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  15/11/2139تاریخ تصویب:          55-64صص      11/06/1392تاریخ دریافت: 

  چکیده
روستاي شهر دهگالن در استان کردستان نسبت به  13اسالمی  سنجش نگرش اعضاي شوراي هدف از انجام پژوهش حاضر هدف:

این منطقه اسـت. ایـن هـدف باعـث آشکارشـدن اولویـت توجـه بـه بهبـود  هاي کیفیت زندگی در نواحی روستاییاولویت شاخص
  هاي کیفیت زندگی در  ناحیۀ موردبررسی خواهد شد.شاخص

صورت پیمایشی با ابزار پرسشنامه انجام ها  بهه مبناي گردآوري دادهتحلیلی است ک –پژوهش حاضر براساس روش توصیفی روش:
هاي سنجی شاخصروستاي واقع در شهرستان دهگالن استان کردستان است که براي اولویت 13گرفته است. محدودة موردمطالعه 

ها بودند، بهره برده شده اسـت. بـراي نفر از اعضاي شوراي اسالمی این روستا 26کیفیت زندگی روستایی در این روستاها از نظرات 
) اسـتفاده شـده FDAHPمراتبی دلفـی فـازي(آمدة حاصل از نظرات کارشناسان، از مدل تحلیل سلسلهدستهاي بهتحلیل   داده

  است.
شـده یهاي شناساینتایج مطالعه درزمینۀ ارزیابی و سنجش کیفیت زندگی درمیان روستاهاي موردمطالعه براساس شاخص: هایافته

هـا در براي ارزیابی کیفیت زندگی در ابعاد مختلف، نشان داد که شاخص کیفیت بهداشت و سالمتی اجتماعی داراي بیشـترین وزن
شـده نهـایی امتیاز وزن غیرفازي یا دیفـازي 311/0)شده است. همچنین، با کسب  هاي حداقل، میانگین و حداکثر فازي (وزن

باشـد. هاي کیفیت زندگی روستایی از دیدگاه کارشناسان منتخب روستاهاي موردمطالعه مـیلویت دربین شاخصداراي بیشترین او
هاي روستایی امتیاز و کیفیت زیرساخت 289/0با C ترتیب شاخص کیفیت مسکن و ابعاد کالبدي با شناسۀ پس از این شاخص، به

گانۀ مورد مطالعه 13هاي کیفیت زندگی در روستاهاي و سوم اولویت شاخصهاي دوم امتیاز فازي در رتبه 121/0و با  Fبا شناسۀ 
  قرار دارند.
ـالش ها/ راهبردها: محدودیت - نبود استاندارد مدونی براي تعریف کیفیت زندگی با توجه به متعددبودن تعاریف متفاوت از کیفیـت زنـدگی از چ

   باشد.هاي اصلی این پژوهش می
- هاي عینی و ذهنی بررسی کرده است و به نتایج قابلر از این نظر داراي اهمیت است که کیفیت زندگی را از جنبه: پژوهش حاضاصالت و ارزش

 توجه در هر دو جنبه دست یافته است.
  گیري چندمعیاره، دهگالنهاي تحلیل تصمیمهاي ارزیابی کیفیت زندگی، روشکیفیت زندگی، شاخصها: کلیدواژه
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  . مقدمه 1
  طرح مسئله. 1. 1

 و پیچیـده زنـدگی و برخـورداري از آن، مفهـومی کیفیـت
 مکـان، و زمـان چون هاییمؤلفه تأثیرتحت که است چندبعدي

و  افـراد در نظر رو،دارد و ازاین قرار اجتماعی و فردي هايارزش
 برخی وجود دارد.  معانی گوناگونی براي آن  مختلف هايهگرو
 براي اياندازه دیگر برخی احیه،یک ن پذیريزیست قابلیت را آن

 اجتمـاعی، عمـومی، بهزیسـتی رفـاه برخـی و جـذابیت میزان
انـد کـرده تعبیـر دست این از مواردي و رضایتمندي شادکامی،

از دیربـاز، ارتقـاي کیفیـت زنـدگی در ). 2008 ،1(اپلی و منون
ریزان بوده است؛ هاي فردي و اجتماعی موردتوجه برنامهمقیاس

هاي اخیر و با اولویت قراردادن هدف اجتماعی توسعه اما در دهه
تدریج نگرش انسانی هاي توسعه، بهها درقالب برنامهو تدوین آن

شناختی دربارة کیفیت زندگی در نوشتارهاي توسـعه و و جامعه
هاي کـالن کشـورهاي گذاريها و سیاستریزيهمچنین، برنامه

انسـانی و ورود  پیشرفته راه یافتـه اسـت. بـا گسـترش رویکـرد
مفهوم کیفیت زنـدگی بـه نوشـتارهاي توسـعۀ پایـدار و برنامـۀ 
توسعۀ اجتماعی و محیطی و اقتصادي جدید، تـاکنون مراکـز و 
     مؤسسات بسیاري به مطالعه و بررسی مفهـوم کیفیـت زنـدگی، 

، 2مسـاماند (هاي سنجش و چگونگی ارتقاي آن پرداختهشاخص
   .)165، ص. 2002

انـد: در روش را براساس دو روش بررسـی کـردهاین مسئله 
سـنجش بـراي انعکـاس میـزان هـاي قابـلنخست، به شـاخص

شدن نیازهاي انسانی یا ارزیـابی عینـی کیفیـت زنـدگی برآورده
شــود و در روش دوم، بــه ســطوح شــادکامی و تأکیــد مــی

هاي شخصی افراد از تجارب رضایتمندي معموالً براساس گزارش
که بـه آن بهزیسـتی  گرددزیستی تأکید می زندگی در فضاهاي

 ؛10، ص. 1384گویند (کوکبی، پورجعفر، و تقوایی، ذهنی می
هاي عینی کیفیت زندگی نامیـده اما آنچه که در اصطالح اندازه

هاي اجتماعی، اقتصادي و اکولوژیـک شود، عموماً بر شاخصمی
نـی هـاي ذهمتمرکز هستند. این درحالی است که تمرکز اندازه

هاي شخصی افـراد از تجـارب زنـدگی کیفیت زندگی بر گزارش
هـاي اجتمـاعی، اقتصـادي و موارد مکمل شاخص است و همین

هستند. باید اذعان کرد که کیفیت زندگی از زمـان و  اکولوژیک
دهندة آن ها و عوامل تشکیلپذیرد و مؤلفهمکان بسیار تأثیر می

-فیـایی و سـطوح توسـعهبا توجه به دورة زمانی یـا مکـان جغرا
). بعـد 25 ، ص.2004، 3بـوالكیافتگی، متفاوت خواهند بـود (

         دیگري از مسئله این است که تاکنون سنجش مفاهیم توسعه و
-هاي اجتماعی مانند سـنجش مؤلفـهخصوص توجه به مؤلفهبه

هاي کیفیت در زندگی اجتماعی که در رویکرد راهبردي توسعه 
ر در نواحی شهري موردتوجه بوده اسـت مطرح شده است، بیشت

تري داشـته و از رنگو در نواحی روستایی این مسئله صورت کم
  ). 11، ص. 2011، 4پاکتیآن غفلت شده است (

دلیل شکاف موجود در سطح توسعه، بهدر کشورهاي درحال
هاي کیفیت زندگی که به نوعی ها و شاخصبرخورداري از مؤلفه

و برخورداري در نـواحی روسـتایی ایـن  بیانگر شکاف در توسعه
گـردد. ایـن مناطق نیز است، مسئلۀ یادشده بیشتر نمایـان مـی

هـاي ریـزي درراسـتاي چـالشدرحالی است که توجه و برنامـه
توانـد از  موجود درزمینۀ کیفیت زندگی در نواحی روستایی مـی

گریزي و رکـود هاي دیگري چون پدیدة مهاجرت و روستاچالش
هـاي مختلـف در روسـتاها جلـوگیري بخـش و تعالی در توسعه

بــودن و نــاچیزبودن . پــایین)24، ص. 2006، 5هــارتمن(نمایــد 
هاي کیفیت زندگی در نواحی امروزه مندي از شاخصسطح بهره

یـافتن بـه بحـث پایـداري در برانگیزي براي دستصورت چالش
ر ) درواقع، تفکـ96، ص. 2005، 6باشد (موریزونروستاها نیز می

دربارة سنجش کیفیت زندگی روستایی، جامۀ عمل پوشاندن به 
هاي نـوین ریزيدر بحث برنامه» از پایین به باال«مفهوم رویکرد 

 اخیر است که مبناي اصلی توسعۀ پایـدار نیـز قلمـداد گردیـده
   ).28، ص. 2009، 7است (کوداچ

در کشور ما، این مسئله صورت گمشدة مفاهیم اخیر توسعه 
ریزي براي توسعه در مناطق مختلف آن ازجمله نـواحی هو برنام

روستایی بوده است؛ زیرا توجه عمـده بـه شـهر و شـهرگرایی و 
ریزي بـراي ارتقـاي کیفیـت زنـدگی در مباحث توسعه و برنامه

کیفیت زندگی در نواحی  ها را از توجه بهگذاريشهرها، سیاست
ریان زندگی در هاي مولد و مبدأ اصلی جعنوان مکانروستایی به

پهنۀ سرزمین بازداشته است. این مسـئله در اسـتان کردسـتان 
هاي غربی کشور در سطح کـالن و شـهر عنوان یکی از استانبه

دهگالن در سـطح خـرد نیـز وجـود داشـته اسـت. روسـتاهاي 
موردبررسی در مطالعۀ حاضر که در حوزة اداري  شهر دهگـالن 

کیفیـت زنـدگی ازجملـه هاي قرار دارند، در بسیاري از شاخص
خدمات بهداشتی و درمانی، مسکن و ابعـاد کالبـدي روسـتایی، 
آموزش و سایر خدمات نواقص و کمبودهاي فراوانـی دارنـد کـه 
توسعۀ روستایی در مباحث کیفیت زندگی در این نـواحی را بـا 

هاي متعددي مواجه ساخته است. درحقیقت، بایـد بیـان چالش
هاي شده و رکود در بخشاي انجامهکرد که بسیاري از مهاجرت
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بودن سـطح دلیل پایینکشاورزي و صنایع دستی این نواحی، به
هاي کیفیت زندگی در این روستاها و اجبار در اقدام بـه شاخص

مهاجرت از این نواحی به شهرهاي اطراف ازجمله شهر دهگـالن 
بوده است. با این توضیحات، در مطالعـۀ حاضـر سـعی گردیـده 

هاي بایسته درزمینۀ کیفیـت زنـدگی ا انتخاب شاخصاست تا ب
 13روستایی و با نظرسنجی از اعضاي منتخب شوراهاي اسالمی 

هاي سنجی تقویت شاخصروستاي موجود در منطقه، به اولویت
کیفیت زندگی روستایی در این نواحی از دیدگاه اعضاي شوراي 

-رنامـهتوانـد در باسالمی پرداخته شود. نتایج این پـژوهش مـی
هـاي آینـده در نـواحی روسـتایی ایـن گذاريها و سیاستریزي

حل بسیاري از مشکالت یادشده منطقه بسیار راهگشا باشد و راه
  در این نواحی باشد.

   شناسی تحقیق. روش2
-نوشتار حاضر با تأکیـد بـر جنبـۀ کـاربردي آن و بـا روش

ي انجام رسیده است. براي گـردآورتحلیلی به –شناسی توصیفی
اي مرجع درزمینـۀ موضـوع هاي توصیفی از منابع کتابخانهداده

هـا از پژوهش و براي گـردآوري بخـش تحلیلـی و مـوردي داده
روسـتاي شـهر  13نفر از اعضاي شـوراهاي اسـالمی  26نظرات 

دهگالن استان کردستان استفاده شده است. شایان ذکـر اسـت 
دو عضـو  روستاي منطقـۀ موردمطالعـه، از هـر کـدام 13که از 

شوراي اسالمی انتخاب شدند و  زمان مصاحبه و تکمیل فراینـد 
  بوده است. 1392پرسشنامه از آنان در اردیبهشت ماه سال 

  . قلمرو جغرافیایی تحقیق1. 2
درجـه و حـداکثر  47شهر دهگالن در استان کردسـتان در 

دقیقـۀ عـرض  38درجه و حداکثر  35دقیقۀ طول شرقی و  36
نهار گرینویچ قرار گرفته است. این شهرستان از الشمالی از نصف

هاي بیجار و دیواندره، از غـرب بـه سـنندج شمال به شهرستان
مرکز استان کردستان، از شرق به شهرستان قروه و از جنوب به 

). براساس سالنامۀ 1گردد (شکل شهرستان کامیاران منتهی می
 2از کیلـومتر مربـع دارد و  1841، مساحت 1390آماري سال 

روسـتا تشـکیل شـده اسـت.  13دهسـتان و  5شهر،  2بخش، 
 ).6، ص. 1392(موحد و احمدي، 

  
  موقعیت جغرافیایی منطقۀ موردمطالعه در استان کردستان - 1شکل 

  1392هاي پژوهش، مأخذ: یافته
  . روش تحقیق2. 2

هــاي حاصــل از نظــرات وتحلیــل دادهبــراي تجزیــه     
مراتبی دلفی فـازي اسـتفاده لسله س کارشناسان، از مدل تحلیل

کاررفتـه در پـژوهش حاضـر مـدل تحلیـل شده است.  مدل بـه
باشد. در ایـن مـدل، می 8FDAHPفازي -مراتبی دلفیسلسله

پــس از دریافــت نظــرات کارشناســان در مرحلــۀ نخســتین، در 
شـود. بـا ) پرداخته مـیمرحلۀ بعد به محاسبۀ اعداد فازي (

تخاب اعداد فازي مثلثی در مدل پژوهش، این اعـداد توجه به ان
شـوند صورت روابط چهارگانـۀ معـادالت ریاضـی تعریـف مـیبه

ها یا اعـداد همچنین، مقادیر مؤلفه). 193، ص. 1389(عطایی، 
هاي پـژوهش در گذاري کارشناسان به شاخصفازي براي ارزش

  ) آمده است:1جدول شمارة (
  هاي ارزیابی اهمیت شاخصمتغیرهاي زبانی برا .1جدول 

  54، ص. 1389 عطایی،مأخذ: 
  عدد فازي  هااهمیت شاخص

  )0، 0، 1/0(  اهمیتبسیار کم
  )0، 1/0، 3/0(  اهمیتکم

  )1/0، 3/0، 5/0(  اهمیتتا حدودي کم
  )3/0، 5/0، 7/0(  تفاوتبی

  )5/0، 7/0، 9/0(  تا حدودي بااهمیت
  )7/0، 9/0، 1(  بااهمیت

  )9/0، 1، 1(  بسیار بااهمیت
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ــل سلســله ــۀ ســوم روش تحلی ــازي، در مرحل ــی دلفــی ف مراتب
 )1گـردد کـه از رابطـۀ (ماتریس معکـوس فـازي تشـکیل مـی

  آید:دست میبه
                   (1)   

مدل پژوهش، محاسبۀ وزن فازي نسبی  در مرحلۀ چهارم    
ی به این امر یابمتغیرهاي پژوهش انجام شده است. براي دست

  ) استفاده شده است:3) و (2از روابط (
                                            (2)  

                                        (3)  
 ) = ×××××در روابط باال، (   

دهندة عمل جمع نشان نماد ضرب اعداد فازي و  است و 
  باشند. فازي می

دهندة وزن -یک بردار سطحی است که نشان در این روابط 
). مرحلۀ 197، ص. 1389باشد (عطایی، ام میiفازي پارامتر 

سازي مراتبی دلفی فازي، غیر فازيل سلسلهآخر در مدل تحلی
) 4هاي پژوهش خواهد بود که با استفاده از رابطۀ (وزن شاخص

  :   انجام شده است
                                            (4)  

  ها و متغیرهاي تحقیق. شاخص3. 2
ي یابی کیفیت زندگی در روستاهاها و متغیرهاي ارزشاخص

متغیر تحلیل و  33شاخص اصلی و  8شهر دهگالن، در  گانۀ13
ها اند. این شاخص) ارائه شده2ارزیابی شده است که در جدول (

و متغیرها پس از مطالعات اولیه بر روي منابع دردسترس 
درزمینۀ ادبیات و مبانی نظري مربوط به موضوع و پس از 

زها و شرایط مطالعات در محدودة موردمطالعه و براساس نیا
  .اندموجود در منطقه مورد مطالعه تعیین شده

  شاخص ها و متغیرهاي پژوهش  .2جدول 
؛ 1390پور،الدین افتخاري، فتاحی، و حاجی؛ رکن1390الدین افتخاري، و فتاحی،پورطاهري، رکن ؛1387رضوانی، شکیبا، و منصوریان،  مآخذ:

 ،11مرکز توریسم و گروه منابع جنگل دانشگاه مینسوتا؛ 2003، 10میجر، مارسمان، و هوالندر؛ کمپ، لیدر2003، 9ونتگودت، مریک، و اندرسون
  متغیرها  شاخص ها

کیفیت  - وضعیت روستا ازلحاظ برخورداري از شبکۀ فاضالب - وضعیت روستا از جنبۀ جایگاه دفن زباله -   کیفیت محیطی
 وهواییازلحاظ شرایط آب کیفیت وضعیت روستا - موقعیت روستا دربرابر مخاطرات طبیعی

 - باتجربه و خوب استفاده از معلمان - مدارس به آموزاندانش دسترسی - مدارس مناسب کیفیت و بودن نوساز -   کیفیت آموزشی
 مدارس مرتبط با تجهیزات و کتابخانه آزمایشگاه، وجود  - مدارس  سرمایشی و گرمایش کیفیت وسایل

  کیفیت بهداشت
 وجود - مصرف سبزیجات در برنامۀ غذایی - غذایی برنامۀ در..) ماهی و . گوشت،( وتئینیپر غذایی مواد مصرف - 

کیفیت سالمت جسمانی خود و اعضاي  - درمانی –دسترسی به مراکز بهداشتی  - باتجربه و خوب پزشکان
 خانواده

 - اتومبیل) ملک، مقدار زمین،(ه خانواد دارایی میزان - اندازپس از رضایت - درآمد از رضایت - شغل از رضایت -   کیفیت درآمد
 شغلی) بازنشتگی، بیمۀ بیمۀ(شغلی  امنیت

  کیفیت مسکن
 تسهیالت وجود - منازل روشنایی و نورگیري - مقاوم و خوب ازمصالح استفاده - منازل نوسازبودن و باال کیفیت
 از ناشی کالتمش و موذي جانوران نبود - )سرمایشی و گرمایشی سیستم بهداشتی، سرویس( منازل در مناسب

  هاآن
کیفیت اوقات 
  خانواده ساالنۀ برنامۀ در مسافرت وجود - ...)و  کتابخانه( روستا هنري فرهنگی امکانات - روستا ورزشی امکانات -   فراغت

کیفیت زیرساخت 
  ها

 روستا وضعیت - شهر به دسترسی براي مناسب فاصلۀ  - )هاراه ارتباطی شبکۀ پوشش( روستا ارتباطی وضعیت - 
  روستا تلفن گاز و برق، آب، شبکۀ زنظرا

کیفیت امنیت 
  اجتماعی

 فقدان دزدي، شرارت،( روستا عمومی امنیت - کشمکش و از نزاع و دوري ساکنان میان اتحاد و انسجام - 
  انتظامی نیروي پاسگاه به دسترسی - )مزاحمت

  . مبانی نظري تحقیق3
 بهبـود بـراي مشخصـی مشـی خـط گذشـته هايزمان در
 توسـعۀ اقتصـادي و نداشـت. وجـود روسـتایی زنـدگی تکیفی

 زنـدگی سـیطرة بهبـود در بیشـتر روسـتایی مناطق اجتماعی
بعـد از روي کـار آمـدن  12بود و در دوران نئولیبرالیسـم شهري

هاي تاچر در انگلسـتان و ریگـان در آمریکـا کـه طرفـدار دولت
ــۀ خــدمات عمــومی در ســکونتگاه هــاي شــهري و کــاهش ارائ

لیبرالیـزم اولیـۀ نیمـۀ قـرن  مفهوم دوران دیگر بودند،روستایی 
-مطرح بود، از فرایند برنامه 13»اقتصاد رفاه«که با عنوان  بیستم

-آزادي رسانی غرب رخت بربست و متعاقـب آنریزي و خدمت
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 فراموشی دست به روستایی مناطق براي فردي و اجتماعی هاي

 کیفیـت هبودب براي را خود سیاسی فشار هادولت و شد سپرده
)؛ 124، ص. 1391نقـوي، ( بودنـد گرفته مدنظر شهري زندگی

 روسـتایی نـواحی در زنـدگی سـطح بـودنترتیـب، پـاییناینبه
 دنبــال داشــت کــه یکــی از نتــایج آناي را بــهمشــکالت عمــده

 و مسـائل بزرگ بـود کـه شهرهاي سمتبه روستاییان مهاجرت
 نـواحی در را محیطـی و اقتصـادي اجتمـاعی، متعـدد مشکالت
رضوانی، منصوریان، و ( داشت دنبالبه شهرها در نیز و روستایی
کـه شـهرها و روسـتاها در پیونـد بـا ازآنجایی ).1388 احمدي،

رو رشـد و توانند تداوم حیـات داشـته باشـند، ازایـنیکدیگر می
توسعۀ هر ناحیه در گرو رشد و توسعۀ متوازن شهرها و روستاها 

رش امکانات و بهبود کیفیت زندگی در درراستاي یکدیگر و گست
-مهم از یکی اي،جامعه هر در زندگی کیفیت ها است. بهبودآن

اسـت (لطفـی،  جامعـه عمـومی آن هـايسیاسـت اهداف ترین
راستا، یکی از مباحـث مهـم بـراي ایجـاد ). دراین1، ص. 1388

ریـزي بـراي توازن در نواحی روستایی و شهري ارزیابی و برنامـه
 بیـانگر زندگی است. این مفهوم هاي کیفیتو مؤلفهها شاخص
 هستند؛ برخوردار آن از که است امکاناتی از افراد استفادة میزان

 اسـت، بلکـه یافتـه دسـت هـابه آن فرد که فقط امکاناتینه اما
 آن نتیجـۀ در توانـدمـی فـرد کـه هاییفرصت و شرایط تمامی

 بهبودي نیازها و مینتأ رفاه، بتواند تا باشد داشته قدرت انتخاب
محیطـی  اجتمـاعی و اقتصادي فرایندهاي درون را خود زندگی

، ص. 1391نمایـد (نقـوي،  فـراهم کنـد،مـی زندگی آن در که
 کیفیـت اصـلی بنیـادین مشخصـات از یکـی بنـابراین، )؛127

  ).3، ص. 2006است (کرد زنگنه،  آن بودنچندبعدي زندگی،
 معتقد هستند که زهحو این نظرانصاحب و محققان بیشتر

 شـناختی،روان اجتمـاعی، فیزیکـی، ابعاد داراي زندگی کیفیت
 مطالعات). 40، ص. 2001(دهداري،  است اقتصادي و محیطی
 یـا سـطوح متقـاطع صـورتبه تواندمی زندگی کیفیت درمورد
 براي معروف مدل دو چندگانه باشد. یا ساده متغیرهاي با طولی

 پیشـنهاد متغیرهـا و دیگـر دگیزنـ کیفیت بین ارتباط توضیح
 کـه اسـت فـرض ایـن براسـاس پـایین به باال از اند. مدلشده

 هاينتیجه خروجی که باعث است ثابتی ویژگی زندگی کیفیت
 کـه بـاال بـه پـایین از مـدل و شـودمی افراد زندگی در معینی
 زنـدگی کیفیت خاصی است که متغیرهاي قضیه این بر مبتنی
  ).67، ص. 1388دهند (لطفی، می رارق تأثیرتحت را افراد

  
  مدل چندگانۀ ارزیابی کیفیت زندگی  .2شکل 

الدین افتخاري، و نقل از پورطاهري، رکن، به2003مأخذ: ونت گوتو، 
  1390فتاحی، 

 عمدة اهداف از زندگی کیفیت بهبود و گیرياندازه شناخت،
 سـت.ا بـوده اخیـر دهۀ چند در هادولت و ریزانبرنامه محققان،

 ها،رشته از زیادي تعداد موردتوجه تحقیقاتی و علمی عرصۀ این
 محیطـی، علـوم اقتصـاد، شناسـی،روان شناسـی،جامعه ازجمله

 رضــوانی، شــکیبا و منصــوریان،( اســت...  و پزشــکی جغرافیــا،
 بیـانگر روسـتایی زندگی در این بین، کیفیت. )36 ، ص.1387
 و امنیت ی، احساسشرایط زندگ بهبود به مردم رضایت و تالش
 کیفیـت بـا زنـدگی کـه انـدداشته بیان محققان است؛ اما رفاه

 هـادولـت که یابدمی زمانی توسعه روستایی مناطق در مناسب
 به را تأثیرگذار محیطی و اجتماعی اقتصادي، فرایندهاي بتوانند
 را روستاها ساکنان براي زندگی روستا بکشانند و شرایط سطح
 محقـق امـر ایـن آورند کـه در شهري وامعج زندگی با همتراز
نشـوند (فوتـا و  فرامـوش هابرنامه در اینکه مردم مگر شود؛نمی

 يهـابرنامـه در ).126 ، ص.1391از نقـوي، نقل ، 2010اووال، 
 بـه تـوجهیقابـل اهمیـت اروپـا، اتحادیۀ توسعۀ روستایی اخیر
 ایجـاد و روسـتایی منـاطق در اجتمـاعی زندگی کیفیت بهبود

 زنـدگی درونی استقالل با و آزادانه بتوانند افراد یی کههاینهزم
سـطوح  در یابنـد، دست اجتماعی رفاه به و دهند تغییر را خود

، 2000، 14است (بست، کومین و لو شده مطرح ايمنطقه ملی و
 کـه ايگسـترده تحقیقـات از ايمجموعـه ). بـاوجود69ص. 

 صـورت تاییروسـ توسـط کارشناسـان زندگی کیفیت درزمینۀ
 شامل که را ذهنی و عینی هايشاخص بتوانیم باید گرفته است،

شـرایط  و بهتر زندگی وپرورش،مسکن، آموزش اشتغال، درآمد،
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از  رضـایت و شـادي رفاه، ها،ارزش نیز تجارب، و محیطیزیست
 بـر مبتنـی هـايروش از اعم زندگی کیفیت سازگاري زندگی،
 انسـان، نیازهـاي نیازهـاي تبمراسلسله آمده،دستبه نیازهاي
 هـايمـدل با امنیت است، تنهایی و تشنگی، گرسنگی، کمبود

 روانی، شـادابی، سالمت نظیر اجتماعی زندگی بهبود کالسیک
، 15براون، بولینگ، و فلینننماییم ( رضایتمندي یکپارچه روحیه،
و از این طریق بتـوانیم کیفیـت زنـدگی را در  ).81، ص. 2004

 ی ارزیابی کنیم.مناطق روستای
بنابراین، براي ارزیابی کیفیت زندگی بر دو روش تأکید شده 

هاي اجتمـاعی و اقتصـادي و است: در روش نخست، به شاخص
شدن نیازهـاي سنجش براي انعکاس میزان برآوردهمحیطی قابل

شــود و در روش دوم، ســطوح شــادکامی و انســانی تأکیــد مــی
هاي شخصی افـراد گزارشرضایتمندي، آن هم معموالً براساس 

گیـرد از تجارب زندگی در فضاهاي زیستی موردتأکید قـرار مـی
گوینـد (کـوکبی، پـورجعفر، و که بـه آن بهزیسـتی ذهنـی مـی

). محققــان بــر ایــن بــارو هســتند کــه 10، ص. 1384تقــوایی، 
اي مـبهم اصطالح کیفیت زندگی مانند مفهوم توسعه تـا انـدازه

عنـوان پنداشـتی از فـردي بـه بعد، کیفیـت زنـدگیاست؛ ازیک
تــر، شــود و از بعــدي کلــیچگــونگی گــذران فــرد مطــرح مــی

هـاي مختلـف حـول هاي زنـدگی در مکـاندربرگیرندة موقعیت
انـد از: محـیط هـا عبـارتعامل مشخصـی اسـت کـه موقعیـت

، 2005، 16اي معین (پـال و کـومرپیرامونی یا فرهنگ در جامعه
  ). 217ص. 

توان گفت که در زمان حاضـر شد، میبا توجه به آنچه ذکر 
نظر چندانی درزمینۀ مفهوم کیفیت زندگی وجـود نـدارد؛ اتفاق

ولی اگر مشترکات این تعاریف مدنظر قرار گرفتـه شـوند، در آن 
توان گفت که کیفیت زندگی عبارت است از شـرایط صورت می

بهتر زندگی کـه در آن تـوازن، همـاهنگی، مطلوبیـت و برابـري 
هاي الزم هاي زیست نهادینه شده باشد و زمینهر مکانعادالنه د

براي زندگی همراه با سالمت، امنیت، آسایش، آرامش، خالقیت 
نماید، این و زیبایی پدید آمده باشد. آنچه که مسلم و بدیهی می

هـاي است که بسیاري از محققان نیاز به هر دو دسته از شاخص
دگی خـاطر نشـان   عینی و ذهنـی را بـراي ارزیـابی کیفیـت زنـ

)؛ امري که در پژوهش حاضـر 4، ص. 1383اند (خوارزمی، کرده
نیز براي سنجش و ارزیابی کیفیت زنـدگی بـر آن تأکیـد شـده 

  است.
  هاي تحقیق. یافته4

ها و متغیرهاي تحقیق، براي سـنجش پس از تعیین شاخص
شـده در ارتبـاط بـا ها و متغیرهاي مطرحمیزان اولویت شاخص

کیفیت زندگی مناطق روستایی با هدف تعیین وزن این ارزیابی 
هاي پـژوهش هاي نظرسنجی شامل همۀ شاخصها، فرمشاخص

ها و متغیرها، بـراي شـوراهاي اسـالمی روسـتاها اعم از شاخص
ارسال گردیدند. پس از انجام نظرسنجی و ارزیابی نتایج حاصـل 

و هـاي اصـلی از آن، ماتریس مقایسۀ زوجی اصلی براي شاخص
گذاري در مدل تحلیـل فرعی پژوهش با هدف انجام مراحل وزن

تشکیل شد. براي تشکیل  FDAHPمراتبی دلفی فازي سلسله
) و اعداد فازي 3ماتریس ذکرشده از تابع عضویت مثلثی (شکل 

  استفاده شده است.  4تا  1مثلثی طبق روابط 

  

  هاي پژوهشماتریس مقایسۀ زوجی فازي براي شاخص - 3جدول 
  1392هاي پژوهش، أخذ: یافتهم

 G F E D C B A   

)322/0 ،311/0 ،301/0(  )31/0 ،291/0 ،26/0(  )29/0 ،27/0 ،24/0(  )34/0 ،31/0 ،3/0(  )23/0 ،22/0 ،20/0(  )42/0 ،36/0 ،35/0(  )31/0،28/0 ،21/0(  )1،1،1(  A 

)51/0 ،484/0 ،431/0(  )47/0 ،452/0 ،433/0(  )51/0 ،47/0 ،43/0(  )48/0 ،45/0 ،42/0(  )39/0 ،37/0 ،33/0(  )45/0 ،41/0 ،39/0(  )1،1،1(  )34/0 ،33/0،3/0(  B 

)671/0 ،66/0 ،62/0( )612/0 ،6/0 ،59/0(  )69/0 ،64/0 ،6/0(  )67/0 ،65/0 ،63/0(  )47/0 ،44/0 ،41/0(  )1،1،1(  )59/0 ،56/0 ،54/0(  )66/0 ،64/0 ،6/0(  C 

)706/0 ،68/0 ،65/0( )7/0 ،67/0 ،666/0(  )63/0 ،6/0 ،59/0(  )61/0 ،6/0 ،58/0(  )1،1،1(  )75/0 ،73/0 ،7/0(  )77/0 ،74/0 ،71/0(  )76/0 ،73/0 ،7/0(  D 

)501/0 ،49/0 ،46/0(  )447/0 ،432/0 ،413/0(  )67/0 ،64/0 ،57/0(  )1،1،1(  )44/0 ،43/0 ،41/0(  )52/0 ،5/0 ،49/0(  )69/0 ،65/0 ،62/0(  )5/0 ،48/0 ،46/0(  E 

)456/0 ،42/0 ،399/0(  )345/0 ،322/0 ،311/0(  )1،1،1(  )56/0 ،53/0 ،5/0(  )53/0 ،5/0 ،48/0(  )6/0 ،57/0 ،55/0(  )57/0 ،55/0 ،52/0(  )56/0 ،53/0 ،5/0(  F 

)34/0 ،32/0 ،317/0(  )1 ،1 ،1(  )225/0 ،219/0 ،21/0(  )22/0 ،213/0 ،2/0(  )201/0 ،19/0 ،184/0(  )211/0 ،203/0 ،19/0(  )29/0 ،26/0 ،23/0(  )32/0 ،303/0 ،29/0( G 

)1،1،1(  )26/0 ،24/0 ،231/0(  )213/0 ،209/0 ،2/0(  )195/0 ،18/0 ،169/0(  )19/0 ،171/0 ،16/0(  )2/0 ،19/0 ،175/0(  )31/0 ،3/0 ،29/0(  )29/0 ،28/0 ،272/0(  H 
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ماتریس مقایسۀ زوجی دلفی فازي براي معیارهاي اصلی     

ست. (الزم است ذکر شـود کـه در جـداول فـازي، به شرح زیر ا
،  کیفیـت Aشاخص کیفیت اوقات فراغت روستایی بـا شناسـۀ 

، کیفیـت مسـکن و ابعـاد کالبـدي Bمحیط روستایی با شناسۀ 
، کیفیـت بهداشـت و سـالمتی اجتمـاعی Cروستایی با شناسۀ 
، E، کیفیت امنیت اجتمـاعی بـا شناسـۀ Dروستایی با شناسۀ 
، کیفیـت آمـوزش Fهاي روستایی با شناسـۀ کیفیت زیرساخت

و کیفیت اشـتغال و درآمـد روسـتایی بـا  Gروستایی با شناسۀ 
  مشخص گردیده است).H شناسۀ 

هـاي پـژوهش، وزن گذاري براي ماتریس شـاخصبعد از مرحلۀ وزن
)  گردیـده اسـت کـه 6با توجه به رابطۀ ( و  فازي نسبی براي 

) آمـده 4هـاي  پـژوهش در جـدول (ج این آزمون براي شاخصنتای
هاي پـژوهش محاسبۀ وزن فازي نسبی براي محاسبه شاخص. است

مراتبی دلفی فازي، از دهند که در مرحلۀ اول تحلیل سلسلهنشان می
دیدگاه کارشناسان منتخب پـژوهش، شـاخص کیفیـت بهداشـت و 

خـود ن بیشتري را بـهاوزا Dسالمتی اجتماعی در روستاها با شناسۀ 
  اختصاص داده است.

  هاي پژوهشمحاسبۀ وزن فازي نسبی براي شاخص .4جدول 
 1392هاي پژوهش، مأخذ: یافته

      شناسه
A 2991 36/3 00352/0  355/0 362/0  371/0  
B 5012 02/4 00419/0  409/0  418/0  425/0  
C 7912  52/6  00603/0 542/0  566/0  572/0  
D 8023  32/7  00825/0  573/0  589/0  601/0  
E 6623  45/5  00595/0  477/0  484/0  496/0  
F  6011  14/5  00508/0  435/0  456/0  461/0  
G 4234  99/3  0046/0  372/0  393/0  401/0  
H 3421  64/3  0042/0  367/0  386/0  391/0  

  

  محاسبۀ وزن فازي نسبی براي متغیرهاي پژوهش .5جدول 
 1392هاي پژوهش، مأخذ: یافته

  شناسه      شناسه     شناسه      شناسه    

)576/0(  )066/0(    )529/0(  )0532/0(    )431/0(  )46/0(    )287/0(  )0309/0(    
)567/0(  )064/0(    )538/0(  )054/0(    )433/0(  )462/0(    )276/0(  )0301/0(    
)583/0(  )067/0(    )522/0( )531/0(    )429/0( )459/0(    )279/0(  )304 0/0(    
)605/0(  )07/0(     -   -    )43/0(  )461/0(     -   -    
)586/0(  )068/0(    -   -     -   -     -   -    

                    شناسه    
)304/0(  )033/0(   )392/0(  )042/0(   )478/0( )049/0(   )5/0(  )0512/0(    
)306/0( )034/0(   )394/0(  )0421/0(   )471/0( )0481/0(   )505/0(  )052/0(    
)301/0(  )0321/0(   )39/0(  )0419/0(   )474/0(  )0483/0(   )492/0(  )0509/0(    
)308/0(  )0335/0(   )385/0(  )0417/0(    -  -   )498/0(  )051/0(    
)299/0(  )031/0(   )387/0(  )418/0(    -   -   )49/0(  )508/0(   
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ازي نسـبی هاي حاصـل از ارزیـابی وزن فـ) یافته5جدول (
گانـۀ اصـلی هـاي هشـتدهنـدة شـاخصبراي متغیرهاي شکل

پژوهش است. نتایج این مرحله براي متغیرهاي پـژوهش نشـان 
دهد که متغیرهاي مربوط به سالمتی و بهداشـت اجتمـاعی می

انـد، مشـخص شـده تـا    هاي در روستاها که با شناسه
گذاري فازي نسبی ، در مرحلۀ وزنهمانند شاخص اصلی مربوط

 هاي اولیه در این مرحلهازسوي کارشناسان داراي بیشترین وزن

اند. در این مرحلـه، متغیرهـاي مربـوط بـه کیفیـت اوقـات شده
 تـا  هـاي فراغت اجتمـاعی در روسـتاها کـه بـا شناسـه

فازي نسبی  هاي مربوط بهاند، داراي کمترین وزنمشخص شده
 دلفـی تکنیک محاسبۀ اند. در ادامۀازسوي کارشناسان گردیده

 وزن محاسـبۀ بـه پـژوهش، و متغیرهـاي هاشاخص براي فازي
  است. شده اقدام و غیرفازي نهایی فازي

  محاسبه وزن فازي و غیر فازي براي متغیرهاي پژوهش .6جدول
 1392هاي پژوهش، مأخذ: یافته

  شناسه  وزن فازي  غیرفازي  شناسه  وزن فازي  غیر فازي  شناسه  وزن فازي  غیرفازي  هشناس  وزن فازي  غیرفازي

062/0  048/0    056/0  0467/0    023/0  0421/0    0025/0  0134/0    
065/0  0487/0    054/0  0465/0    034/0  0426/0    0027/0  0135/0    
083/0  0508/0    052/0  0462/0    036/0  0429/0    0028/0  0138/0    
082/0  0506/0     -   -    033/0  0425/0     -   -    
079/0  05/0    -   -     -   -     -   -    

  وزن فازي  غیرفازي  شناسه  وزن فازي  غیرفازي
  

  وزن فازي  غیرفازي
  

  وزن فازي  غیرفازي
  

0055/0  0146/0   0061/0  0154/0   034/0  0426/0   037/0  0433/0    
0056/0  0147/0  0069/0  0158/0   035/0  0427/0   038/0  0436/0    
0055/0  0146/0   0069/0  0158/0   036/0  0429/0   043/0  0443/0    
0058/0  0149/0   008/0  017/0    -  -   048/0  0449/0    
0059/0  0152/0   008/0  017/0    -   -   047/0  0446/0   

 

و غیرفـازي بـراي متغیرهـاي پـژوهش محاسبۀ وزن فازي 
ه از دیدگاه کارشناسان متغیرهاي زیرمجموعـۀ دهد کمی اننش

هـا بـا شاخص کیفیت بهداشت و سالمتی اجتمـاعی در روسـتا
هــا در وزن حــداکثر ، داراي بیشــترین وزنتــا  شناســه 

دهـد کـه از اند. این نشان میفازي و وزن غیرفازي نهایی شده
ه کیفیت زنـدگی در یابی بدیدگاه اعضاي شوراي اسالمی دست

نواحی روستایی شـهر دهگـالن، اهمیـت بیشـتري در منطقـۀ 
موردمطالعه دارد. بعد از این شـاخص و متغیرهـاي مربـوط بـه 
آن، متغیرهــاي مربــوط بــه شــاخص کیفیــت مســکن و ابعــاد 

انـد، داراي مشـخص شـده تا  هاي کالبدي که با شناسه
اند که نشانگر اهمیت ایـن شـاخص در یدهها گردبیشترین وزن

ارتقاي سطح کیفیت زندگی روستایی در منطقـۀ موردمطالعـه 
  است.

  گیري. بحث و نتیجه5
 و مسـائل روسـتایی نـواحی در زنـدگی سـطح بودنپایین
 نـواحی در را محیطـی و اقتصـادي اجتماعی، متعدد مشکالت
زنـدگی  است. کیفیت همراه داشتهبه شهرها در نیز و روستایی

هاي روستایی به عوامل زیـادي ازجملـه اشـتغال، مردم و مکان
درآمد مناسب، دسترسی بـه خـدمات مهـم ازجملـه آمـوزش، 
بهداشت، سالمت، محیط طبیعـی، امنیـت و ... وابسـته اسـت. 

هاي شـهري نیـز بـه ایـن عوامـل کیفیت زندگی مردم و مکان
ه و هـاي مربـوط بـه سـنجش رفـاباشند؛ اما چـالشوابسته می

زندگی بهتر در نواحی شهري بسیار متفاوت با مناطق روستایی 
ها به شرایط کالن اقتصـادي وابسـته است. برخی از این چالش

هستند؛ ولی برخی دیگر به چارچوب سازمانی و نهادي موجود 
باشـند. عـواملی ماننـد مقیـاس در نواحی روستایی مربوط مـی

تایی، کـاهش هـاي روسـجمعیت سکونتگاهکوچک و تراکم کم
بخــش کشــاورزي، فاصــلۀ زیــاد، انــزواي  اشــتغال و درآمــد در
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ونقل مناسب هاي ارتباطی و سیستم حملجغرافیایی، ضعف راه

هاي الزم براي بهبود کیفیت زنـدگی و کارآمد، اجراي سیاست
کنند؛ بنابراین، ارزیابی کیفیت زندگی تر میروستایی را پیچیده

ریـزي رومند براي نظارت بـر برنامـهعنوان ابزاري نیتواند بهمی
ریزان براي نظارت بر توسعه در جامعه استفاده شود و به برنامه

هـاي هـا و برنامـهاجتماع، ارزیابی اثربخشی و کارایی سیاسـت
جدید کمک کنـد؛ زیـرا، ابعـاد مختلـف اجتمـاعی، اقتصـادي، 

راسـتا، در گیـرد. درایـنمحیطی و سالمت جامعه را دربـر مـی
-هاي ترکیبی تحلیل  تصمیماضر با استفاده از روشپژوهش ح

کیفیــت زنــدگی  گیــري چنــدمعیاره، بــه ارزیــابی و ســنجش
شاخص اصـلی  8متغیر در  33روستاهاي موردمطالعه براساس 

ریـزان را تواند برنامـهپرداخته شده است. نتایج این پژوهش می
هــاي توســعه و بهبــود کیفیــت زنــدگی در شناســایی اولویــت

نظــر متخصصــان کــه از ســاکنان اصــلی روســتاهاي براســاس 
هـاي پـژوهش در باشند، یـاري رسـاند. یافتـهموردمطالعه  می

هاي بهبود کیفیـت آن، نشـان ارزیابی کیفیت زندگی و اولویت
دهد که کیفیـت بهداشـت و سـالمتی اجتمـاعی بـا امتیـاز می

داراي بیشترین اهمیت و بعد از آن، کیفیـت مسـکن و  311/0
ــاز ابعــاد کا ــا امتی هــاي و کیفیــت زیرســاخت 289/0لبــدي ب

هـاي دوم و سـوم اهمیـت در رتبـه 121/0روستایی با امتیـاز 
هاي کیفیت زندگی در روسـتاها از شـوراهاي سـاکنان شاخص

اساس، از دیدگاه سـاکنان روستاهاي موردمطالعه هستند؛ براین

هاي اصلی براي بهبود کیفیت زنـدگی ایـن روستایی از اولویت
تاها توجه به بخـش بهداشـت و بهبـود کیفیـت مسـکن و روس

  باشد.هاي روستاهاي حومه شهرستان دهگالن میزیرساخت
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Abstract 
Purpose: The gole of this study is to survey attitudes of council members' of rural relative to the preference 
quality of life in rural areas of Villages of Dehgolan in Kurditan province. It reveals the priority of indices in 
terms of the quality of life improvement in this region.  
Methodology: This study was descriptive - analytical. Data was collected through a questionnaire 
survey. The study area is 13 villages located in Dehgalan in Kurdistan province. To find the priorities 
of indices in terms of the quality of life improvement, the comments of 26 of council members were 
considered. For data analysis obtained from expert opinions the AHP model of fuzzy Delphi 
(FDAHP) is used. 
Finding: The obtained results show that the indicators of social health and weight of the weight is 
minimum, average and maximum. And with 0.311 weight defuzzification preference among the 
highest quality of life scales in rural from the perspective of experts are selected villages After the 
physical dimensions of the housing quality index identifier C with 0.289 And quality of rural 
infrastructure identifiers F and 0.121 fuzzy ranking second and third priority is the rural quality of life 
between 13 village can be studied. 
Research limitation: One of the main challenges of this study was that there were no documented 
standards for defining the quality of life. 
Original/value: The importance of this study is to examine the objective and subjective aspects 
quality of life. It has achieved remarkable results in both aspects. 
Keyword: Quality of life, Quality of life indicators, Methods of multi-criteria decision analysis, 
Dehgalan. 
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