عامل تفاوت معنيعبارت ديگر اين مقدار نشان ميبه
به آن ) 10(استفاده شده است كه در جدول ) Tukey(براي بررسي اين مدعا از مقايسات زوجي 

دهنده داري نشانسطوح معني 000/0دهد، مقادير جدول نشان ميهمانگونه كه  .كنيماشاره مي
توان گفت بين داري باال ميها است بنابراين با توجه به سطوح معنيدار بين اين عاملتفاوت معني

  .داري وجود داردهاي روستايي تفاوت معنيعوامل مختلف مؤثر بر ناپايداري سكونتگاه

  

  هاي روستاييهاي توصيفي عوامل مؤثر بر ناپايداري سكونتگاهشاخص: 8جدول

  انحراف استاندارد  ميانگين  تعداد نمونه  هاعامل

خطاي معيار 

  ميانگين

  03700.  33094.  87/2  85  محيطي

  11,75915  105,17700  58/3 85  فرهنگي -اجتماعي

  03939.  35236.  59/2 85  اقتصادي

  03663.  32759.  01/3 85  سياسي -نهادي

  11654.  1,04238  90/2 85 كالبدي-فضايي

 3,26576 65,31529 2,99 425 جمع كل

  هاي پژوهشيافته: منبع  
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  هاي روستاييتحليل واريانس عوامل مؤثر بر ناپايداري سكونتگاه: 9جدول

سطح معني 

  داري

 F مقدار 
ميانگين 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

مجموع 

 مجذورات
 شاخص

.000 93.566 207035.48
 بين گروهي 828141.926 4 2

 درون گروهي 874026.749 395 2212.726  

 جمع كل 1702168.675 399   

  هاي پژوهشيافته: منبع

  Tukey)( هاي روستاييمقايسات زوجي عوامل مؤثر بر ناپايداري سكونتگاه: 10جدول

نوع 

  آزمون

  متغيير  ابعاد

اختالف 

  ميانگين

Std. 
Error 

سطح 

  معناداري

  %95فاصله اطمينان 

  باال ترين  پايين ترين

آزمون 

 توكي

 - محيطي

 اكولوژيكي

 4674.- 8659.- 000. 05312. *66667.-  اجتماعي

 5426. 1441. 004. 05312. *34333. اقتصادي

 0026. 3959.- 053. 05312. 19667.-  نهادي

 1776. 2209.- 093. 05312. 02167.-  كالبدي

 - اجتماعي 

 گيفرهن

 8659. 4674. 000. 05312. *66667.  محيطي

 1.2283 7917. 000. 05819. *1.01000  اقتصادي

 6883. 2517. 001. 05819. *47000.  نهادي

 8633. 4267. 000. 05819. *64500.  كالبدي

 اقتصادي

 1441.- 5426.- 004. 05312. *34333.-  محيطي

 7917.- 1.2283- 000. 05819. *1.01000-  اجتماعي

 3217.- 7583.- 001. 05819. *54000.-  نهادي

 1467.- 5833.- 004. 05819. *36500.-  كالبدي

 -نهادي

 سياسي

 3959. 0026.- 053. 05312. 19667.  محيطي

 2517.- 6883.- 001. 05819. *47000.-  اجتماعي

 7583. 3217. 001. 05819. *54000.  اقتصادي

 3933. 0433.- 116. 05819. 17500.  كالبدي

 - فضايي

  كالبدي

 2209. 1776.- 093. 05312. 02167.  محيطي

 4267.- 8633.- 000. 05819. *64500.-  اجتماعي

 5833. 1467. 004. 05819. *36500.  اقتصادي

 0433. 3933.- 116. 05819. 17500.-  نهادي

  هاي پژوهشيافته:منبع  
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اين نمودار نشان  .هاي پايداري از نمودار خطي استفاده شده استبراي نشان دادن ميانگين
دهد كه ميانگين پايداري اقتصادي و محيطي كم بوده و در حالي كه ميانگين پايداري مي

  .اجتماعي و سياسي در وضعيت بهتري قرار دارند

 
  مسئوليننمودار خطي ميانگين ابعاد پايداري از ديدگاه : 2شكل

 
  آزمون رگرسيون چند متغيره

هر كدام از ابعاد در ميزان ناپايداري سكونتگاههاي روستايي از اين آزمون  تأثيربراي بررسي 
همانگونه كه در جدول آمده  .ذكر شده است) 11(استفاده شده است كه نتايج آن در جدول 

 محيطي،(از ابعاد شود كه هر يك مشخص مي/ 05با توجه به سطح معناداري كمتر از 

اي گونهگذار بوده بهتأثيردر ناپايداري روستاهاي منطقه  )نهادي و فضايي ،اجتماعي، اقتصادي
شده در انحراف معيار  استانداردكه به ازاي هر واحد تغيير در انحراف معيار رگرسيون 

مربوط به عوامل محيطي با مقدار  تأثيردر اين ميان بيشترين  .گذار خواهد بودتأثيرناپايداري 
در / 532شده به مقدار  استاندارديعني به ازاي هر واحد تغيير در رگرسيون  .باشدمي/ 383

طوريكه به ازاي به ،بعد از آن عوامل اقتصادي است. ناپايداري روستاها تغيير ايجاد خواهد كرد
در ناپايداري داشته باشد و  تأثير/ 277تواند به مقدار هر واحد تغيير در رگرسيون اين بعد مي
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بر اساس اين آزمون عوامل  .باشدمي/ 178هم مربوط به عوامل فرهنگي با مقدار  تأثيركمترين 
 .انددر ناپايداري را داشته تأثيراقتصادي و كالبدي بيشترين  ،طبيعي

  

 ستايينتايج تحليل واريانس عوامل تأثيرگذار بر ناپايداري سكونتگاههاي رو: 11جدول

 ميانگين مربعات درجه آزادي  مجموع مربعات شاخص
F آماره

  آزمون

درجه 

 معناداري

 2042.668 5 10213.341  رگرسيون

243.374 .000a 8.393 80 125.897 باقيمانده 

   85 10339.238 كل

  هاي پژوهشيافته: منبع 

  

  عوامل در ناپايداري روستاهانتايج آزمون رگرسيون چند متغيره در ارتباط با تأثير : 12جدول

شاخص و متغيرهاي 

  مستقل

  ضريب استاندارد

رگرسيون 

  استاندارد شده
T آماره

  آزمون

سطح 

  معناداري

B 
Std. 

Error 
Beta  

26.33 مقدار ثابت
4 

9.825   2.680 .017 

 000. 3.436 448. 096. 331. اكولوژيكي- محيطي

 004. 6.035 178. 116. 698. فرهنگي -اجتماعي

 000. 16.763 532. 074. 1.239 اقتصادي

 000. 8.355 300. 142. 1.185 سياسي-نهادي

 000. 10.278 403. 131. 1.348 كالبدي -فضايي

  پايداري:متغيير وابسته 
  

  هاي پژوهشيافته: منبع       

 
  اري در ارتباط با سوال دوم تحقيقتحليل پايد

در ادامه براي پاسخگوي به سوال دوم تحقيق و اينكه مشخص شود كه توجه به معيارهاي 
خواهد داشت از تأثير توسعه پايدار از ديدگاه مسئولين تا چه حد در ميزان پايداري روستاها 

    .فريدمن و رگرسيون چند متغيره استفاده شده است ايتك نمونه  tآزمونهاي
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  اي نمونهتك Tآزمون 

هاي توسعه پايدار روستايي در پايداري روستاها با استفاده از ابعاد و شاخص تأثيربررسي 
 ،باشدمي 3اي مسئولين بيانگر باال بودن مقدار بدست آمده از عدد مطلوبيت نمونهتك  tآزمون

مد بدست آ 91/3رعايت ابعاد توسعه پايدار در پايداري برابر با  ،كه از ديدگاه مسئولينطوريبه
توان پذيرفت كه از مي/ 95بنابراين با سطح اطمينان  .باشدمعنادار مي/ 05كه در سطح آلفاي 

سزايي در پايداري روستاها خواهد هاي توسعه پايدار نقش بهرعايت شاخص ،ديدگاه مسئولين
هاي اقتصادي با ميانگين توجه به رعايت شاخص ،تحليل در سطح ابعاد نشان داد كه .داشت

بايستي در اولويت  ،به ترتيب 93/3ابعاد كالبدي با ميانگين،و 61/3ابعاد محيطي با  ،09/4
ها و مشكالت اين سه با برطرف كردن چالش ،يعني از ديدگاه مسئولين .ريزي قرار گيردبرنامه

توان پايداري روستاها را تضمين اجتماعي و سياسي مي -هاي فرهنگيعد و رعايت شاخصب
توجه ويژه همراه با تغيير و دگرگوني مثبت در  ،ريزي توسعه پايدار منطقهلذا در برنامه .كرد

توان به روند پايداري روستاهاي كمك كرداقتصادي و كالبدي مي عد محيطي،ب.  

  

  3ابعاد مختلف پايداري بر اساس تفاوت از عدد مطلوبيت   tنتايج آزمون: 13جدول

  پرسشنامه مسئولين

  ابعاد
تعد

  دا

ميانگي
  ن

آماره 
 tآزمون 

درجه 

  آزادي
sig  

تفاوت از 
حد 

  مطلوب

  %95فاصله اطمينان 

  باالترين  ترينپايين

 - محيطي

  اكولوژيكي
85  96/3  41/23  84  000/  962/  831/  09/1  

  -اجتماعي

  فرهنگي
85  68/3  17/2  84  097/  680/  171/  18/1  

  29/1  /887  09/1  /000  84  84/13  09/4  85  اقتصادي

  54/4  - 69/2  /925  /090  84  24/3  92/3  85  سياسي –نهادي

  09/1  /771  /935  /000  84  72/14  93/3  85  كالبدي - فضايي

  هاي پژوهشيافته: منبع  
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 آزمون فريدمن

اي فريدمن براي رعايت نيز نشان داده شده، بر اساس آزمون رتبه) 14(همانگونه كه در جدول 
محيطي، اقتصادي، اجتماعي و نهادي در ـ هاي ابعاد كالبدي ميانگينهاي پايداري بين شاخص

عد اي به بدر اين بين بيشترين ميانگين رتبه. داري وجود داردتفاوت معني 0,04سطح آلفاي 
كالبدي بوده ـ اكولوژيكي و در مرحله بعدي عوامل فيزيكي ـ  عد محيطياقتصادي و سپس ب

روستاهاي منطقه مورد مطالعه، ناپايدار  ،ه در سطح اين ابعاداين امر بيانگر اين است ك .است
در تحليل اين  .اندريزي و توجه و دقت بيشتر در اين زمينه بودهبوده و مسئولين خواهان برنامه

به اين  .توان گفت كه بين عوامل محيطي و اقتصادي در منطقه همبستگي وجود داردعوامل مي
كمبود درآمد و تشديد  ،ي منطقه منجر به ضعف اقتصادياكولوژيكـ  معنا كه ضعف محيطي

  . فقر در منطقه شده است

  

  هاي توسعه پايدار تعيين رعايت شاخص نتايج آزمون فريدمن :14جدول

  تعداد  ابعاد پايداري

ميانگين 

  عددي

اي ميانگين رتبه

  فريدمن

درجه 

  آزادي

سطح 

  معناداري

 -محيطي

  اكولوژيك
85  96/3  33/3  

4  04/0  

  67/1  68/3  85  نهادي -اجتماعي 

  33/4  09/4  85  اقتصادي

  58/2  92/3  85  سياسي -نهادي

  08/3  93/3  85  كالبدي - فضايي

  پژوهشهاي يافته: منبع   

  

  آزمون رگرسيون چند متغيره

سياسي و  اقتصادي،، فرهنگي محيطي،(رعايت عوامل پنجگانه  تأثيردرادامه براي بررسي 
  .ميزان پايداري روستاها از رگرسيون چند متغيره استفاده شده استدر ) كالبدي
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توان پي برد كه مي  Fشود با توجه به مقدار آماره مشاهده مي) 15(همانگونه كه جدول شماره 
كننده مطلوبي بينيبنابراين مدل پيش ،دار بودهمعني/ 05 مقدار واريانس محاسبه شده در سطح

اري روستاها است و رابطه خطي ميان متغييرهاي مستقل و وابسته براي تغييرات ميزان پايد
رعايت هر كدام از ابعاد توسعه روستايي در پايداري  تأثيرمشخص است كه . وجود دارد

عبارتي ديگر رعايت تمامي ابعاد براي تحقق به ،معنادار بوده/ 05روستاها در سطح آلفاي 
ريزي، دهد كه بايد در برنامهالزامي بوده و نشان ميتوسعه پايدار روستايي از ديدگاه مسئولين 

  .رويكردي را برگزيد كه توجه به تمامي ابعاد توسعه پايدار را شامل شود

عوامل  ،/000شود با توجه به سطح معناداري مشاهده مي )16( همچنانكه در جدول شماره
عبارتي به .را تبيين كند تواند ميزان پايداريسياسي و محيطي مي، اقتصادي ،اجتماعي محيطي،

بيني قرار دهد و پيش تأثيرتواند ميزان پايداري روستاها را تحتديگر هر يك از عوامل مي
قرار دهد  تأثيرتواند ميزان پايداري را تحترگرسيون استاندارد شده هر يك از عوامل مي. كند

  شده عوامل محيطي  در اين آزمون تغيير در هر واحد انحراف معيار رگرسيون استاندارد

قرار دهد و در آن تغيير مثبت  تأثيرانحراف معيار پايداري را تحت/ 292تواند به مقدار مي
تغيير / 299ايجاد كند و تغيير در هر واحد رگرسيون استاندارد شده عوامل اقتصادي به ميزان 
 لذا از .باشدمثبت در پايداري ايجاد كند و كمترين تغيير هم مربوط به عوامل فرهنگي مي

نهادي و فرهنگي بايد ، كالبدي، محيطي، ديدگاه مسئولين به ترتيب توجه به عوامل اقتصادي
 .مدنظر قرار گيرد

  

  نتايج تحليل واريانس عوامل تأثيرگذار در پايداري روستاها: 15جدول

 درجه آزادي  مجموع مربعات شاخص
ميانگين 
 مربعات

Fدرجه معناداري  آماره آزمون 

 000a. 226.374 2785.350 5 13926.750  رگرسيون

 هاي پژوهشيافته :منبع       
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  عوامل در پايداري روستاهانتايج آزمون رگرسيون چند متغيره در ارتباط با تأثير : 16جدول

شاخص و 

  متغيرهاي مستقل

  ضريب استاندارد

  رگرسيون

  استاندارد شده 
  سطح معناداري آماره آزمون

B Std. Error Beta  

 005. 2.931   769. 2.255 مقدار ثابت

- محيطي

 اكولوژيكي
1.017 .061 .292 16.768 .000 

 -اجتماعي

 فرهنگي
.764 .121 .088 6.312 .000 

 000. 18.018 299. 055. 990. اقتصادي

 000. 5.089 113. 163. 829. سياسي-نهادي

 000. 17.686 283. 057. 1.016 كالبدي -فضايي

  پايداري:وابسته متغيير 

                هاي پژوهشيافته:منبع   

 
  گيرينتيجه

سياسي  اقتصادي،، اجتماعي محيطي،(گانه در اين پژوهش براي شناسايي تنگناهاي عوامل پنج
ها كه به خوبي با مسائل و مشكالت روستاييان آشنايي از نظرات شوراها و دهياري) و كالبدي

براي  .ميزان پايداري يا ناپايداري از ديدگاه آنها مورد سنجش قرار گرفتدارند استفاده شد و 
ضريب  فريدمن، ،اينمونهتك t( سنجش وضعيت پايداري در اين پژوهش از آزمونهاي آماري

  .بدست آمد و نتايج ذيل استفاده شد)  رگرسيون چند متغيره تحليل واريانس، همبستگي،

اي در پرسشنامه نشان داد كه ميانگين عددي بدست نمونهتك Tنتايج حاصل از آزمون آماري 
باشد، باالترين دهنده سطح پايين پايداري روستاها ميبدست آمد كه نشان 60/2آمده برابر با

فرهنگي و كمترين مربوط به ابعاد اقتصادي و محيطي  -سطح پايداري مربوط به ابعاد اجتماعي
به غير از بعد ( در سطح كلي و چه در سطح ابعادچه   tبنابراين بر اساس آزمون. باشدمي

وضعيت پايداري روستاهاي منطقه مورد مطالعه مناسب نبوده و در ) اجتماعي و سياسي
  .وضعيت ناپايدار قرار دارند
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تفاوت معناداري / 05نتايج آزمون فريدمن نشان داد كه بين ميانگين اين ابعاد در سطح آلفاي 
 - فرهنگي و نهادي - اي مربوط به ابعاد اجتماعيرين ميانگين رتبهوجود داشت در اين بين بيشت
  .اي هم مربوط به ابعاد اقتصادي و محيطي ـ اكولوژيكي بودسياسي و كمترين ميانگين رتبه

، اجتماعي نتايج حاصل از آزمون ضريب همبستگي نشان داد كه بين كليه عوامل محيطي،
بيشترين ميزان همبستگي از  .ثبت وجود داردفضايي و كالبدي ضريب همبستگي م اقتصادي،

به عبارت  .بدست آمد/) 354(مربوط به عوامل محيطي و اقتصادي با ضريب  ،ديدگاه مسئولين
ديگر ضعف عوامل محيطي در منطقه منجر به ضعف اقتصادي شده و اين موضوع در منطقه و 

  .روستايي نشان داده استويژه در شهرستان سروآباد نتايج خود را به صورت مهاجرتهاي به

طرفه نشان داد كه بين عوامل پنجگانه در ناپايداري تفاوت همچنين نتايج تحليل واريانس يك
بررسي آزمون توكي نشان داد كه بين عوامل مختلف در ناپايداري سكونتگاههاي  .وجود دارد

  .روستايي تفاوت معناداري وجود دارد

د متغيره نشان داد كه تغيير در انحراف معيار رگرسيون نتايج آزمون رگرسيون چن ،و در نهايت
به  ،تواند به مقدار زيادي در ناپايداري روستاها تغيير ايجاد كنداستاندارد شده عوامل مي

در اين ميزان مربوط به عوامل محيطي و كمترين مربوط به عوامل  تأثيركه بيشترين طوري
عوامل محيطي و اقتصادي در ميزان ناپايداري زياد  تأثير ،عبارتي ديگراجتماعي بوده است، به

بنابراين واضح است  .كمتري در ناپايداري داشته است تأثيربوده و عوامل فرهنگي و سياسي 
زيادي  تأثيرشدت عوامل محيطي و اقتصادي عوامل فرهنگي به ،كه از ديدگاه مردم و مسئولين

  . در ناپايداري نداشته است

هاي توسعه پايداري تا چه حد در پايداري مشخص شود رعايت شاخص هكدر ادامه براي اين
. فريدمن و رگرسيون چند متغيره استفاده شد ،نمونهتك  tهاياز آزمون ،دارد تأثيرروستاها 

اي نشان داد كه توجه به معيارهاي توسعه پايدار نقش مثبتي در پايداري نمونهتك  Tنتايج
، كالبدي، محيطي به ترتيب توجه به عوامل اقتصادي، ،سئوليننظر مبه .روستاها خواهد داشت

عوامل  ،گذار خواهد بود، يعني از ديدگاه مسئولينتأثيرنهادي و اجتماعي در پايداري روستاها 
هر چند كه توجه به تمام  .ريزي قرار گيرنداقتصادي و عوامل طبيعي بايستي در اولويت برنامه

عد اقتصادي هاي دو بوده اما از ديدگاه آنها رفع مشكالت و چالشريزي الزامي بابعاد در برنامه
  .سزايي در پايداري روستاها خواهد داشتهب تأثيرو محيطي 
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هاي پايداري در رعايت شاخص، نتايج آزمون فريدمن هم نشان داد كه كه از نظر مسئولين
از ديدگاه مسئولين هم بيشترين ميانگين  .باشدپايداري روستاها داراي اولويت يكسان نمي

 32/3اكولوژيكي با ميزان ـ  و عوامل محيطي 33/4اي مربوط به عوامل اقتصادي با ميزان رتبه
بدست آمده كه بيانگر اين  67/1بدست آمد و كمترين هم مربوط به عوامل فرهنگي با ميزان 
مي ابعاد توسعه پايدار بوده اما از است كه مسئولين ضمن اينكه اعتقاد به توجه اساسي به تما

بيشتري در پايداري روستاها خواهد داشت تأثيرعد اقتصادي و محيطي نظر آنها توجه به دو ب.  

همچنين نتايج آزمون رگرسيون چند متغيره نشان داد كه از ديدگاه مسئولين توجه به رعايت  
ي، اجتماعي، اقتصادي، نهادي محيط(هاي پايداري در سطح هر كدام از عوامل پنجگانه شاخص

از ديدگاه آنها توجه به . تواند تأثير مثبتي در ميزان پايداري روستاها ايجاد نمايدمي) و كالبدي 
عوامل اقتصادي و محيطي تأثير بيشتر و بهتري در پايداري روستاهاي منطقه خواهد داشت و 

در اينجا كامالً مشخص است . شتتغيير در ابعاد فرهنگي تأثير چنداني در پايداري نخواهد دا
به عقيده  .اندابعاد محيطي و اقتصادي كه در ناپايداري روستاهاي منطقه تأثير بيشتري داشته

عد بيشترين تأثير را در پايداري روستاها خواهد داشتمسئولين توجه به اين دو ب .  

بايستي به همه ابعاد ريزي روستايي بر اساس نظر مسئولين مشخص شد كه در برنامه در مجموع،
بعدي نبوده  بلكه، در ها و تمامي عناصر روستاها توجه كرد، زيرا مشكل روستاييان تكو بخش

اما به نظر مسئولين، ميزان ناپايداري روستاها در . سطح اكثر ابعاد توسعه پايدار، مشكل دارند
عقيده آنها  توجه به اين دو محدوده مورد مطالعه در دو بعد محيطي و اقتصادي بيشتر بوده و به 

به نظر آنها توجه به ايجاد اشتغال، افزايش درآمد باالرفتن . بعد بايستي بيشتر از ساير ابعاد باشد
كيفيت زندگي مردم، در كنار رفع كمبود آب، مقابله با بالياي طبيعي، كنترل محيط، توسعه 

  .تاها خواهد داشتسزايي در پايداري روسآبخيزداري و مديريت محيط تأثير به

  

  ارائه چارچوب پيشنهادي براي پايدار كردن مناطق روستايي 

هاي روستايي بيش از هر  آنچه به درستي شايان توجه است اين واقعيت است كه امروزه محيط
توسعه راستين و پايدار ، در مقابل. اندگر شدههاي ناپايدار جلوهعنوان عرصهزمان ديگري به
، مادي، شناخنيبوم، با ابعاد مختلف محيطي ،عم از روستايي يا شهريا جوامع انساني،
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شناختي خود مستلزم توجهي فراگير و سياسي و روان، فرهنگي ،اقتصادي، حقوقي ،اجتماعي
  .)310:1388سعيدي و حسيني حاصل،( همه جانبه است

وضعيت مهري به سكونتگاههاي روستايي و تصور بهبود توجهي و بيواضح است كه بي
نخواهد  هم در برخي روستاها نتوانسته و قطعاًنآ، روستاها تنها با توسل به اجراي چند پروژه

بايستي  ،رواز اين. )151:1389سعيدي،( باشد نيافتگي روستاهاجوي توسعهتوانست چاره
د و رويكرد اتخاذ كرد كه بتوان تمام اجزاء روستاها را همراه با هم و در ارتباط با هم دي

اهميت  .همچنين ارتباط روستاها با روستاها و روستاها با شهرها را در سطح ملي و ناحيه ديد
يابد كه بدانيم ريشه بسياري از مشكالتي كه هم اكنون در شهرها اين مساله زماني اهميت مي

بنابراين مشكالت و  .نابساماني مناطق روستايي دارد مسائل وريشه در  در جريان است
اني روستاها بايستي با رويكردي چندجانبه مورد بررسي قرار گيرد كه در اين ميان نابسام

ها را با هم مورد توجه رويكرد توسعه پايدار روستايي تنها رويكردي است كه تمامي اين جنبه
 غيره نهادي و ،فضايي ،محيطيزيست ،اجتماعي، هاي اقتصاديدهد، چرا كه تمام جنبهقرار مي

  . يابديرد و با اين رويكرد توسعه روستايي تحقق ميگرا دربر مي

از طرفي ديگر، از آنجا كه هر فضاي روستايي از دو بخش ساختار و كاركرد تشكيل شده  
مشخص است كه هر ساختار كاركرد خاص خود را دارد و بايد از هر ساختاري عملكرد 

بيمارگونه و ناپايدار انتظار توان از يك ساختار نمي. مختص به آن ساختار را انتظار داشت
در كشور ما متاسفانه چون ساختار روستاها در اثر عوامل . پايداري و عملكرد مطلوب را داشت

تأثير قرار گرفته و ناپايدار شده است، نبايد انتظار داشت مختلف دروني و بيروني تحت
ايي پايدار داشته باشيم تا روستانشين در روستا باقي بماند و مهاجرت نكند، اگر ما بخواهيم روست

از خيل عظيم مهاجرتهاي روستايي بكاهيم، ناچاريم كه ساختار روستاها را در ابعاد مختلف تغيير 
سعي كنيم كه نقاط ضعف و تهديدات بيروني را برطرف و نقاط قوت و فرصتهاي بيروني . دهيم

طالعه از بعد اكولوژيكي ـ همچنانكه كه در اين تحقيق ذكر شد، محدوده مورد م. را تقويت كنيم
ريزي محيطي و اقتصادي ناپايدار بوده و الزم است ساختار روستاها را در اين دو بعد با برنامه

دستكاري و درمان كنيم تا پايداري سيستم تضمين شود و از آنجا كه اين دو بعد با همديگر 
اكولوژيكي به شدت وضعيت  - كه عوامل محيطيطوريارتباط داشته و همبستگي مثبتي دارند، به

تأثير قرار داده، در هر نقطه روستايي كه پتانسيل محيطي باال بوده اقتصادي مردم منطقه را تحت
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وضعيت اقتصادي مردم تقريباً در سطح قابل قبولي بوده و در هر نقطه روستايي كه پتانسيل 
ريزي براي توان با برنامهن ميمحيطي ضعيف بوده ناپايداري اقتصادي كامالً مشهود بوده، بنابراي

وضعيت محيطي ـ اكولوژيكي منطقه از طريق مديريت محيطي، وضعيت اقتصادي مردم را بهبود 
با بهتر شدن وضعيت اقتصادي ميل به ماندگاري جمعيت در نواحي روستايي بيشتر . بخشيد

اعتماد به نفس، ميزان شده، با افزايش درآمد، ميزان اعتماد به نفس مردم باال رفته، با افزايش 
به اين . ها و ميزان تقاضا براي ارائه خدمات بيشتر خواهد شدها، طرحمشاركت مردم در برنامه

 –فرهنگي، نهادي  -ترتيب، فرايند پايداري محيطي و اقتصادي، منجر به پايداري اجتماعي
  . كالبدي روستاها خواهد شد –سياسي و فضايي 
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