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های کیفیت زندگی با لحاظ شاخصهای شهرستان جیرفت بهمراکز دهستانبندی رتبه

  استفاده از مدل تاپسیس

 *2 پورمهدی نوری -1صالح شاهرخی ساردو 

 ارشد توسعة روستایی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایراندانشجوی کارشناسی -3
 استادیار ترویج کشاورزی و توسعة روستایی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران -2

 
 35/2/3333تاریخ تصویب:            33-302صص          24/3/3332تاریخ دریافت: 

 چکیده
به بعد وارد ادبیات نظری و مطبوعاتی توسعه شد و به یکی از موضوعات  3360کیفیت زندگی از آغاز دهة  موضوعهدف: 

بندی کیفیت زندگی مردمان یک منطقة خاص براساس وضعیت موردعالقه در علوم اجتماعی تبدیل گردید. ارزیابی و رتبه

-ی مفیدتری برای کاهش محرومیت آن منطقه بینجامد؛ برهمینهاریزیتواند به ارائة راهکارها و برنامهموجود آن منطقه می

 33های شهرستان جیرفت )های کیفیت زندگی در مراکز دهستاناساس، هدف از انجام مطالعة حاضر تحلیل وضعیت شاخص

 بندی این مراکز دهستان بود. مرکز دهستان( و رتبه

تعداد خانوارهای مراکز  صورت پیمایشی است.ها، بهداده آوریاین مطالعه ازلحاظ هدف، کاربردی و ازحیث جمعروش: 

خانوار بودند و سرپرستان خانوارها واحد تحلیل در این مطالعه بودند که با استفاده از جدول  5253های موردمطالعه دهستان

نتخاب گردیدند. ابزار ای با انتساب متناسب اشیوة طبقهها مشخص شدند و به نفر از آن 340گیری کرجسی و مورگان نمونه

ای با سواالت انتها بسته و باز بود. روایی ابزار تحقیق ازطریق روایی صوری تأیید گردید و برای ها پرسشنامهآوری دادهجمع

 33/0تا  13/0های مختلف از  آزمون انجام شد که نتایج آمارة آلفای کرونباخ برای شاخصانجام پایایی پرسشنامه، مطالعة پیش

های موردمطالعه، از بندی دهستانهای کیفیت زندگی از تکنیک آنتروپی و برای رتبهدهی به شاخصرد شد. برای وزنبرآو

 ( استفاده شد.TOPSISتکنیک )

در رتبة اول و روستای  1234/0آباد با درجة کیفیت زندگی نتایج کلی نشان داد در دامنة صفر تا یک، روستای خاتونها: یافته

در رتبة آخر قرار دارد. سایر نتایج نشان داد روستاهای موردمطالعه با میانگین درجة کیفیت زندگی  3031/0درجة  هلیل با

 در ازلحاظ کیفیت کلی زندگی در وضعیت نامناسبی قرار دارند. 3630/0

های کیفیت خی از شاخصشود توجه بیشتری به ارتقای برهای این مطالعه، پیشنهاد میبراساس یافتهراهکارهای عملی: 

آباد، سربیژن، رضوان، آباد، دولتیافته نظیر هلیل، اسالمویژه در مناطق کمتر توسعهزندگی مانند درآمد، مسکن و تغذیه به

 آباد شود.سقدر و گنج

 بندی، مراکز دهستان، تاپسیس، آنتروپی، جیرفت.کیفیت زندگی، رتبه ها:کلیدواژه

 

                                                            
  Email mnooripoor@yu.ac.ir : نویسندة مسؤول:  *

mailto:mnooripoor@yu.ac.ir


 مشش شمارۀ                                                                   ریزی روستایی           پژوهش و برنامه مجلّه                                                                          09

 مقدمه. 1

 ن مسئلهبیا .1 .1

ریوزی جامعة بشری پس از تجارب خوود، از رویکورد برناموه

عقالنی، به بوازنگری و بازاندیشوی در اقودامات خوود روی آورده 

هوای پیشوین است کوه موجوب تجدیودنظر در باورهوا و شویوه

ریوزی ای را در حووزة برناموههوای توازهگردیده اسوت و گرایش

ورجعفر و روسووتایی و شووهری فووراهه آورده اسووت )کوووکبی، پوو

های تازه و نو کوه توأریر (. یکی از گرایش1، ص. 3335تقوایی، 

ریوزی در هوای برناموهها و روششگرفی در فرایند تحول دیدگاه

های اجتماعی و کیفی نیمة دوم قرن بیسته داشته است، نظریه

توسعه هستند که درقالب مفاهیمی همچوون کیفیوت زنودگی، 

انوود. ایوون مفوواهیه یافتووهرفوواه اجتموواعی و غیووره نمووود عینووی 

-گونهموردتوجه مجامع علمی و تحقیقاتی جهان قرار گرفتند؛ به

المللوی مختلفوی بوا عنووان هوای بوینها و همایشکه کنگرهای

توسووعة پایوودار روسووتایی برگووزار شوودند و بووه تصووویب جهووانی 

هایی در عرصوة رسیدند. نتیجه و حاصل برگزاری چنین همایش

های اجتماعی و کیفی در کاربرد شاخص جهانی، رواج مفاهیه و

ریزی برای مناطق شهری و روسوتایی بووده اسوت؛ فرایند برنامه

ها و معیارهای وجوی شاخصریزی را به جستکه برنامهطوریبه

جدید برای ارتقای کیفیت زنودگی سوود داده اسوت )کووکبی، 

بوه بعود،  3360(. از آغاز دهة 3، ص. 3335پورجعفر و تقوایی، 

وع کیفیت زندگی وارد ادبیات نظوری و مطبوعواتی توسوعه موض

شد و به یکی از موضوعات موردعالقوة علووم اجتمواعی تبودیل 

 کیفیوت متنووع هوایروش بوا ، محققوان3360 دهوة گشت. از

 انود توا اجوزا و عناصورکوشویده آنان. اندکرده مطالعه را زندگی

 دماننوو جغرافیووایی منوواطق و نماینوود معووین را زنوودگی کیفیووت

 زنودگی های کیفیتشاخص وسیلةبه را هاملت و شهرها، ایاالت

 محققوان، بورعوالوهکننود.  مقایسوه دادنود، گسوترش هاآن که

 هوایشواخص 3مانند سازمان ملل متحد المللیبین هایسازمان

دادنود  توسوعه زنودگی کیفیوت بورای را خودشوان شودةتعریف

 بوه جهیتوو چنوین بورای مهوه (. دلیل64، ص. 3333)لطفی، 

 منوابع موؤرر تخصویص دربوارة سوؤال در زندگی مفهوم کیفیت

در طی چند دهة گذشته، کیفیت کمیاب نهفته است.  و محدود

-مثابة یک هودف اصولی توسوعة جامعوه بور سیاسوتزندگی به

های بسیاری از کشورها تأریرگذار بوده اسوت )ماجودی و گذاری

ناموة عمرانوی (. از آغاز نخسوتین بر33، ص. 3334زاده، لهسایی

لحواظ کیفیوت ، میوان شوهر و روسوتا بوه3321کشور در سال 

کوه گونههای آن تفاوت محسوس و آشکاری آنزندگی و شاخص

شود، وجوود نداشوت و شوهر و روسوتا غالبوا  امروزه مشاهده می

اکبری و تفکیک نبودند )علیازنظر اندازه، جمعیت و وسعت قابل

زه در بسوویاری از منوواطق (؛ امووا اموورو323، ص. 3333امینووی، 

روستایی کشور باوجود ایجاد تغییرات مختلف درراستای بهبوود 

کیفیت زندگی، هنوز با وضعیت مطلوب فاصلة زیادی داریه. این 

ها در روستاها زندگی ای که جمعیت غالب آنوضعیت در نواحی

کنند، مشهودتر است. شهرستان جیرفت که در استان کرمان می

باشد؛ بنابراین، مسئلة اصولی کوه در ن جمله میواقع است، از آ

این پژوهش به بررسی آن پرداخته خواهد شد، این است که بوا 

توجه بوه کمبوود مطالعوات تجربوی درزمینوة کیفیوت زنودگی 

طورخوواص در شهرسووتان جیرفووت، روسووتاییان در ایووران و بووه

های لحاظ شواخصهای این شهرستان بهوضعیت مراکز دهستان

اینکوه در  ی چگونه است؟ همچنوین، بوا توجوه بوهکیفیت زندگ

سوتان، بیکواری و مسوائل بسیاری از نواحی روستایی ایون شهر

افزایش است، نابرابری در دسترسی بوه درآمود، درحال اجتماعی

رشد است و شوواهد های زندگی و خدمات عمومی درحالدارایی

شوود. ای مشاهده میطورفزایندهامیدی بهپذیری و نافقر، آسیب

براین، مطالعات تجربی کیفیت زندگی به شکل امروزی آن عالوه

انوود و ایوون مطالعووات در عموودتا  از جوامووع غربووی نشووأت گرفتووه

توووجهی کووه هسووتند؛ طور قابوولتوسووعه بووهکشووورهای درحووال

بنابراین، با توجه به اینکوه کیفیوت زنودگی و ابعواد آن یکوی از 

نظور روند، الزم بوهیشمار مهای مهه امروزی بهمسائل و چالش

های رسید که درخصووص کیفیوت زنودگی در مراکوز دهسوتان

شهرستان جیرفت این مطالعه انجام گیرد. نتوایج ایون پوژوهش 

شناسی مطالعة تواند اطالعات مفیدی را درزمینة بهبود روشمی

ریزی توسوعه کیفیت زندگی در نواحی روستایی ایوران و برناموه

دگی روسوتاییان شهرسوتان جیرفوت منظور ارتقای کیفیت زنبه

طوورکلی بررسوی و ارزیوابی کیفیوت فراهه نماید. همچنین، بوه

یابی به اهداف توسعة پایدار روستایی تواند برای دستزندگی می

ای بوه توانود کموک عمودهکننده و مهه باشد و میبسیار تعیین

های مرتبط بوا عموران و توسوعة روسوتایی کنود؛ پیشبرد برنامه

بنودی و سوطب بنودی ن، هدف از انجام این پژوهش رتبهبنابرای

هوای لحواظ شواخصشهرستان جیرفوت بوه هایمراکز دهستان

 کیفیت زندگی است. 

 . پیشینة نظری تحقیق2. 1

دربارة بررسی کیفیت زندگی در جوامع روسوتایی مطالعوات 

پور اند. نتایج مطالعة افتخاری، فتاحی و حاجیتجربی انجام شده

( که به ارزیابی توزیع فضایی کیفیت زندگی در 13 ، ص.3330)
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مناطق روستایی بخوش مرکوزی شهرسوتان دلفوان پرداختنود، 

، ، اجتمواعیمحیطوی، زیسوتهوای اقتصوادینشان داد  شاخص

، مسکن و سورپناه و شواخص تفوریب و ها و تأسیساتزیرساخت

هووای کیفیووت زنوودگی در منوواطق توورین شوواخصسووالمت مهووه

 شوند. می روستایی محسوب

نژاد، منوچهری میاندوآب، فرجی مالیوی، در پژوهشی که حاتمی

تحلیول کیفیوت زنودگی روسوتاهای »( با عنووان 3330و فرهادی )

جوز انجام دادنود، نتوایج نشوان داد بوه« شده در شهر میاندوآبادغام

شوده ادغوام  هوا روسوتاهایهای اجتماعی، در سایر شاخصشاخص

کیفوی بسویار پوایینی داشوتند.  نسبت بوه محوالت شوهری سوطب

که پونج  TOPSISآمده از تکنیک دستهمچنین، براساس نتایج به

محلة اول جزو محوالت شوهری بودنود و پونج محلوة پوایینی جوزو 

شده بودند، در کیفیت زنودگی بوین محوالت اصولی روستاهای ادغام

 شده تفاوت آشکاری وجود داشت.شهر و روستاهای ادغام

ک )چووان، وکیونوو      ( در بررسووی 243، ص. 2004ان، و شوو 

اند کوه کیفیوت بیان کرده 3کُن کیفیت زندگی در کشور هُن 

باشود. امتیواز زندگی مشوتمل بور دو بُعود عینوی و  هنوی موی

کُنو  در ها نشان داد عموما  کیفیوت زنودگی در هُنو شاخص

 کوه امتیوازایگونوهاندکی پیشرفت داشته اسوت؛ به 2003 سال

های  هنوی در انجوام  عینوی و سوه توا از شواخصهای شاخص

کارها، تاحدی بیشتر از سال قبل بوده است؛ اما هنوز رفاه مردم 

 های بیشتری است.متکی بر پیشرفت

( نیز کیفیوت 2001) 5براگمن، گارلیپ، هالتنهاف، و سیدلر 

زندگی را اسوتانداردهای زنودگی ماننود شوغل مناسوب، درآمود 

متی و بهداشوت، درموان، کیفیوت مناسب، مسکن، آموزش سوال

کنند، خودمات، امنیوت و محویط محیطی که در آن زندگی می

عنووان عنوان بُعد عینی و میزان رضایت از زنودگی بوهزیست به

 اند.بُعد  هنی کیفیت زندگی معرفی کرده

بووا  (2006سووازی، حیوواتی، کرمووی، و اسوولی )در حوووزة شاخص

های مشوارکتی و بوا یة روشهای کمّی و کیفی، برپااستفاده از روش

هوای موقعیوت و ترکیبی از نظرات کارشناسان و افراد بومی، شاخص

اجتماعی )مشارکت اجتماعی، سوطب تحصویالت سرپرسوت و پایگاه 

همچنین سایر اعضای خانواده، دسترسی به منابع اعتبواری و غیوره، 

هوا )مالکیوت زموین و وضعیت درآمد )درآمد سالیانة خانوار(، دارایوی

تعداد دام، تجهیزات کشاورزی و تجهیزات زندگی و غیوره(، وضوعیت 

ای )کیفیت و کمیت موواد غوذایی(، مسوکن )داشوتن خانوه و تغذیه

ها( و تووأمین اجتموواعی کاررفتووه در دیوووار و سووقف خانووهوسووایل بووه

گیری )استفاده از خدمات بهداشتی و بیموه و غیوره( را بورای انودازه

 ایی ایران تدوین کردند. کیفیت زندگی در مناطق روست

 شناسی تحقیق. روش2

 قلمرو جغرافیایی تحقیق .1. 2

و در جنووب اسوتان کرموان واقوع اسوت شهرستان جیرفت     

بارز جبال، جیرفت، درب بهشتهای با ناممرکز شهری  5دارای 

باشود کوه موقعیوت و مرکز دهستان می 33بخش و  5 ،و بلوک

وارهوایی کوه در ایون مراکوز پراکندگی و همچنوین، تعوداد خان

( آورده شوده 3کنند، در جدول و شوکل )ها زندگی میدهستان

 (:/http://Sedaye jonoob.ir)است 

 های موردمطالعهمراکز دهستان -1جدول  

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته
 تعداد نمونه تعداد خانوار نام مرکز دهستان

 35 530 اسفندقه

 30 310 آبادخاتون

 30 310 هلیل

 30 312 آباداسالم

 32 330 آباددولت

 31 530 سربیژن

 30 310 دلفارد

 30 310 رضوان

 30 343 سقدر

 32 330 آبادکریم

 34 523 آبادگنج

 340 5253 11:  جمع کل
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 های موردمطالعهموقعیت و پراکندگی مرکز دهستان -1شکل 

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته

 قیق. روش تح2. 2

-مطالعة حاضر ازحیث هدف، کاربردی و ازلحاظ نحوة جموع    

آوری اطالعوات ازطریوق اسوت. جموع 4ها، پیمایشویآوری داده

پذیر شد که برای بررسی روایوی صووری آن از پرسشنامه اماکن

های یاسوج و شیراز استفاده نظرات اعضای هیئت علمی دانشگاه

در خوارج از  6پوایلوتای شد و برای بررسی پایوایی آن مطالعوه

جامعة آماری انجام گرفت که محاسبة آمارة آلفای کرونباخ برای 

( آمده است. سرپرستان خانوارهوا واحود 2ها در جدول )شاخص

باشند. در این مطالعوه جامعوة آمواری تحلیل در این مطالعه می

ریزی اسوتانداری آموده از معاونوت برناموهدسوتبراساس آمار به

باشوود کووه بووا اسووتفاده از جوودول انوار میخوو 5253 کرمووان،

نمونوة آمواری پوژوهش  (2002)گیری کرجسی و مورگان نمونه

ای صورت طبقوهها بهخانوار انتخاب شد. نمونه 340حاضر برابربا

 های موردمطالعهنمونه کردن اینکهبا انتساب متناسب و با لحاظ

نباشود، خوانوار  30هوا کمتور از کدام از مراکز دهسوتاندر هیچ

افوزار بوا اسوتفاده از نورم هواوتحلیول دادهتجزیوهانتخاب شدند. 

20SPSS .انجام گرفت 

 نتایج آمارة آلفای کرونباخ -2جدول 

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته

 (αب آلفای کرونباخ )یضر تعداد سؤال هاشاخص

 130/0 6 موقعیت و پایگاه اجتماعی

 330/0 33 امنیت اجتماعی

 333/0 1 ایت از ابعاد عینیمیزان رض

 

سرانجام پس از تعیین میانگین استانداردشده بورای تموامی 

بنودی های موردمطالعوه بوا هودف رتبوهها و زیرشاخصشاخص

لحاظ کیفیت کلی زنودگی، از های موردمطالعه بهمراکز دهستان

در  TOPSISآنتروپی بهوره گرفتوه شود. روش  -روش تاپسیس

ارائه شد. این تکنیک بر این  3و یون 1توسط هوان  3333سال 

مفهوم بنا شده که هر عامل انتخابی باید کمتورین فاصوله را بوا 

آل منفوی آل مثبت و بیشترین فاصله را با عامل ایودهعامل ایده

بندی عوامل بندی و اولویتداشته باشد که این خود معیار درجه

ایون با توجوه بوه هودف کلوی  (.32، ص. 2003، 3اُلسوناست )

بنودی روسوتاهای ها برای رتبهترین روشمطالعه یکی از مناسب

های کیفیوت زنودگی، اسوتفاده از موردمطالعه برحسب شواخص

باشود؛ ای مویاست. این روش بیشتر مقایسوه TOPSISالگوی 

بندی روستاها گیری برای رتبهبنابراین، از سایر الگوهای تصمیه

ایون الگوو نسوبت بوه سوایر  توان استفاده کرد؛ اما امتیازنیز می

آل مثبوت و ها مقایسة بهتر میزان فاصلة روسوتاها از ایودهروش

منفی بووده اسوت، کوه باعوث درک بهتور وضوعیت روسوتاهای 
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شود. مراحول ایون روش آل مثبت میموردمطالعه نسبت به ایده

  ها شرح داده شده است.در قسمت یافته

 های موردمطالعه شاخص .3. 2

( معرفوی 3د بررسی در مطالعوة حاضور در جودول )های مورشاخص

 اند:شده

 

 هاهای پژوهش و نحوة سنجش آنشاخص -3جدول 

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته

های پژوهششاخص تعاریف عملیاتی  

 سنجیده شده است. 4تا خیلی زیاد=  3، در قالب طیف لیکرت، خیلی که= گویه 6این شاخص با 

 

موقعیت و پایگاه 

 اعیاجتم

 سنجیده شده است. 4تا خیلی زیاد=  3، در قالب طیف لیکرت، خیلی که= گویه 33این شاخص با 

 
 امنیت اجتماعی

 سنجیده شده است. 4تا خیلی زیاد=  3، در قالب طیف لیکرت، خیلی که= گویه 1این شاخص با 

 

میزان رضایت از ابعاد 

کیفیت زندگی عینی  

سؤال((  4سؤال( و جزئیات و امکانات ضروری مسکن ) 4ت و کمیت مسکن )این شاخص با دو زیرشاخص )کیفی

ها با هه جمع شد و ها امتیازاتی تعیین شد. سپس، امتیاز هریک از بخشسنجیده شد. برای هریک از زیرشاخص

برای امکان ( 3عنوان امتیاز نهایی مسکن درنظر گرفته شد. پس از آن، با استفاده از استانداردسازی فازی )رابطة به

های تحقیق اقدام به استانداردسازی شد. با توجه به قابلیت این نوع ها و زیرشاخصتجمیع با سایر شاخص

« صفر و یک»ها در بازة شوند و شاخصها از حد مطلوب و نامطلوب آن مشخص میاستانداردسازی، فاصلة شاخص

 (.33، ص. 3333گردند )کریمی، بیان می

 (1رابطة 

 
 باشد.ام میi:  بيشينة نماگر ام و i: کمينة  ام؛ i: ارزش شاخص  xijرابطه،  در اين

 مسکن

گویه(  5های دامی )گویه( و وضعیت فعالیت 5های کشاورزی )این شاخص با دو سؤال کمّی، وضعیت فعالیت

.ها انجام شدگیری برای آنو میانگینسنجیده شده است. درنهایت، این دو زیرشاخص با هه جمع گردیدند   درآمد 

گویه(، وسایل ضروری  4گویه(، وسایل نقلیه ) 5آالت کشاورزی )این شاخص با پنج زیرشاخص )ابزارآالت و ماشین

صورت یک سؤال باز( سنجیده شد. برای سنجش هرکدام از به)گویه(، اراضی تحت مالکیت و تعداد دام،  6زندگی )

( اقدام به 3ها با استفاده از )رابطة امتیازاتی لحاظ شد و سرانجام با توجه به کمینه و بیشینة آن هااین زیرشاخص

ها جمع شدند و بیان شدند. سپس، همة آن« صفر و یک»ها در بازة نها شد و تمامی آاستانداردسازی زیرشاخص

 فی گردیدند.عنوان شاخص دارایی کل معرها انجام شد و بهگیری برای آنمیانگین

 هادارایی

ها و ها، چربی و پروتئینبرای سنجش این شاخص، ابتدا سرانة مصرف هر فرد از انواع مواد غذایی )کربوهیدرات

. سپس، با توجه به میزان کالری موجود در هرکدام از این مواد غذایی که در هرم دست آمدو سبزیجات( به میوه

 هرم غذایی وزارت بهداشت(، ارزش غذایی هر فرد براساس کالری محاسبه گردید.غذایی استاندارد فرد وجود دارد )

 

 تغذیه

بندی شد و برای هر دسته برای هر فرد محاسبه شد، سپس، اقدام به دسته صورت سرانهسنجش این شاخص نیز به

اقدام به استانداردسازی  3امتیازی لحاظ گردید. پس از آن، با درنظرگرفتن کمینه و بیشینة آن با توجه به رابطة 

 فازی شد.

 پوشاک
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 . مبانی نظری تحقیق 3
واژة کیفیت زنودگی منشوأ روشونی نودارد. کیفیوت زنودگی     

جذابیت و معنی عام دارد؛ اما یک تعریف پذیرفته و عام ندارد و 

هوای کامیوابی یوا رضوایتمندی در بیان کلی، این واژه به مؤلفوه

، 3333شود )لطفوی، دم مربوط میبیشتر یا کمتر در زندگی مر

هوای بهداشوتی و (. مفهوم کیفیت زندگی ابتدا به حوزه64ص. 

شد؛ اما در طی چنود دهوة اخیور، های روانی محدود میبیماری

-روان  محیطوی وهوای بهداشوتی، زیسوتاین مفهوم از زمینوه

شناختی، به مفهومی چندبُعودی ارتقوا یافوت. کیفیوت زنودگی 

ت کووه در سووطب خُوورد و کووالن از آن مفهووومی چنوودوجهی اسوو

شود. رویکرد توسعة پایدار ایون مفهووم را در سوطب استفاده می

گیرد. در مطالعة این مفهووم بوه اتخوا  کار میکالن اجتماعی به

بوراین بایود گفوت ایون ای نیاز است. عوالوهرشتهرویکردی میان

 مفهوم ترکیبی از شرایط عینی و  هنی زندگی را نیز دربور دارد

(. واحوود پووژوهش کیفیووت 63، ص. 3331)گروسووی و نقوووی، 

عنوان میزان لوذت کیفیت زندگی را به 30زندگی دانشگاه تورنتو

کنود کند و بیان میاش تعریف میفرد از امکانات اساسی زندگی

های فرهنگی و بُعد ارزشی کیفیت زندگی، که با توجه به تفاوت

ای سونجش شومول بورتوان از یوک شواخص عوام و جهواننمی

       (. 63، ص. 3331)گروسی و نقوی،  کیفیت زندگی استفاده کرد

امروزه در مطالعات جهانی، مفهوم کیفیت زنودگی را شوامل     

هووای مختلووف اقتصووادی، امنیتووی، متغیرهووای متعوودد در حوزه

(. 353، ص. 3333داننوود )عبنبووری، خووانوادگی و جمعیتووی می

مول دیگوری همچوون توزیوع براین، کیفیت زندگی به عواافزون

درآمدها دربین عوامل تولید آن، میزان فقر، درآمد حقیقی بعود 

از درنظرگرفتن تورم و سطب حقوود اجتمواعی، میوزان امنیوت، 

کیفیت فراغت، امکانات فرهنگی، سالمت روحوی موردم، توراکه 

دلیول دو همینجمعیت، شبکة اجتماعی و غیره بستگی دارد. به

تراز بوا یکودیگر هسوتند، ممکون مادی ههای که ازلحاظ جامعه

اسووت دارای دو کیفیووت زنوودگی متفوواوت باشووند )حریرچووی، 

(. تشخیص عالئق زنودگی و 33، ص. 3333میرزایی، و جهرمی، 

بینوی احسواس تواند برای پیشها که میچگونگی روابط بین آن

کوار رود، بایسوتی در چوارچوب مردم به کیفیت زندگیشوان بوه

(. الگوها یا 33، ص. 2003، 33ت گیرد )پسونالگویی فکری صور

های ساختاری گونواگونی بورای تشوریب ایون موضووع کوه مدل

چگونه افراد قلمروهای مختلف رضوایتمندی را بورای احساسوی 

آمیزنود، مطورح و پیشونهاد کلی از کیفیت زندگی بواهه در می

-دهود کیفیوت زنودگی بوهترین مدل نشان میشده است. ساده

های وزن معینی از رضایت در قلمروها و جنبوه طورکلی مجموع

 (.25، ص. 2003مختلف زندگی است )پسون، 

 

 
 ترین مدل ساختاری کیفیت زندگیساده -2شکل 

 25، ص. 2003پسون، مأخذ: 
 

دهود بندی مبانی نظری و پیشوینة تحقیوق نشوان مویجمع    

 های مطالعات روستایی درترین حوزهکیفیت زندگی یکی از مهه

کشورهای مختلف است و مفهومی پیچیده و چندبُعدی دارد که 

های زیوادی قورار دارد. در ایون پوژوهش بورای تأریر مؤلفهتحت

از ابوزار سنجشوی کوه  در بُعود عینوی، سنجش کیفیت زنودگی

بوورای منوواطق ( 363، ص. 2006حیوواتی، کرمووی، و اسوولی )

ان اند، در قسومت بُعود  هنوی، میوزمعرفی کردهروستایی ایران 

رضایتمندی از ابعاد عینی مورداستفاده قرار گرفوت. درواقوع، در 

این پژوهش، برای سنجش کیفیوت زنودگی از رویکورد آلموانی 

 )سنجش همزمان دو بُعد عینی و  هنی( بهره گرفته شده است.

 ی تحقیقها. یافته4
 های فردی افراد موردمطالعه. ویژگی1. 4

صوورت بوه گویواناسوخپ های فوردیتحلیل توصیفی ویژگی    

 ( آمده است:5) خالصه در جدول
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 درصد فراوانی فراوانی سطوح متغیر متغیر

 شغل

1/94 172 کشاورز  

 2/9 10 دامدار

 32/3 113 دامدار و کشاورز

 15/7 55 ساير

 سطح تحصیالت

 3/22 78 بدون تحصيالت

 0/12 42 خواندن و نوشتن

 3/7 13 راهنمايی

 32/0 112 ديپلم

 11/4 40 فوق ديپلم

 18/6 65 ليسانس

 جنس
 100 350 مرد

 0 0 زن

 تأهل
 0 0 مجرد

 100 350 متاهل

 سن

سال 90تا  30  94 1/13 

سال 50تا  91  125 7/35 

سال 40تا  51  43 4/24 

سال 70تا  41  41 9/17 

سال به باال 70  25 1/7 

 سنجش کیفیت کلی زندگی .2 .4

رای سنجش کیفیت کلی زندگی روستاهای موردمطالعه با ب     

بندی های موردبررسی، از روش تاپسیس یا رتبهتوجه به شاخص

بهوره  آنتروپوی و 32آلترجیحات براساس تشابه بوه پاسوخ ایوده

( آموده 4طورکوه در جودول )هموانگرفته شد. به این منظوور، 

روسوتاهای  هوا وها با توجه به شواخصاست، ابتدا ماتریس داده

 .موردمطالعه ترسیه گردید

 ، ماتریس تصمیم مکانیهاتشکیل ماتریس داده -5جدول 

 1342، های پژوهشمأخذ: یافته

 درآمد سرانة غذا سرانة پوشاک دارایی مسکن رضایت امنیت اجتماعی جتماعیاپایگاه  روستا شاخص

 62/220 1095/6 269/74 0/47 35/0 56/3 53/3 22/3 اسفندقه

آبادتونخا  13/2 24/3 25/3 13/0 0/40 30/300  1193/6 44/211 

34/211 0/39 64/0 30/2 33/3 60/2 هلیل  942/7 53/365 

آباداسالم  31/2 53/3 04/3 13/0 0/37 42/215  1087/7 02/364 

آباددولت  66/2 51/3 35/2 63/0 0/41 10/230  996/0 03/330 

31/300 0/48 61/0 23/3 03/5 43/2 سربیژن  956/8 40/310 

35/363 0/33 12/0 52/3 03/3 34/2 دلفارد  1202/0 13/233 

15/235 0/42 16/0 05/3 53/3 33/2 رضوان  969/6 33/202 

33/304 0/38 13/0 03/3 54/3 11/2 سقدر  967/6 11/202 

آبادکریم  63/2 33/3 3/40 14/0 0/42 33/333  886/0 31/253 

 35/333 890/6 36/231 0/34 13/0 2/89 23/3 33/2 آبادگنج

 (=353nگویان برحسب ویژگی های فردی )توزیع فراوانی پاسخ -4جدول 

 1342، های پژوهشمأخذ: یافته
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پذیربودن در ادامه، برای حذف ارر واحدهای متفاوت و امکان

-های تشکیلها، ماتریس دادهانجام عملیات جبری روی شاخص

 شوودمقیواس می( بی2شده در قسمت قبل با استفاده از رابطة )

تا ماتریس استانداردشده تشکیل شود. ایون مواتریس در جودول 

 (. 336، ص. 3330پور،)اصغرآمده است ( 6)

                                                   

     )رابطه، 2(:                                  

= اسوتاندارد jiRم و اjدر واحود  امiشواخص  =ija در این رابطه،

 .م استاiم در واحد اi شاخص

 

 هااستاندارد داده تشکیل ماتریس -6جدول 

 1342، های پژوهشمأخذ: یافته

 شاخص

 روستا

پایگاه 

 اجتماعی

امنیت 

 اجتماعی
 دارایی مسکن رضایت

سرانة 

 پوشاک

سرانة 

 غذا
 درآمد

هاسفندق  3436/0 3060/0 3303/0 3503/0 3433/0 2651/0 3230/0 3201/0 

-خاتون

 آباد
30306/0 2341/0 3033/0 3204/0 2330/0 2354/0 3433/0 5035/0 

 2333/0 2113/0 2123/0 2334/0 2631/0 2113/0 2330/0 2333/0 هلیل

-اسالم

 آباد
3335/0 3063/0 2336/0 3204/0 2164/0 2365/0 3201/0 2333/0 

-دولت

 آباد
2304/0 3043/0 2134/0 2143/0 3065/0 2145/0 2331/0 2162/0 

 2513/0 2323/0 2351/0 3433/0 2133/0 3336/0 3453/0 2331/0 سربیژن

 3331/0 3455/0 3413/0 2566/0 2323/0 3210/0 2103/0 3332/0 دلفارد

 2353/0 2343/0 2135/0 3333/0 3035/0 2306/0 2333/0 3346/0 رضوان

 2351/0 2343/0 3003/0 2350/0 3204/0 2345/0 3033/0 3024/0 سقدر

-کریم

 آباد
2326/0 2333/0 3243/0 3053/0 3333/0 3334/0 2632/0 3406/0 

 2654/0 2626/0 2336/0 2453/0 2333/0 2163/0 2335/0 2630/0 آبادگنج
 

-های موردمطالعه بایود وزندر ادامه، برای هریک از شاخص

دهی از روش طورکه گفته شد، برای وزنهمان .دهی انجام گیرد

ای است گونهها بهآنتروپی بهره گرفته شد. در اینجا وزن شاخص

هوای دارای باشد و شواخصها برابربا یک میمجموع وزن آنکه 

اسواس، برهمین اهمیت بیشتر از وزن باالتری برخوردار هستند؛

-پوور،( وجوود دارد )اصوغر3ها رابطوة )Pijاز مجموعة  Ejبرای 

 (:336، ص. 3330
          (:3رابطة )

        
  jPP

M
E

n

i

ijijj 






 
 

1

ln
)ln(

1

 

محاسوبه  5( از رابطوة djحوراف )در ادامه نیز مقدار درجه ان

شود که هرچه پراکنودگی در مقوادیر یوک شواخص بیشوتر می

 باشد، آن شاخص از اهمیت بیشتری برخوردار است:

jEd                     (:5رابطة ) jj 1 
( 4(، از رابطوة )Wjها )و درنهایت بورای محاسوبة وزن شواخص

 استفاده شد:
 (:4رابطة )

   j

d

d
W

n

j

j

j

j 


1

                                               

-دهی شاخص کرشده در باال وزن هایبا توجه به موارد و رابطه

 :باشد( می1صورت جدول )ها به
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 هامحاسبة مقادیر و کمیّات روش آنتروپی و وزن شاخص -7جدول 

 1342، های پژوهشمأخذ: یافته

 شاخص

 هاآماره

پایگاه 

 اجتماعی

امنیت 

 اجتماعی
 دارایی مسکن رضایت

سرانة 

 پوشاک
 درآمد سرانة غذا

EJ 3333/0 3333/0 3330/0 3333/0 3315/0 3363/0 3313/0 3353/0 

DJ 0033/0 0003/0 0030/0 0032/0 0026/0 0032/0 0022/0 0041/0 

JW 0631/0 0535/0 0455/0 0635/0 3543/0 3166/0 3253/0 3364/0 
 

شواخص میوزان »دهود، طورکه این جودول  نشوان میهمان    

ترین شاخص کیفیت زنودگی های روستایی مههخانواده« درآمد

 3364/0شوده؛ یعنوی شناخته شد که با توجه به وزن محاسوبه

از کیفیوت زنودگی افوراد  %3364/0توان ا عان داشوت کوه می

ه است. خود اختصاص دادموردمطالعه را شاخص میزان درآمد به

شده در شاخص میزان سورانة همچنین، با توجه به وزن محاسبه

مشخص است که ایون شواخص در رتبوة  66/31پوشاک؛ یعنی 

هوای میوزان رضوایتمندی از براین شاخصدوم  قرار دارد. عالوه

و امنیت اجتماعی با  0455/0ابعاد عینی کیفیت زندگی با وزن 

فتنود. در اداموه، بورای های آخور قورار گردر رتبه 0535/0وزن 

شوده را بورای تشکیل مواتریس مووزون و نرموال، وزن محاسوبه

دست آمده دهی( بهها که در مرحلة سوم )وزنهریک از شاخص

است، بایستی در ماتریس استانداردشودة مرحلوة دوم تاپسویس 

 :( آورده شده است3ضرب نمود که این ماتریس در جدول )

 نداردشده در روش تاپسیسماتریس موزون و استا -8جدول 

 1342، های پژوهشمأخذ: یافته

 شاخص

 روستا

پایگاه 

 اجتماعی

امنیت 

 اجتماعی
 دارایی مسکن رضایت

سرانه 

 پوشاک

سرانه 

 غذا
 درآمد

 3034/0 0505/0 0561/0 0430/0 0231/0 0330/0 0343/0 0225/0 اسفندقه

-خاتون

 آباد
0333/0 0353/0 0363/0 0223/0 0535/0 0420/0 0550/0 3211/0 

 0141/0 0351/0 0530/0 0523/0 0333/0 0343/0 0355/0 0333/0 هلیل

آباداسالم  0200/0 0342/0 0343/0 0223/0 0503/0 0516/0 0503/0 0143/0 

آباددولت  0334/0 0343/0 0353/0 0332/0 0554/0 0536/0 0361/0 0315/0 

 0135/0 0342/0 0420/0 0423/0 0333/0 0313/0 0314/0 0313/0 سربیژن

 3014/0 0553/0 0630/0 0343/0 0203/0 0313/0 0335/0 0333/0 دلفارد

 0333/0 0341/0 0533/0 0546/0 0235/0 0343/0 0353/0 0203/0 رضوان

 0333/0 0346/0 0430/0 0532/0 0223/0 0363/0 0340/0 0333/0 سقدر

آبادکریم  0336/0 0351/0 0311/0 0233/0 0546/0 0633/0 0326/0 3303/0 

 0331/0 0323/0 0434/0 0363/0 0200/0 0340/0 0352/0 0366/0 آبادگنج

دادن بیشترین تأریرگذاری هر شاخص که سپس، برای نشان    

اررترین تأریرگذاری هر شاخص که و دهندنشان می A+آن را با 

 ( اسوتفاده1و  6هوای )، از رابطهدهندنشان می  A¯که آن را با 

تورین عودد ترین و کوچکتوان گفت بزرگشود. درواقع، میمی

مربوط به هر شاخص در ماتریس مرحلة قبل )ماتریس موزون و 

آل مثبت و منفی لحواظ های ایدهعنوان پاسخاستانداردشده(، به

 :( آمده است3ها در جدول )شوند که شرح آنمی

 (:1و  6های )رابطه
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 های مثبت و منفیلآتعیین ایده -9جدول 

 1342، های پژوهشمأخذ: یافته

 شاخص

 روستا

پایگاه 

 اجتماعی

امنیت 

 اجتماعی
 دارایی مسکن رضایت

سرانة 

 پوشاک

سرانة 

 غذا
 درآمد

آل ایده

مثبت 

() 

0225/0 0314/0 0330/0 0231/0 0423/0 0633/0 0553/0 3211/0 

آل ایده

منفی 

() 

0366/0 0335/0 0353/0 0333/0 0343/0 0561/0 0326/0 0141/0 

 

 ای آلترناتیوهوای حوداقلدر ادامه برای تعیوین معیوار فاصوله

آل از ایوده امiة گزینو در رابطه بوا فاصولة  () آلایدهو  ()

 ( داریه:3رابطة ) مثبت، با توجه به
    :3رابطة 
     

صوورت آل منفوی بوهاز ایوده امiة گزینو ، فاصلةطور مشابهبه    

 شود. محاسبه می (3رابطة )
 (:3رابطة )

 

درواقووع، در ایوون مرحلووه فاصوولة هرکوودام از روسووتاهای    

آیود دسوت مویهوای مثبوت و منفوی  بوهآلموردمطالعه از ایده

 (:30)جدول 

 

 آلترناتیوهای حداقل و حداکثرای برای معیار فاصله -13جدول 

 1342، های پژوهشذ: یافتهمأخ

   روستا
 0323/0 0353/0 اسفندقه

 0453/0 0333/0 آبادخاتون

 0012/0 0433/0 هلیل

 0303/0 0416/0 آباداسالم

 0344/0 0510/0 آباددولت

 0332/0 0433/0 سربیژن

 0313/0 0213/0 دلفارد

 0233/0 0535/0 رضوان

 0205/0 0501/0 سقدر

 0532/0 0223/0 آبادکریم

 0036/0 0431/0 آبادگنج

 
 

هودف  گردد.محاسبه می A+به   Aiدر ادامه، نزدیکی نسبی 

 آلایودهآلترناتیو  این مرحله، تعیین ضریبی است که برابربا فاصلة

و   () ی آلترنواتیو حوداقلمجمووع فاصوله تقسویه بور  ()
( نشان . این ضریب با )باشدمی  () آلة آلترناتیو ایدهفاصل

 آید: دست میهب (30) شود و از رابطةداده می

 (:   30رابطة )

          Ci
+                                                 

1آنگوواه Ai= A+ اگوور    

iC و اگوور -A Ai= گوواه آن

0

iCة گزین ؛ پس، هر قدر فاصلةAi  آل حول ایودهاز راه 
+Aتور باشود،کمتر باشد؛ یعنوی، بوه آن نزدیوک



iC  بوه واحود

بندی گزیودارها )روسوتاهای رتبهتر خواهد بود. درنهایت، نزدیک

 


 
n

j

jiji vvS
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موردمطالعه( براساس میزان 


iC میوزان آن گیرد کوه انجام می

 بنوابراین، هور قودر فاصولة در نوسان اسوت؛« کصفر و ی»بین 

آل مثبت  کمتر باشد؛ یعنوی بوه ایده روستاهای موردمطالعه از 

تر باشد،آن نزدیک


iC تر خواهد بود به واحد )عدد یک( نزدیک

( نشوان داده شوده 33و برعکس. نتایج این مرحلوه در جودول )

 است.

نشوان طورکلی، تحلیل نتوایج حاصول از روش تاپسویس به     

دهد روستاهای موردمطالعه با میانگین درجة کیفیت زندگی می

ازلحواظ کیفیوت زنودگی در وضوعیت نامناسوبی قوورار  3633/0

دارند؛ با توجه به اینکه دامنة میانگین براساس نزدیکی نسبی به 

 ( بین صفر و یک است:آل )حل ایدهراه

 

 )نتایج حاصل از تاپسیس( بندی روستاها بر اساسرتبه -11جدول 

 1342، های پژوهشمأخذ: یافته

 شاخص

    روستا
 رتبه

آبادخاتون  0333/0 0453/0 1324/0 3 

آبادکریم  0223/0 0532/0 6633/0 2 

 3 4333/0 0313/0 0213/0 دلفارد

 5 5302/0 0323/0 0353/0 اسفندقه

 4 3332/0 0233/0 0535/0 رضوان

 6 3333/0 0205/0 0501/0 سقدر

 1 2456/0 0332/0 0433/0 سربیژن

آباددولت  0510/0 0344/0 2533/0 3 

 3 3465/0 0036/0 0431/0 آبادگنج

آباداسالم  0416/0 0303/0 3435/0 30 

 33 3031/0 0012/0 0433/0 هلیل

 5861/3ضریب پراکندگی:     2157/3انحراف معیار:            3689/3میانگین: 

 7325/3بیشینه:           1397/3کمینه: 

 
 مقایسة کیفیت زندگی روستاهای موردمطالعه -3شکل 

 1342، های پژوهشمأخذ: یافته
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شناسی روستتاهای موردمطالعته ازلحتاظ وضعیت .3. 4

 کیفیت کلی زندگی

عوه را توان کیفیت کلی زنودگی در روسوتاهای موردمطالمی    

-این( خالصه کرد. به32صورت جدول )به ضریب  براساس

باشود، سوطب  5/0توا  0بوین   که اگر دامنة ضریب صورت

 شود و اگر دامنة ضوریب کیفیت زندگی پایین محسوب می

باشد، سطب کیفیت زنودگی متوسوط محسووب  6/0تا  5/0بین 

باشود، سوطب  3توا  6/0بوین  منة ضوریب گردد و اگر دامی

 .گرددکیفیت زندگی باال محسوب می

 

 وضعیت مناطق روستایی ازلحاظ کیفیت زندگی در سطوح مختلف -12جدول 

 های پژوهشمأخذ: یافته
 

 روستاهای هر سطح دامنة سطوح سطوح کیفیت زندگی

  کیفیت زندگی پایین
د، سربیژن، آباآباد، دولتهلیل، اسالم

 آبادرضوان، سقدر، گنج

 اسفندقه و دلفارد  کیفیت زندگی متوسط یا بینابین

 آبادآباد  و کریمخاتون  کیفیت زندگی باال

 

 گیری . بحث و نتیجه5
-ریزی را تحتهای فکری که برنامهترین جریانیکی از مهه

بوا  دهد، توجه به مفهوم کیفیت زندگی است.تأریر خود قرار می

شاخص میوزان » آمده از قسمت آنتروپی،دستتوجه به نتایج به

ترین شاخص کیفیت زنودگی های روستایی مههخانواده« درآمد

بورای  3364/0شده؛ یعنی شناخته شد. با توجه به وزن محاسبه

از کیفیوت  %3364/0تووان ا عوان داشوت کوه این شاخص موی

خووود د بووهزنوودگی افووراد موردمطالعووه را شوواخص میووزان درآموو

طورکلی، میزان درآمود اقشوار روسوتایی اختصاص داده است. به

نسبت به قشر شهرنشوین بوا توجوه بوه قرارگورفتن در منواطق 

هووای ای و انووزوای جغرافیووایی، تووراکه کووه سووکونتگاهحاشوویه

هوای کشواورزی و روستایی، کاهش اشوتغال و درآمود در بخش

هوای ی و شوبکههوای ارتبواطبوودن راهدامداری و نیز  نامناسب

ونقل کمتر است. همچنین، با توجه به پیشورفت و ارتقوای حمل

روز درحوال افوزایش بهکیفیت زندگی که در قشر شهرنشین روز

کند که شاخص درآمود است، برای افراد روستایی نیز ایجاب می

هووای بیشووترین اهمیووت را داشووته باشوود؛ امووا درمیووان شوواخص

در رتبة آخر قرار  0535/0زن مورداستفاده، امنیت اجتماعی با و

های مووقتی جوانوان گرفت که دالیل آن شاید افزایش مهاجرت

-های دولتی، آزاد، پیامبرای اشتغال یا ادامة تحصیل در دانشگاه

نور و غیره در شوهر جیرفوت، زیوادبودن روابوط خویشواوندی و 

قومی نسبت به مراکز شهری، دسترسی تقریبوا  مطلووب بیشوتر 

وردمطالعه به پاسوگاه پلویس و امکانوات بهداشوتی روستاهای م

نظیر خانة بهداشت، درمانگاه، پزشک و غیره باشد. تموامی ایون 

انود توا خانوارهوای موردمطالعوه ازلحواظ ایون موارد باعث شوده

شاخص کمتر مشکل داشوته باشوند. در اداموة روش تاپسویس، 

( آل )حوول ایوودهروسووتاها براسوواس نزدیکووی نسووبی بووه راه

( 33میان با توجه بوه نتوایج جودول )بندی شدند که دراینرتبه

بوا درجوة کیفیوت « آبوادخاتون»توان ا عان داشت روستای می

و  «آباداسالم»در رتبة اول قرار دارد و روستای  1324/0زندگی 

هوای آخور قورار در رتبه 3435/0و  3031/0با درجات « هلیل»

بنودی روسوتاهای یج حاصول از سوطباند. همچنوین، نتواگرفته

( آل )حول ایودهموردمطالعه براساس نزدیکی نسوبی بوه راه

ازلحاظ کیفیت « آبادکریه»و « آبادخاتون»نشان داد  روستاهای 

و « اسووفندقه»زنوودگی در سووطب بوواالیی هسووتند و روسووتاهای 

در سطب متوسط هسوتند و سوایر روسوتاها در سوطب « دلفارد»

ی قرار دارند. درنهایت، با توجوه بوه میوانگین کلوی درجوة پایین

بودن وضعیت که بیانگر نامناسب 3633/0کیفیت زندگی؛ یعنی 

های باشد، پیشنهادکیفیت زندگی در روستاهای موردمطالعه می
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زیر با هدف بهبودیافتن وضعیت کیفیت زندگی برای روستاهای 

 شود:موردمطالعه داده می

شود در روسوتاهایی اخص مسکن پیشنهاد می. در ارتباط با ش3

آبواد و که ازنظر کیفیت مسکن در سطب پایینی قرار دارند )گنج

ها استفاده از مصالب سواختمانی غیراسوتاندارد سربیژن( و در آن

-گل و خشت باعث کاهش کیفیت مسکن شده است، سیاسوت

نحوی ارائه شود که الگوی نظوام مهندسوی، اعطوای ها بهگذاری

هوای های دولتوی و افوزایش خودمات بوانکی )اعطوای وامکمک

هووای هووادی مسووکن بووا بهوورة پووایین( و همچنووین، ورود طوورح

 روستایی برای بهبود وضعیت مسکن در این روستاها ارتقا یابد؛

شوود سوازمان . در ارتباط با شاخص سرانة تغذیه پیشنهاد می2

ی بهداشت توسط جدی کند به روستاهایی که ازنظر کیفیت کلو

زندگی در سطب پایینی قرار دارند. همچنوین، ایون سوازمان بوه 

تواننود شووند و میبررسی نقاط ضعفی که باعث سوءتغذیه موی

خصووص بورای کودکوان ومیر بهها و مرگباعث افزایش بیماری

های الزم برای تقویت این شاخص که از شوند، با ارائة روشنگری

 رود، توجه نماید؛شمار مینیازهای اساسی انسان نیز  به

شود مواردی از ایون در ارتباط با شاخص دارایی پیشنهاد می .3

هوا در قبیل صورت گیرد: فروش اراضی تحت مالکیت و نیوز دام

سومت نقواط شوهری جیرفوت بوا ها بهروستا و افزایش مهاجرت

های زندگی که باعث کاهش دارایی هدف ارتقای کیفیت زندگی

بنابراین، راهکارهوایی مثول افوزایش  در این روستاها شده است؛

کوه کمتورین نحوویها در این مناطق، بوهتوزیع امکانات و نهاده

فاصله را ازلحاظ دسترسی بوه امکانوات مطلووب بورای افوزایش 

های زندگی داشته باشند، توسط نهادهای مسوؤول انجوام دارایی

سمت شهر و افزایش سکونت ها بهگیرد تا باعث کاهش مهاجرت

 ن مناطق روستایی گردد؛در ای

شود با توجه به اینکه . در ارتباط با شاخص درآمد پیشنهاد می5

منبع درآمد برای بیشتر روستاییان کشاورزی و دامداری اسوت، 

هووای شووغلی هووای الزم در حیطووهدر تمووامی روسووتاها آموووزش

یادشده ارائه شود. همچنین، با توجه به اینکه دامداری نسبت به 

بسیار کمتری دارد، اشاعه و تورویج ایون حرفوه  کشاورزی رونق

صووورت احوودا  توسووط سووازمان جهوواد کشوواورزی منطقووه بووه

هوا و صنعتی با دراختیارگذاشتن وامهای صنعتی و نیمهدامداری

اعتبارات الزم انجام گیرد تا باعث بهبوود وضوعیت درآمودی در 

 این مناطق گردد؛

توری در ی گسوتردهشود مطالعات میداندر پایان پیشنهاد می. 4

-نواحی روستایی موردمطالعه با هدف کشف و شناخت ظرفیوت

های کشاورزی و دامداری )با توجوه بوه های ناشناخته در بخش

هوای هوا بوا بخوششغل اکثریت روستاییان( و ارتباط این بخش

وری و افوزایش صنعت و خدمات و غیره با هودف افوزایش بهوره

آمود از نظور خانوارهوای درآمد انجوام گیورد؛ زیورا، شواخص در

 .موردمطالعه باالترین اهمیت را دارد

 

 هایادداشت
1. UNDP 

2. Keung chan, Kwan, & Shek 

3. Hong Kong 

4. Bruggeman, Garlipp, Haltenhof, & Seidler 

5. Survey 

6. Pilot study 

7. Hwang 

8. Yoon 

9. Olsoon 

10. Quality of life Research unit University of 

Toronto 

11. Pacione 

12. Technique for Order Preferences by Similarity 

to Ideal Solution (TOPSIS) 

 

 



 مشش شمارۀ                                                                   ریزی روستایی           پژوهش و برنامه مجلّه                                                                          09

 

 کتابنامه
 . تهران: مؤسسة انتشارات دانشگاه تهران.های چندمعیارهگیریتصمیه(. 3330اصغرپور، م. ) .3

شوده در (. تحلیل کیفیت زندگی روستاهای ادغوام3330، ا.، و فرهادی، ص. )نژاد، ح.، منوچهری میاندوآب، ا.، فرجی مالییحاتمی .2

 .233-253(، 36)3، ایمجلة جغرافیا و توسعة ناحیهشهر )مطالعة موردی: شهر میاندوآب(. 

-شفصلنامة پژوه(. چگونگی وضعیت کیفیت زندگی شهروندان  شهر جدید پردیس. 3333حریرچی، ا.، میرزایی، خ.، و جهرمی، ا. ) .3
 .33-330(، 5)2 های اجتماعی،

(، ارزیابی توزیع فضایی کیفیوت زنودگی در منواطق روسوتایی )مطالعوة 3330پور، م. )افتخاری، ع.، فتاحی، ا.، و حاجیرکن الدین  .5

 .63-35(، 2)3، های روستاییپژوهشموردی: بخش مرکزی شهرستان دلفان(. 

 .323-353(، 56)30، فصلنامة رفاه اجتماعی. (3364-3334) هری در ایران(. کیفیت زندگی ش3333اکبری، ا.، و امینی، م. )علی .4

 .353-333(، 2)3، مجلة توسعة روستایی .(3334تا  3364) (. بررسی تحوالت کیفیت زندگی در ایران3333عنبری، م. ) .6

نامة )پایان ن بویراحمد(یافتگی مناطق روستایی )موردمطالعه: بخش مرکزی شهرستاسازی سطوح توسعهمدل(. 3333کریمی، ف. ) .1

 ارشد توسعة روستایی(، دانشگاه یاسوج، ایران. کارشناسی

جُستارهای . ها، تعاریف و شاخصریزی کیفیت زندگی شهری در مراکز شهری(. برنامه3335کوکبی، ا.، پورجعفر، م.، و تقوایی، ع. ) .3
 .6-33(، 32)3، شهرسازی

فصولنامة رفواه تماعی و کیفیوت زنودگی شوهری )موردمطالعوه: شهرسوتان کرموان(. اج(. سرمایة 3331گروسی، س.، و نقوی، ع. ) .3
 .63-32(، 33و  30)3، اجتماعی

، فصلنامة جغرافیوای انسوانیریزی شهری. کیفیت زندگی شهری: تعاریف، ابعاد و سنجش آن در برنامهمفهوم (. 3333لطفی، ص. ) .30

3(5،)30-64. 

ای، سورمایة اجتمواعی و رضوایت از کیفیوت زنودگی بررسی رابطة بوین متغیرهوای زمینوه(. 3334زاده، ع. )ماجدی، م.، و لهسایی .33

 .33-334،  فصلنامة روستا و توسعه)موردمطالعه: روستاهای استان فارس(. 

 /http://Sedaye jonoob.irسایت فرهنگی، اجتماعی صدای جنوب،  وب .32

13. Bruggemann, R., Garlipp, P., Haltenhof, H., & Seidler, K. P. (2007). Quality of life and social 

support as outcome characteristics of a psychiatric day hospital. Journal of psychiatry, 10(1), 

58-68. 

14. Hayati, D., Karami, E., & Slee, B. (2006). Combining qualitative and quantitative methods in 

the measurement of rural poverty (the case of Iran). Journal Social Indicators Research, 75(3), 

361-394. 

15. Chan, Y. K., Kwan, C. C. A., & Shek, T. L. D. (2005). Quality of life in Hong Kong: The CUHK 

Hong Kong quality of life index. In Quality-of-Life Research in Chinese, Western and Global 

Contexts (pp. 259-289). Springer Netherlands. 

16. Krejcie, R. V., & Morgan. D. W. (2002). Determining sample size for research activities. 

Educational and Psychological Measurement, 8(30), 607-610. 

17. Olson, D. L. (2003). Comparison of weights in TOPSIS models, Mathematical and Computer 

Modeling, 4(7-8), 721-727. 

18. Pacione, M. (2003). Urban environment quality and human well-being, a social geographical 

perspective. Journal of Landscape and Urban Planning, 65(2), 19-30. 

 

 

 

 



 999                                                     ...      های شهرستان جیرفتمراکز دهستانبندی رتبه                                سال سوم                                   

 

Journal of Research and Rural Planning Vol.3, No.6, Summer 2014 

 

Ranking of the Districts of Jiroft County Based on Quality of Life Criteria, 

Using TOPSIS Model 

 
Saleh Shahrokhi Sardoo2 – Nooripoor. Mehdi 2* 

1- MSc. Student of Rural Development, Yasouj University, Yasouj, Iran. 

2-Assistant prof., Agricultural Extension and Rural Development, Yasouj University, Yasouj, Iran. 

 

Received: 16 Nov 2013       Accepted: 4 May 2014 

 
Abstract  

Purpose: The term "Quality of life" (QOL) has entered in the literature of development from 

1960 decade. Evaluating and ranking the Quality of life of people in a definite region would be 

very helpful in presenting solutions and strategies towards reducing poverty and preparing the 

necessary conditions for development. Thus, the aim of this study was to analyze QOL in the 

centers of rural districs of Jiroft County.  

Methodology: Research population included 4243 households that about 350 ones of them 

were selected as research sample based on Kerjecie and Morgan sampling table and Stratified 

Random Sampling Technique. A predesigned questionnaire with close and open ended 

questions was designed to collect data. The validity of the supposed questionnaire was verified 

using face validity procedure and its reliability was also verified calculating Cronbach's Alpha 

coefficient (from 0.710 to 0.898) in a pilot study. TOPSIS technique was used to weight QOL 

criteria and then to rank centers of rural districts.  

Findings: The results showed that in a range from 0 to 1, the QOL of Khaton Abad (0.7235) 

ranked the first and Halil (0.1097) ranked the last. More Over, the Overall mean of QOL in the 

study area (0.3680) showed that the supposed villages were relatively poor in terms of QOL.   

Research limitation: different variables with different measurement scales and the necessity of 

standardizing the supposed score was the main challenge of this study. 

Practical implications: Based on the main findings of this study, it is recommended to pay 

enough attention to improve some quality of life criteria i.e. income, housing, and nutrition 

especially in less developed regions such as Halil, Islam-Abad, Dolat-Abad, Sarbijan, Rezvan, 

Saghdor and Ganjabad.  

Keywords: Quality of life, ranking, centers of rural areas, TOPSIS, Entropy, Jiroft. 
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