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 دهستانکیفیت زندگی در روستاهای   هایمؤلفهسنجش و ارزیابی 

شهرستان خدابنده کرسف   
 

 3زاده ولینب زی -2مهدی حاجیلو – *1محمدامین خراسانی

  ، تهران ، ایراندانشگاه تهران روستایی ریزیبرنامهجغرافیا و استادیار  -3
 ، تهران ، ایرانروستایی دانشگاه تهران ریزیبرنامهجغرافیا و دکتری دانشجوی  -2

 دانشجوی کارشناسی ارشد مخاطرات طبیعی دانشگاه تهران، تهران ، ایران -3

 
 23/42/3333تاریخ تصویب :              54-88صص :        3332/ 32/ 22تاریخ دریافت: 

 
 چکیده

: پایین بودن سطح زندگی در نواحی روستایی و درنتیجه مهاجرت روستاییان به سمت شهرهای بزرگ،  مساال  و مشاک ت هدف

.  هاد  از ایان تحقیا ،  متعدد اجتماعی،  اقتصادی و محیطی را هم در نواحی روستایی و هم در شهرها باه دنباال داشاته اسات

 های کیفیت زندگی در سطح روستاهای نمونه در دهستان کرسف شهرستان خدابنده است.  سنجش و ارزیابی مؤلفه

هاای میادانی باوده گیری از ابزار پرسشانامه و اساتفاده از دادهتحلیلی و با بهره -: روش مورداستفاده در این تحقی  توصیفیروش

شناسای و توساعه روساتایی های جغرافیای انسانی،  شهرساازی،  جامعهنفر از متخصصان رشته 22توسط  است.  روایی پرسشنامه

پرسشانامه در روساتاهای موردمطالعاه و در ساطح آلفاای  32آزماون مورد تأیید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه هام توساط پیش

 تأیید گردید.   342/2کرونباخ 

دهد که وضعیت روستاهای موردمطالعه ازنظر کیفیت زندگی درمجموع مناسب باوده قی  نشان می: نتایج حاص  از این تحهایافته

تواند ناشی از عوام  مختلف مانند برخاورداری از ساطوخ خادماتی دهند که میها وضعیت مناسبی را نشان میاست و غالب مؤلفه

های موردبررسای مؤلفاه باشد.  همچنین از میاان مؤلفاهای و احساس امنیت عمومیمطلوب،  وجود منابع درآمدی در سطح ناحیه

تعل  مکانی باالترین میانگین را درمجموع روستاهای موردمطالعه داشته است که در حقیقت بیاانگر ع قاه و میا  روساتاییان باه 

 د. دهنادامه زندگی در این نواحی بوده است که روستا را برای ادامه زندگی و کار به سایر نواحی ترجیح می

هاای آمااری مناساب، تاوان کند که با توجه به فقدان دادههای متعددی تبعیت می: سنجش کیفیت زندگی از روشهامحدودیت

 نماید.های سنجش کیفیت عینی زندگی را محدود میگیری از روشمحق  را در بهره

ها و نیاز خادمات روساتایی ارتقاای زیرسااختترین راهکار مدیریتی برای این روستاها، تا ش در جهات : مهمراهکارهای عملی

 باهد  ارتقای کیفیت زندگی در این روستاها است.

ریزی تواند گام دیگری در جهت توسعه ادبیات کیفیت زندگی روستایی در علوم جغرافیاایی و برناماه: این مقاله میاصالت و ارزش

 باشد.

 دگی روستایی،  دهستان کرسفها،  کیفیت زنسنجش و ارزیابی،  مؤلفه: هاکلیدواژه 

 

                                                            
 Email: khorasani_ma@ut.ac.ir *نویسنده مسئول:
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 مقدمه .1
 . طرح مسأله1.1

 واساطهبه، اخیار هایسالکیفیت زندگی مفهومی است که در 

اهمیات بسازایی یافتاه قشی که در س مت روان افراد دارد،  ن

 درنتیجاهپایین بودن سطح زندگی در نواحی روستایی و . است

  و مسااال،  مهاااجرت روسااتاییان بااه ساامت شااهرهای باازرگ

اقتصادی و محیطی را هم در نواحی ، مشک ت متعدد اجتماعی

نقش و جایگاه  . روستایی و هم در شهرها به دنبال داشته است

اجتمااعی و سیاسای  ،  توسعه اقتصادی فرایندهایروستاها در 

پیامادهای عادم  . اسات آشاکار ایمنطقاهدر مقیاس مختلف 

فقار  توانادمایتوجه به کیفیات زنادگی در ناواحی روساتایی 

،  بیکااری،  رشاد ساریع جمعیات، نابرابری فزایناده، گسترده 

شهری و غیره باشد که علت توجه به  نشینیحاشیه،  مهاجرت

. باشادمیبر توساعه شاهری  آنتقدّم توسعه روستایی و حتی 

اسات کاه تحات  چندبعدیکیفیت زندگی مفهومی پیچیده و 

فاردی و  هاایارزشی همچون زمان و مکاان و هایمؤلفه تأثیر

 یافتگیتوسااعهبااه میاازان  آن وضااعیتاجتماااعی قاارار دارد و 

 (.358، ص. 2233 و منصاوریان،)رضوانی  جوامع وابسته است

برخای ،  یک ناحیاه پذیری زیستقابلیت  عنوانبهرا  آنبرخی 

 عنوانباهبرای میزان جاذابیت و برخای  ایاندازه عنوانبهدیگر 

شااادکامی و مااواردی ، بهزیسااتی اجتماااعی، رفاااه عمااومی

،  شااناخت،  در چنااد دهااه اخیاار . اناادکردهتعبیاار  دساتازاین

،  و بهباود کیفیات زنادگی از اهادا  عماده افاراد گیریاندازه

این عرصه علمی و .  بوده است هادولتریزان و برنامه،  محققان

 ازجملااه هارشااتهتعااداد زیااادی از  موردتوجااهتحقیقاااتی 

 شناسیجامعه،  علوم محیطی،  اداقتص،  پزشکی،  شناسیروان

و  2ص. ، 3388 رضاوانی و منصاوریان،)و جغرافیا باوده اسات

 (.353، ص. 3388  زاده و طااهری،، روستایی، رمضاانقالیبا 

کیفیت زندگی ، بنابراین علیرغم تکثرگرایی مفهومی و عملیاتی

، 2228، 3)م.سای گیلاوری اسات چندبعدییک مفهوم  عموماً

اجتماعی و بهباود و بهساازی -سعه اقتصادیکه با تو(. 53ص. 

، کلای اجتمااعی هاایویژگیابد و یاهمیت می، سطوخ زندگی

 توانادمیلاذا ، دهادمیاقتصادی محیط در یک ناحیه را نشان 

توساعه  ریزیبرناماهابزاری قدرتمند برای نظاارت بار  عنوانبه

 عنوانباهبر اساس دیدگاه کیفیات زنادگی . اجتماع به کار رود

-شادن نیازهاای روحای بارآوردهاری برای سنجش میزان معی

روانی و مادی تعریف گردیده و در این زمینه از کیفیت زندگی 

روسااتایی نیااز مفهااوم چگااونگی شاارایط و وضااعیت زناادگی 

الادین ، رکنپورطااهری)اسات یادشادهروساتایی  هایخانواده

 (.35، ص. 3332 افتخاری و فتاحی،

، رضاایت از زنادگی عناوانباه عمادتاًمفهوم کیفیات زنادگی 

و ساطح  شودمیرفاه و آسایش شناخته ، خوشبختی و سعادت

)زلینساااکا و کندمیتحقااا  نیازهاااای انساااان را مااانعک  

مطالعاات  (.3، ص. 2232، 2و سیمنوزولوساکی زیوراکرناتوسکا

بیانگر انست که اصط خ کیفیت زندگی همانناد خاود توساعه 

 عنوانبهت زندگی فردی کیفی سویکاز ، مبهم است ایتااندازه

و از بعادی  شاودمیپنداشتی از چگونگی گاذران فارد مطارخ 

 هااایمکانزناادگی در  هااایموقعیتکیفیاات زناادگی  تاارکلی

ی نظیار هاایموقعیت. شودمیمختلف حول یک عام  را شام  

 باشادمی محیط پیرامونی و یا فرهنگ در یاک جامعاه معاین

  . (238، ص. 2224، 3)پال و کومار

بخش زیادی از جمعیت کشور  کهاینبا توجه به این اساس بر 

وضعیت  لذا توجه به اندقرارگرفتهما در مناط  روستایی 

نقش بسیار مهمی را در اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و. 

به وضعیت مناط   توجهیبی چراکه کندمیایفا  هاریزیبرنامه

 تی روستایی و کاهش کیفیت زندگی در نواحی روستایی مشک

از ، فقر، هاحاشیهایجاد ، از قبی  مهاجرت به نواحی شهری

بنابراین  .آیدمی حساببهدست دادن نیروی فعال کشاورزی 

توجه به کیفیت زندگی این بخش از جمعیت از اهمیت 

  . باشدمیبسزایی  برخوردار 

کاه  ایمنطقاه عنوانباهشهرستان خدابنده در اساتان زنجاان 

در زمااره  ، باشاادمیگسااترده و پویااا  دارای حیااات روسااتایی

مناطقی قرار دارد که بررسی کیفیت زندگی ناواحی روساتایی 

 . از اهمیت و جایگاه مهمی برخوردار است آن

بررسای کیفیات زنادگی روساتایی در این تحقی  هد  اصلی 

شهرساتان خدابناده در  کرسفدهستان تعدادی از روستاهای 

فرهنگای  ، عیاجتما، قتصادیا هایمؤلفهکه با استفاده از  است

 :شودمی  جزلی زیر نیز بررسی صورت پذیرفته است که هد

روستاییان تا چه اندازه از کیفیت زنادگی در ناواحی روساتایی 

 رضایت دارند؟

 تحقیقپیشینه . 1.2
( در تحقیقی با عنوان ارزیابی 3332پورطاهری و همکاران )

ی: دهستان کیفیت زندگی در نواحی روستایی)مطالعه مورد

ی شمالی، استان لرستان( به بررسی کیفیت زندگی خاوه

اند. نتایج این تحقی  نشان داد: کیفیت آموزش، پرداخته
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کیفیت محیط مسکونی، کیفیت محیط فیزیکی، اشتغال 

. کیفیت امنیت و کیفیت اندشدهارزیابیتر از حد متوسط پایین

 است. شدهارزیابیکالبدی جامعه نمونه در حد متوسط 

های ( در تحقیقی با عنوان بررسی شاخص3332حیدری)

های روستایی استان کهگیلویه و کیفیت زندگی در سکونتگاه

های مربوط به کیفیت بویراحمد به مقایسه وضعیت شاخص

زندگی در نواحی روستایی با نواحی شهری و میانگین نقاط 

 پرداخته است. 3384سرشماری سال  اساس برروستایی کشور 

نتایج نشان داد: نواحی شهری استان و متوسط روستاهای 

تر زندگی نسبت به کشور  دارای کیفیت باالتر و سطح مطلوب

 است. بویراحمدنواحی روستایی استان کهگیلویه و 

ای با عنوان سنجش ( در مقاله3388رضوانی و منصوریان)

ها و اراله مدل ها، مدلکیفیت زندگی: بررسی مفاهیم، شاخص

 موردپژوهشیشنهادی برای نواحی روستایی، این موضوع را پ

 در نواحیکه، سنجش کیفیت زندگی . نتیجه اینقراردادند

ای پیچیده است که بدین منظور،  باید شرایط روستایی پدیده

 .قرار گیرد موردتوجهبا هم  و زمانیمکانی 

ای ( رابطه بین متغیرهای زمینه3384لهسایی زاده )  ماجدی و

موردی  مطالعهایه اجتماعی و رضایت از کیفیت زندگی: سرم

در روستاهای استان فارس را بررسی و به این نتیجه رسیدند 

 ازکه، سطح باالی سرمایه اجتماعی به سطح باالی رضایت 

 . انجامیدمیزندگی  کیفیت

نشان  (2232)5، عبدالرزاق و اسماعی مطالعه عبدالحکیم

 مؤثرلبدی و متغیرهای اقتصادی ع وه بر ابعاد کاکه  دهدمی

بر کیفیت زندگی، در بعد روابط اجتماعی بین روستالیان نیز 

، مشارکت و دهدمیبر کیفیت زندگی نشان  مؤثرعوام  

بر کیفیت زندگی  تواندمیاجتماعی روستالیان  هایهمکاری

باشد. همچنین تقویت سرمایة اجتماعی باعث  مؤثر هاآن

و این نیز به نوبة  شودمیا افراد دیگر مشارکت و ارتباط فرد ب

خود، نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی در مناط  روستایی 

افزایش سرمایة اجتماعی باعث کاهش فقر  دیگرعبارتبهدارد. 

 .شودمیو بهبود کیفیت زندگی 

دارد که  تأکیدبر این نکته  (2223) 4وبررسی فلورس و رلّ

 توانندمیة اجتماعی را دارند، جوامعی که سطح باالیی از سرمای

فعالیت داشته باشند و  باهمبه اهدا  عمومی  یابیدستبرای 

 .کیفیت زندگی خود را بهبود بخشند

 روش شناسی تحقیق .2
 . قلمرو جغرافیایی پژوهش2.1

در  کیلومترمربع5822شهرستان خدابنده با وسعتی معادل 

دقیقه،   34درجه و  58جنوب استان زنجان،  بین طول شرقی

دقیقه قرار دارد. این شهرستان از  8درجه و 35و عرض شمالی

تشکی  شده   بخش مرکزی،  افشار،  بزینه رود و سجاسرود 5

است.  جمعیت بخش مرکزی شهرستان خدابنده در سال 

نفر بوده است.  در این میان دهستان  84585برابر با  3384

این دهستان کرسف از بخش مرکزی که روستاهای نمونه از 

که از  باشدمی 33423روستا با جمعیت  28دارای  شدهانتخاب

روستای حصار، پسکوهان، شهید چمنی،  5روستا  28میان 

نمونه با ک   عنوانبهدالیر سفلی، عینجیک، یار احمدلو،  

این دهستان انتخاب شدند.  3332نفر در سال  5885جمعیت 

مال غربی و از طر  شمال به بخش سجاسرود، از طر  ش

غرب به دهستان سهرورد، از طر  جنوب به بخش افشار و 

بزینه رود و از طر  شرق به شهرستان خرارود محدود 

 . شودمی

 
 موردمطالعهنقشه منطقه  -1شکل 

2333های پژوهش، مأخذ: یافته  

 . روش تحقیق2.2
پیمایشای –توصایفی صاورتبهدر این پاژوهش روش تحقیا  

از تحقیقات که منجار باه شاناخت  گونهاین.  اهمیت باشدمی

ضمن بررسی وضع موجود و بیان منظم  ،شودمیکلی وضعیت 

  موردمطالعااه هایپدیاادهشااناخت جااامعی از  آنو درساات 

.  جامعه آماری روستاییان دهستان کرسف شهرساتان باشدمی

خدابنده،  شام  ساکنان روستاهای نمونه مطالعه  حصار،  یاار 

ی،  دالیر سافلی،  عینجیاک و پساکوهان احمدلو،  شهید چمن

بوده که  ترتیباینبه  موردمطالعه.  انتخاب روستاهای باشدمی

روسااتاهای دهسااتان کرسااف باار مبنااای  بناادیطبقهپاا  از 

تصاادفی  صاورتبهروساتاهای ماذکور  هااآنجمعیت از میان 

نمونه به این صورت باوده کاه پا  از  انتخابانتخاب شدند و 
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با استفاده از فرمول کوکران، در هار یاک از  هنمونتعیین حجم 

این روستاها حجم نمونه بر اساس میازان جمعیات روساتا باه 

تعداد زیر و با اتکا باه روش تساهیم متناساب انتخااب شادند: 

 24نمونه آماری، روستای شاهید چمنای  322روستای حصار 

 34نمونه، روستای یار احمدلو  34نمونه، روستای دالیر سفلی 

 42نموناه، روساتای عینجیاک  52، روساتای پساکوهاننمونه

تصاادفی از  صاورتبهپرسشنامه  284به تعداد  جمعاًنمونه که 

سرپرستان خانوارهای سااکن روساتاها تکمیا  گردیاد.  ابازار 

 مؤلفاه 8در این تحقی  پرسشنامه بوده که دارای  مورداستفاده

)آمااوزش،  ساا مت،  مشااارکت و همبسااتگی،  تعلاا  مکااانی،  

منیت فردی و اجتماعی،  تفریحات و اوقات فراغت،  اشتغال و ا

درآمد،  خدمات اجتماعی( در رابطه با سنجش کیفیت زنادگی 

تن از اساتید جغرافیاا و  22بوده است. روایی پرسشنامه توسط 

شهری، شهرسازی،  ریزیبرنامهروستایی، جغرافیا و  ریزیبرنامه

ردید.  همچنین پایایی گ تأییدو توسعه روستایی  شناسیجامعه

پرسشاانامه در منطقااه  32 آزمااونپیشپرسشاانامه از طریاا  

صااورت پااذیرفت کااه در سااطح آلفااای کرونباااخ  موردمطالعااه

واقاع شاد.  پا  از تکمیا   تأییدو مورد  آمدهدستبه 342/2

شاااده و ماااورد  SPSS افااازارنرموارد  هاااادادهپرسشااانامه،  

یات زنادگی در قرار گرفت و جهت سنجش کیف وتحلی تجزیه

 استفاده گردید.  T-Testاز آزمون  موردمطالعهروستاهای 

 یمبانی نظر .3
مهمی است که ابتدا با گسترش  مسال  ازجملهکیفیت زندگی 

فناوری و فرایند صنعتی شدن در کشورهای غربی  جانبههمه

فرایند  روزافزونگسترش . اندیشمندان قرار گرفت موردتوجه

با تولید انبوه کاالها و خدمات متنوع صنعتی شدن که خود را 

مشک ت زیادی برای بشر مدرن به ، دهدمیدر بعد کمی نشان 

 . آوردهمراه 

بشر بوده و  آرزویداشتن کیفیت زندگی مطلوب همواره 

ظاهری افراد از  هایوضعیتبه بهبود  آرزودر ابتدا این  . هست

س متی جسمی و مسکن ، تحصی ت، قبی  میزان درامد 

متغیرهای  ازجملهوسیعی  هایطیفمحدود بود ولی اکنون به 

 . (3، 3383، )مختاری و نظریشودمیکیفی و ذهنی توجه 

شاید در هیچ  آن سنجشحیطه مربوط به کیفیت زندگی و 

دانشمندان ، اقتصاددانان. امروز وسیع نبوده است اندازهبهزمانی 

صی به این علوم اجتماعی و دولتمردان هرکدام از دیدگاه خا

(. 3، ص. 3332، 5)بالدوین، گولدفری و پراپرنگرندمی مقوله 

مربوط به کیفیت  هایمؤلفهکه  شودمیناشی  ازآنجااین امر 

گیرند که از تغذیه و پوشاک دربرمیزندگی طیف وسیعی را 

محیط اجتماعی و محیط ، بهداشتی هایمراقبتگرفته تا 

ه کیفیت زندگی در اگرچ . شودمیمادی پیرامون را شام  

است)درویش  شدهترجمهبعضی از منابع به سطح زندگی 

ولی سطح . (58، ص. 3383، ، رحمانیان و مهدویآبادیرحیم

کیفیت  هایپایهمادی فقط یکی از  هایپیشرفتزندگی و 

 درواقع(. 32، ص. 3333، 8)اسکرسلی شودمیزندگی را شام  

ه از چندین مفهوم کیفیت زندگی یک متغیر مرکب است ک

شرایط ، مردم درآمدتغییر در سطح . گرددمی متأثرمتغیر 

، فراغت، فشار روحی و روانی، محیط، وضع س مت، زندگی

 نظیرروابط اجتماعی و چندین متغیر دیگر ، شادمانی خانوادگی

را تعیین  آنبه شک  مرکب کیفیت زندگی و تغییرات  آن

  (. 3، ص. 2232 ،8میتلهامّر و وانچیدر)رحمان،  کندمی

عینی و  هایمؤلفه دودستهکیفیت زندگی از  گیریاندازهجهت 

، ص. 3388، )غفاری و امیدیشودمیذهنی استفاده  هایمؤلفه

عینی کیفیت زندگی نامیده  هایمؤلفهآنچه در اصط خ . (23

بر متغیرهای اجتماعی و اقتصادی متمرکز  عموماً، شودمی

یت زندگی بر اط عات ذهنی کیف هایمؤلفهاما ، است

افراد از تجارب زندگی خود  شخصی هایگزارشاز  آمدهدستبه

اجتماعی و اقتصادی به  هایمؤلفهمکم   درواقعتمرکز دارد و 

 . (2، ص. 2232، )رضوانی، منصوریان و ستاریرودمیشمار 

( اعتقاد دارد ع قه به بحث کیفیت زندگی به 2225) 3شالوک

 :گیردمیزمینه ریشه  لحاظ تاریخی از چهار

پزشکی و ، علمی هایپیشرفتدر این باور که  بازنگری-3

خوشبختی و بهزیستی بشر را  توانندمی تنهاییبه فنّاورانه

فراهم کنند و در عوض توجه به این مسئله که احساس 

خانوادگی و اجتماعی در صورتی تحق  ، بهزیستی شخصی 

ادراکات و شرایط ، هاباارزشمذکور  هایپیشرفتکه  یابدمی

 . مساعدی هم همراه شوند محیط زیستی

نگرش از خدمات مبتنی بر اجتماع به سمت سنجش  رتغیی-2

 . نتایج و پیامدهای زندگی فرد در اجتماع

 هایجنبش گیریشک و  کنندگانمصر افزایش قدرت  -3

بر  هاجنبشاین  تأکیدحقوق بیماران و  کنندهتأمین

توجه به پیامدهای شخصی ، حورشخص م ریزیبرنامه

 .تعیین سرنوشت خود ح بهرفاهی و دولتی و توجه  هایبرنامه

عینی و  هایجنبهکه  شناختیجامعهش تغییرات یپیدا-5

فردی و  هایویژگیذهنی کیفیت زندگی را معرفی کرد و 
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، ص. 2225)شالوک،  قرارداد تأکیدشخصی این مفهوم را مورد 

224 .) 

اسات  توجهقاب زندگی در نواحی روستایی  فیتباکیدر ارتباط 

فاردی و  هاایمقیاسکاه ارتقاای کیفیات زنادگی در  هرچند

 موردتوجااه دیربااازروسااتایی از  هایسااکونتگاهاجتماااعی در 

اخیر و با اولویت یافتن هاد   هایدههبوده اما در  ریزانبرنامه

، توساعه هایبرناماهدر قالاب  هااآناجتماعی توسعه و تدوین 

درباره کیفیت زنادگی  شناختیجامعهنگرش انسانی و  تدریجبه

و  هاریزیبرنامااااهدر نوشااااتارهای توسااااعه و همچنااااین 

. اسات یافتاهراهک ن کشورهای پیشارفته  هایگذاریسیاست

 هاایمکانو  هامحیط، ریزانجغرافیدانان و برنامه، افزون بر این

، ساالمهمچون روساتاهای ، مطلوب و دارای کیفیت مطلوب را

قاارار  موردتوجااهروسااتایی  هایبومزیسااتسااالم و  هایخانااه

چناین  تاوانمیرا  هادیادگاهولی وجه مشترک این ، دهندمی

مفهومی ، اصط حی کلی عنوانبهبیان نمود که کیفیت زندگی 

شدن نیازهای انسانی و نیاز  برآوردهبرای نشان دادن چگونگی 

از ابعاد  هاگروهفراد و معیاری برای ادراک رضایت یا نارضایتی ا

، افتخاااریالدین رکنساات)ا هاسااکونتگاهمختلااف زناادگی در 

 . (83-82 صص.، 3332، پورفتاحی و حاجی

انگیزه ایجاد ابزارهایی برای ارزیابی و سنجش میازان و ساطح 

اقتصادی  هایمؤلفهبا تغییر در  ، 3352کیفیت زندگی از دهه 

، در ایاان دهااه  . شااک  گرفاات، اجتماااعی  زناادگی مااردم  –

شاد و  آغاز شناختیبوماجتماعی و ، عمومی آموزش هایبرنامه

یا  کیفی برای سنجش میزان  موفقیت هایمؤلفهنیاز جدی به 

  (.238، ص. 2228، 32)داس مدپدید آ هابرنامهناکامی  این 

شرایط کارکردی و ساختاری  عنوانبهرفاه جامعه روستایی 

اجتماعی و اقتصادی( شام   ، روانی ، )فیزیکی باهممرتبط 

مدل رفاه  . در یک محیط غیرشهری است هاآنافراد و ارتباط 

 ، روانی ، از رفاه )فیزیکی باهمجامعه روستایی بر ابعاد مرتبط 

هر بعد و  هایمؤلفهها یا اجتماعی و اقتصادی( و ویژگی

رفاه . کنددرجات رفاه جامعه روستایی داللت می

و امید  ومیرمرگبیماری و نرخ  یرندهدربرگفیزیکی)جسمی( 

نرخ خودکشی و  وسیلهبهتواند رفاه روانی می . استبه زندگی 

 . رضایتمندی از زندگی و ارزیابی روانی بررسی شود هایمؤلفه

 ،سطح فقر ،سطوخ درآمدی وسیلهبهتواند رفاه اقتصادی می

چنین رفاه هم . و موفقیت آموزشی بررسی شود ،نرخ بیکاری

ب  شخصی و ارتباط متقا ،حمایت اجتماعی وسیلهبهجتماعی ا

همپوشانی این  . شودرضایتمندی از زندگی شخصی بررسی می

دهد که این شرایط و ابعاد از همدیگر مجزا ابعاد نشان می

-در سطح جامعه نمی هامؤلفهتعدادی از  هرحالبه . نیستند

فردی قرار  یهامؤلفهواسطه معادل با توانند مستقیماً و بی

 . های اجتماعی(شبکه ، گیرند )مانند تحرک یا کارایی اقتصادی

ادراکاتی که هر  تأثیرتواند تحت ع وه بر این رفاه فردی می

 یک ک  دارد قرار گیرد عنوانبهفرد از جامعه روستایی 

 (. 383، ص. 2222، 33)رامسی و اسمیت

تغییر  بلکه در طول زمان، جوامع روستایی ایستا نیستند

های توان در شک تغییرات در زندگی روستایی را می. کنندمی

مختلفی شام  فرایندهای جامعه روستایی مانند تغییرات در 

یکی از نتایج تغییر  .شرایط کارکردی و ساختاری بررسی کرد

. در فرایندهای جامعه روستایی تغییر در رفاه روستایی است

به نیروهای بیرونی و داخلی  تواندتغییرات در رفاه روستایی می

، 3333 ، خراسانی و پایدار،)فتاحی  جامعه نسبت داده شود

 . (338ص. 
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 های تحقیق. یافته4
به بررسی  موردمطالعهزندگی در روستاهای  باکیفیتدر رابطه 

که  شدههپرداختمربوط به کیفیت زندگی  هایمؤلفه

 افزارنرماز پرسشنامه در  آمدهدستبه هایداده ارتباطدراین

SPSS  و برای بررسی سطح  قرارگرفته وتحلی تجزیهمورد

استفاده گردید که  اینمونهتک  Tکیفیت زندگی از آزمون 

 . اندشدهدادهدر جداول زیر نشان  هامؤلفهنتایج برای هر یک از 

 کیفیت زندگی دبررسیمور هایشاخصمعرفی . 4.1
رای   بدر این تحقی مورداستفاده هایشاخص در این بخش،

معرفی  هرکدامسنجش کیفیت زندگی و متغیرهای مربوط به 

 .شوندمی

در ارتباط با شاخص آموزش به بررسی  :شاخص آموزشالف( 

متغیرهایی همانند برخورداری مدرسه روستا از معلمان 



 هشتم شمارۀ                                                                   ریزی روستایی           پژوهش و برنامه مجلّه                                                                          07

میزان آگاهی  ت مناسب آموزشی،برخورداری از امکانا باتجربه،

 و اط عات عمومی روستاییان مورد ارزیابی قرار گرفت.

در ارتباط با شاخص س مت به بررسی  :شاخص س متب( 

دسترسی به  متغیرهایی همانند میزان دسترسی به داروخانه،

دسترسی به  دسترسی روستاییان به خانه بهداشت، درمانگاه،

زنان در اثر زایمان در روستاها  یروممرگبیمارستان و میزان 

 مورد ارزیابی قرار گرفت.

در ارتباط با  شاخص خدمات  :شاخص خدمات اجتماعیج( 

دسترسی به فروشگاه  تماعی به بررسی متغیرهایی هماننداج

میزان  دسترسی به فروشگاه تعاونی در روستا، مواد غذایی،

ی به دسترس دسترسی به خدمات ترویجی کشاورزی در روستا،

در سطح  باکیفیتدسترسی به کاال و خدمات  ،بنزینپمپ

 روستا مورد ارزیابی قرار گرفت.

در ارتباط با شاخص اشتغال و : شاخص اشتغال و درآمدد( 

میزان درآمد مردم در درآمد به بررسی متغیرهایی همانند 

 شغلی موجود در روستا، هایفرصتتنوع شغلی و  سطح روستا،

 مورد ارزیابی قرار گرفت. میزان رضایت شغلی

در ارتباط با شاخص  :مشارکت و همبستگیشاخص ه( 

میزان بستگی به بررسی متغیرهایی همانند مشارکت و هم

میزان  ارتباط مردم با اعضای شورای اس می و دهیار روستا،

میزان مشارکت  عمرانی، هایطرخمشارکت مردم در اجرای 

 ی در میان مردم روستا،روحیه کار گروه زنان در سطح روستا،

میزان استقبال اعضای شورا و دهیاری از مشارکت مردم 

 و ارزیابی قرار گرفت. موردبررسی

مکانی به در ارتباط با شاخص تعل   :شاخص تعل  مکانیو( 

ساکنان  بستگیدلمیزان ع قه و بررسی متغیرهایی همانند 

روستا یا در  ع قه افراد به اشتغال در به ادامه زندگی در روستا،

 میزان ع قه افراد به گذراندن اوقات فراغت در روستا، شهر،

در روستا یا در شهر و ... مورد ارزیابی  گذاریسرمایهتمای  به 

 قرار گرفت.

در ارتباط با شاخص  :شاخص امنیت فردی و اجتماعیز( 

میزان تماعی به بررسی متغیرهایی همانند امنیت فردی و اج

 ...(در سطح روستا،و مخدرمواد  مصر سوء )سرقت،جرالم

میزان امنیت برای  ،در روستا ایطایفهقومی و  هاینزاعمیزان 

میزان عملکرد پاسگاه انتظامی در  تردد در هنگام شب،

 و... مورد ارزیابی قرار گرفت. برقراری امنیت و نظم در روستا

در ارتباط با شاخص  :شاخص تفریحات و اوقات فراغتخ( 

میزان فراغت به بررسی متغیرهایی همانند و اوقات تفریحات 

 کیفیت خدمات و تجهیزات و وسعت سالن ورزش روستا،

هزینه استفاده از  کیفیت خدمات و وسعت کتابخانه  روستا،

یا روستاهای مجاور مورد  خدمات تفریحی و فراغتی روستا

 ارزیابی قرار گرفت.

 سالمت. بررسی وضعیت 4.2
ی هایافته. س مت است مؤلفه ردبررسیمو مؤلفه اولین   

س مت در  مؤلفه کنندهتبیینهای حاص  از تجمیع گویه

و  س مت مؤلفهجدول زیر نشانگر وجود تفاوت معنادار میان 

یعنی میانه نظری گویه در  3که عدد  هاگویهحد متوسط 

این تفاوت در سطح  .باشدمی، است ایگزینه 4طیف لیکرت 

 . آورد شده استمعنادار بر 24/2

 موردمطالعهروستاهای  درمجموعسالمت  مؤلفهبررسی کیفیت  -1جدول 

3332های پژوهش، مأخذ: یافته  

3آزمون=میزان استاندارد   

ی تفاوت فاصله پایای

59%  
تفاوت 

 میانگین

سطح 

 معناداری
 مؤلفه Tآزمون  انحراف معیار

 حد پایین حد باال

3348/32  2254/32  58238/32  222/2  285 254/55  س مت 
 

س مت در روستاهای  مؤلفهدر مقایسه سطح کیفیت  چنینهم

با  نتایج حاصله نشان داد که  روستای حصار ،موردمطالعه

در باالترین سطح برخورداری از امکانات  3472822میانگین

به باال بودن جمعیت  توانمیرا  آنس مت قرار داشته که علت 

اد درمانگاه مناسب برای روستاییان و روستای حصار در ایج

خانه ، به امکانات درمانی همانند داروخانه هاآندسترسی آسان 

با  شهید چمنیروستای   مقاب  دربهداشت عنوان نمود و 

 مؤلفهدر کمترین سطح برخورداری از  3275822میانگین

به فاصله این روستا  توانمیرا  آنکه علت  قرارگرفتهس مت 

ن و دسترسی نداشتن به امکانات درمانی و پایین با شهرستا

بودن جمعیت این روستا دانست که عدم امکان اراله مطلوب 

  (.2ث شده است)جدول شمارهامکانات درمانی را باع
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 مقایسه شاخص سالمت در روستاها -2جدول 

3332های پژوهش، مأخذ: یافته  

متسال حصار پسکوهان عینجیک دالیر یاراحمدلو شهیدچمنی  

 میانگین 3472822 3573423 3375828 3278883 3375222 3275822

 انحرا  معیار 375885 3783822 275888 572522 3733382 2753558

 

 خدمات اجتماعی. بررسی وضعیت 4.3
 مؤلفه موردمطالعهدر روستاهای  موردبررسی مؤلفه دومین

ی حاص  از تجمیع هایافته . باشدمیخدمات اجتماعی 

خدمات اجتماعی در جدول زیر  مؤلفه کنندهتبیینی هاهگوی

و  خدمات اجتماعی مؤلفهنشانگر وجود تفاوت معنادار میان 

یعنی میانه نظری گویه در  3که عدد  هاگویهحد متوسط 

این تفاوت در سطح  . باشدمی ، است ایگزینه 4طیف لیکرت 

 . معنادار برآورد شده است 24/2

 موردمطالعهروستاهای  درمجموعخدمات اجتماعی  مؤلفهیت بررسی کیف  -3جدول 

2333های پژوهش، مأخذ: یافته  

3آزمون=میزان استاندارد   

%59تفاوت فاصله پایایی  تفاوت  

 میانگین
 مؤلفه Tآزمون  انحراف معیار سطح معناداری

 حد پایین حد باال

4832/38  3355/38  
34883/

38 
222/2  285 834/45  

خدمات 

ماعیاجت  
 

 صورتبهاجتماعی خدمات  مؤلفهچنین در بررسی کیفیت هم

نتایج نشان داد که ، موردمطالعهمقایسه در سطح روستاهای 

دارای باالترین  کیفیت  2372322با میانگین  روستای  حصار

را  آنخدمات اجتماعی بوده است که علت  مؤلفه ازنظر

تعاونی ، غذاییمواد  هایفروشگاهدر دسترسی آسان به  توانمی

به کاالها و  دسترسی، خدمات ترویجی کشاورزی، روستایی

 روستای یار احمدلو ، عنوان نمود و در مقاب  باکیفیتخدمات 

 مؤلفه ازنظرمیزان کیفیت  ترینپاییندر  3872558با میانگین 

به در دسترس  توانمیرا  آناجتماعی قرار داشته که علت 

و  تأمینه سبب شده برای نبودن خدمات اجتماعی دانست ک

دسترسی به این خدمات به روستاهای اطرا  و یا به مرکز 

 . (5)جدول شمارهشهرستان مراجعه نمایند

 مقایسه شاخص خدمات اجتماعی در روستاها -4جدول 

3332های پژوهش، مأخذ: یافته  

 خدمات اجتماعی حصار پسکوهان عینجیک دالیر یاراحمدلو شهیدچمنی

3873222 2558738  میانگین 2372322 3375234 2272332 3372222 

 انحرا  معیار 4755252 4783234 4738823 3752345 2783343 2784852

 اشتغال و درآمد. بررسی وضعیت 4.3

 . باشدمیاشتغال و درآمد  مؤلفه موردبررسی مؤلفه سومین

 مؤلفه کنندهتبیینی هاگویهی حاص  از تجمیع هایافته

رآمد در جدول زیر نشانگر وجود تفاوت معنادار اشتغال و د

 3که عدد  هاگویهاشتغال و درآمد و حد متوسط  مؤلفهمیان 

، است ایگزینه 4یعنی میانه نظری گویه در طیف لیکرت 

 . معنادار برآورد شده است 24/2این تفاوت در سطح  .باشدمی

  موردمطالعهتاهای روس درمجموعاشتغال و درآمد  مؤلفهبررسی کیفیت  -9جدول 

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته

3آزمون=میزان استاندارد   

%59تفاوت فاصله پایایی  تفاوت  

 میانگین

سطح 

 معناداری

انحراف 

 معیار
 مؤلفه Tآزمون 

 حد پایین حد باال

8425/5  2888/5  53525/5  222/ .  285 833/24  
اشتغال 

 و درآمد
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اشتغال و درآمد در سطح  هر یک از روستاها  مؤلفهچنین هم

مورد مقایسه و بررسی قرار گرفت که نتایج نشان داد که 

در باالترین سطح  872382با میانگین  روستای پسکوهان

 آناشتغال و درآمد بوده که علت  مؤلفهبرخورداری از کیفیت 

ز ا یریگبهرهتوسعه این روستا به سمت شهرستان و  توانمیرا 

مشاغ  موجود در حد و واسط بین مرکز شهرستان و روستای 

وجود  چنینهمصنعتی و ، خدماتی هایینهزممذکور در 

مستعد برای کشاورزی همراه با دامداری در سطح  هایینزم

که سبب جذب بیشتر روستاییان در این  بخشیترضا

با  شغلی شده است و در مقاب  روستای یاراحمدلو هایینهزم

 مؤلفهسطح کیفیت در رابطه با  ترینپاییندر  572558ینمیانگ

به نامطلوب  توانمیرا  آنکه علت  باشدمی و درآمداشتغال 

بودن اراضی کشاورزی و همچنین کمبود آب در این بخش که 

اشتغال بخش اعظم جمعیت روستا در این بخش بوده و عدم 

 وجود مشاغ  صنعتی و خدماتی عنوان نمود که در مهاجرت

 . (5) جدول شمارهبوده است مؤثرروستاییان هم 

 مقایسه شاخص اشتغال و درآمد در روستاها -6جدول 

3332های پژوهش، مأخذ: یافته  

 اشتغال و درآمد حصار پسکوهان عینجیک دالیر یاراحمدلو شهیدچمنی

 میانگین 873322 872382 575523 872422 572558 575222

272332 273435 273525 852783  انحرا  معیار 278433 3723348 

 آموزش . 4.4
 . باشدمیآموزش عمومی  مؤلفه موردبررسی مؤلفه چهارمین

 مؤلفه کنندهتبیینی هاگویهی حاص  از تجمیع هایافته

آموزش عمومی در جدول زیر نشانگر وجود تفاوت معنادار 

 3که عدد  هاگویهآموزش عمومی و حد متوسط  مؤلفهمیان 

 ،است ایگزینه 4یانه نظری گویه در طیف لیکرت یعنی م

 . معنادار برآورد شده است 24/2این تفاوت در سطح  .باشدمی

 موردمطالعهروستاهای  درمجموعآموزش  مؤلفهبررسی کیفیت  -7جدول 

3332های پژوهش، مأخذ: یافته  

3آزمون=میزان استاندارد   

%59تفاوت فاصله پایایی  تفاوت  

 میانگین

سطح 

عناداریم  

انحراف 

 معیار
 مؤلفه Tآزمون 

 حد پایین حد باال

5448/32  5853/3  35533/32  222/2  285 853/52  
آموزش 

 عمومی
 

سطح  ازنظر موردمطالعهچنین در رابطه با مقایسه روستاهای هم

آموزش نتایج  مؤلفهبرخورداری و کیفیت زندگی در رابطه با 

با  ان داد که روستای پسکوهاننش هاداده وتحلی تجزیهحاص  از 

آموزش قرار  مؤلفه ازنظردر باالترین حد کیفیت  5782میانگین

هیزات آموزشی به مناسب بودن تج توانمیرا  آنداشته که علت 

که موجب دسترسی  شهر مجاوربودن به  نزدیک ،مدارس روستا

برخورداری روستا از  ،مناسب دانش آموزان به مدارس شهر شده

مدارس وستا و استحکام  یهاساختمانب و کیفیت معلمان خو

  5735 میانگین با عینجیکاشاره نمود  و در مقاب  روستای  هاآن

 آنکه علت  قرارگرفته آموزشکیفیت  ازنظرسطح  ترینپاییندر 

 ونق حم مناسب نبودن امکانات ، کز شهرستانرا به دوری از مر

 هایپایهدر  نبود مدارس ، جهت دسترسی به مدارس شهرستان

 . (8)جدول شمارهاشاره نمود دانشگاهییشپتحصیلی دبیرستان و 

 مقایسه شاخص آموزش در روستاها -8جدول 

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته

 آموزش حصار پسکوهان عینجیک دالیر یاراحمدلو شهیدچمنی

 میانگین 573522 578238 573534 572222 572558 575822

375833 375252 485378  انحراف معیار 378853 272388 272485 

 مشارکت و همبستگی.  بررسی وضعیت 4.9
مشارکت و همبستگی  مؤلفه موردبررسی مؤلفه پنجمین

 کنندهتبیینی هاگویهی حاص  از تجمیع هایافته .باشدمی

مشارکت در جدول زیر نشانگر وجود تفاوت معنادار  مؤلفه

یعنی  3که عدد  هاگویهمشارکت و حد متوسط  مؤلفهمیان 
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 . معنادار برآورد شده است 24/2این تفاوت در سطح  .باشدمی، است ایگزینه 4میانه نظری گویه در طیف لیکرت 

 موردمطالعهروستاهای  درمجموعمشارکت و همبستگی  مؤلفهبررسی کیفیت  -5جدول 

3332های پژوهش، مأخذ: یافته  

3آزمون=میزان استاندارد   

 صله پایاییتفاوت فا

34%  
تفاوت 

 میانگین

سطح 

 معناداری

انحرا  

 معیار
 مؤلفه Tآزمون 

 حد پایین حد باال

428/28  433/25  4428/28  222/2  285 558/45  مشارکت و همبستگی 
 

مشارکت و همبستگی به مقایسه روستاهای  مؤلفهدر رابطه با 

پرداخته شد که نتایج نشان داد روستای   موردمطالعه

در باالترین سطح مشارکت مردمی  3578با میانگین  راحمدلویا

به جمعیت کم در این روستا  توانمیرا  آنقرار داشته که علت 

اشاره نمود که در حقیقت سبب شده است که افراد نسبت به 

به هم  نسبت وهم از شناخت و آشنایی باالیی برخوردار بوده 

در مقاب  روستای  و از تعصب و اتحاد باالتری برخوردار باشند

سطح از مشارکت و  ترینپاییندر  28755با میانگین  عینجیک

به مشک ت  توانمیرا  آنهمبستگی قرار داشته که علت 

به شهرستان و دیگر  هاآنموجود در روستا که سبب مهاجرت 

فراهم  هاآننواحی بوده که دیگر فرصتی را برای مشارکت 

 . (32)جدول شمارهنیاورده است

 مقایسه شاخص مشارکت و همبستگی در روستاها -11جدول 

3332های پژوهش، مأخذ: یافته  

یمشارکت و همبستگ حصار پسکوهان عینجیک دالیر یاراحمدلو شهیدچمنی  

 میانگین 327482 237835 287553 337335 357822 327322

 انحراف معیار 372422 878285 873358 873358 572322 873884
 ج

 تعلق مکانیبررسی وضعیت  . 4.6
 . باشدمیتعل  مکانی  مؤلفه موردبررسی مؤلفه ششمین

تعل   مؤلفه کنندهتبیینی هاگویهی حاص  از تجمیع هایافته

 مؤلفهمکانی در جدول زیر نشانگر وجود تفاوت معنادار میان 

یعنی میانه نظری  3که عدد  هاگویهآموزش و حد متوسط 

این تفاوت در  .باشدمی ،است ایینهگز 4گویه در طیف لیکرت 

 . معنادار برآورد شده است 24/2سطح 

 موردمطالعهروستاهای  درمجموعتعلق مکانی  مؤلفهبررسی کیفیت  -11 جدول

3332های پژوهش، مأخذ: یافته  

3آزمون=میزان استاندارد   

%59تفاوت فاصله پایایی   
تفاوت 

 میانگین

سطح 

 معناداری

انحراف 

 معیار
 مؤلفه T آزمون

 حد پایین حد باال

3434/28  4335/25  88455/28  222/2  285 588/55  تعل  مکانی 
 ج

تعل   مؤلفه ازنظر موردمطالعهچنین در مقایسه روستاهای هم

 نتایج حاصله نشان داد که روستای یار احمدلو هایدادهمکانی 

ه دارای باالترین میزان تعل  مکانی بود 3878333با میانگین 

علت این امر را به جمعیت کم این روستا و  توانمیکه 

به علت شناخت و روابط بسیار   هاآنوابستگی هر چه بیشتر 

به ادامه زندگی در روستا  هاآنکه در سبب ع قه  باهمنزدیک 

و مناسب دانستن این روستا نسبت به نواحی روستایی اطرا  

دارای  2378822با میانگین  روستای  حصار در مقاب  باشد و

تعل  مکانی بوده که در حقیقت نزدیکی  مؤلفهکمترین میزان 

با امکانات شهری و شناخت  هاآنبه شهر و آشنایی بیشتر 

)جدول از مزایا و محاسن زندگی شهری عنوان نمود هاآن

 .(32شماره
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 مقایسه شاخص تعلق مکانی در روستاها -12جدول 

3332ش، های پژوهمأخذ: یافته  

 تعلق مکانی حصار پسکوهان عینجیک دالیر یاراحمدلو شهیدچمنی

 میانگین 2378822 3273852 2373534 3373333 3878333 3375222

 انحرا  معیار 32758585 8752855 8734342 32728523 35723323 8752383

 امنیت فردی و اجتماعی. بررسی وضعیت 4.7
امنیات فاردی و اجتمااعی  مؤلفاه موردبررسی مؤلفهتمین هف

 کننادهتبیینی هاگویاهی حاصا  از تجمیاع هایافته. باشدمی

امنیت فردی و اجتماعی در جادول زیار نشاانگر وجاود  مؤلفه

امنیات فاردی و اجتمااعی و حاد  مؤلفاهتفاوت معنادار میان 

یعنی میانه نظاری گویاه در طیاف  3که عدد  هاگویهمتوسط 

 24/2این تفااوت در ساطح  .دباشمی، است ایگزینه 4لیکرت 

 . معنادار برآورد شده است

 موردمطالعهروستاهای  درمجموعامنیت فردی و اجتماعی  مؤلفهبررسی کیفیت   -13جدول 

3332های پژوهش، مأخذ: یافته  

3آزمون=میزان استاندارد   

%59تفاوت فاصله پایایی  تفاوت  

 میانگین

سطح 

 معناداری

انحراف 

 معیار
همؤلف Tآزمون   

 حد پایین حد باال

3588/25  4282/22  33823/23  222/2  283 352/44  
امنیت فردی و 

 اجتماعی

کیفیت  ازنظر موردمطالعهچنین در مقایسه روستاهای هم

امنیت فردی و اجتماعی نتایج نشان داد که روستای شهید 

امنیت  ازنظردر باالترین سطح  3378822 با میانگین چمنی

به پایین بودن  توانمی علت این امر را قرار داشته که

عملکرد مطلوب پاسگاه ، ایطایفهقومی  هاینزاعو  هادرگیری

 مقاب  و درانتظامی در برقراری امنیت روستا اشاره نمود 

سطح  ترینپاییندر  2278884با میانگین  روستای عینجیک

را  آنقرار داشته که علت امنیت فردی و اجتماعی  مؤلفه ازنظر

ی بین افراد در رابطه با اراضی و هادرگیریبه  توانیم

دور بودن پاسگاه انتظامی تا این روستا را ، کشاورزی هایزمین

 . (35)جدول شمارهبیان کرد

 مقایسه شاخص امنیت فردی و اجتماعی در روستاها -14 جدول

3332های پژوهش، مأخذ: یافته  

 حصار پسکوهان عینجیک دالیر یاراحمدلو شهیدچمنی
امنیت فردی و 

 اجتماعی

 میانگین 2473322 2572323 2278884 2572422 2375222 3378822

 انحراف معیار 4735328 5738528 5752558 8723533 4733352 33735838

 تفریحات و اوقات فراغت. بررسی وضعیت 4.8
 موردبررسای مؤلفاه آخرینتفریحات و اوقات فراغت که  مؤلفه

ی حاصاا  از تجمیااع هایافتااه .باشاادیمدر پااژوهش حاضاار 

تفریحااات و اوقااات فراغاات در  مؤلفااه کنناادهتبیینی هاگویااه

تفریحاات و  مؤلفهجدول زیر نشانگر وجود تفاوت معنادار میان 

یعنای میاناه  3کاه عادد  هاگویاهاوقات فراغت و حد متوسط 

ایان . باشادمی ،اسات ایگزینه 4نظری گویه در طیف لیکرت 

 . معنادار برآورد شده است 24/2تفاوت در سطح 

 موردمطالعهروستاهای  درمجموع تفریحات و اوقات فراغت مؤلفهبررسی کیفیت   -19 جدول

3332های پژوهش، مأخذ: یافته  

3آزمون=میزان استاندارد   
%59تفاوت فاصله پایایی  تفاوت  

 میانگین

سطح 

 معناداری

انحراف 

 معیار
 مؤلفه Tآزمون 

 حد پایین حد باال

8834/8  8532/8  34883/8  222/2  285 328/33  

 تفریحات

و اوقات 

 فراغت
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تفااوت در  ازنظار موردمطالعاهچنین در مقایسه روستاهای هم

تفریحاات و اوقاات فراغات  مؤلفاهسطح کیفیت برخورداری از 

بااا میااانگین  نتااایج حاصااله نشااان داد کااه روسااتای حصااار

ه کاه نزدیکای باه دارای باالترین سطح کیفیت بود 3373522

خدمات و ، مرکز شهرستان سبب دسترسی به امکاناتی از قبی 

همانند سالن ورزشی در روستا یا دسترسای  باکیفیتتجهیزات 

برخورداری از مساجد و ، آسان به امکانات ورزشی در شهرستان

وجود مراکز پذیرایی و رستوران اشاره نمود ، حسینیه در روستا

در  372222بااا میااانگین  یااکو در مقاباا  روسااتای  عینج

سطح از کیفیت تفریحی و اوقات فراغت قرار داشته  ترینپایین

به نبود امکانات مناساب تفریحای  توانمیرا  آناست که علت 

در روستا و داشتن فاصله نسبتا زیاد تاا مرکاز شهرساتان کاه 

امکان استفاده از این امکانات تفریحای را در شهرساتان بارای 

 بستبنوده و قرار گرفتن در موقعیت دسترسی دشوار نم هاآن

را  ونقا حم ات از خدمات مطلوب و امکان هاآن یمندبهرهکه 

 . (35)جدول شمارهدشوار نموده است

 مقایسه شاخص تفریحات و اوقات فراغت در روستاها -16 جدول

3332های پژوهش، مأخذ: یافته  

 حصار پسکوهان عینجیک دالیر یاراحمدلو شهیدچمنی
تفریحات و اوقات 

 فراغت

 میانگین 337352 327555 37222 37555 37822 37852

 انحراف معیار 573288 473833 375845 278328 273328 372855

 

کیفیت  هایشاخص ازنظرروستاها  ارزیابی و مقایسه. 4.5

 زندگی
شااخص کیفیات  روساتاها در ارتبااط باا در ارتباط با مقایسه

 صورت گرفات)تحلی  واریان (  Fآزمون  ازبا استفاده زندگی 

بیاانگر  32دانکان از جادول آمدهدستبهکه در این راستا نتایج 

پاذیرش شااخص  ازنظرتفاوت روستاها  تأثیرمیزان  بندیطبقه

حاص  کیفیت زندگی مطرخ بوده است، که در این راستا نتایج 

در  ارتبااط دانکان کاه در جهات مقایساه روساتاها  آزمون از

 ANOVAصورت گرفت، نشان داد در جادول زندگی  فیتباکی

 مؤیاد.بوده است که در حقیقات 222/2بابرابر  معناداریسطح 

کیفیت زنادگی در روساتاها  هایشاخصبودن  تفاوت  معنادار

 (. 38نسبت به هم بوده است)جدول شماره 

 مقایسه روستاها در ارتباط با شاخص کیفیت زندگی -17جدول 

 3332پژوهش،  هایمأخذ: یافته

 شرح
مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

 میانگین

 مربعات
F 

سطح 

 معناداری

هاگروهبین   32884782 4 2388735 3783 27222 

هاگروه ضمن در  348554753 288 4827558   

    283 353433733 مجموع
 

بیانگر این  دانکناز جدول  آمدهدستبه بندیطبقه چنینهم

که  اندشدهبندیطبقها در دو قسمت مجموع روستاه مطلب که

و  3347334 با میانگین در طبقه اول روستاهای عینجیک

قرار داشته که  در مقایسه با  355743با میانگین دالیر سفلی 

میزان مطلوبیت  ترینپایینمیانگین های سایر روستا ها در 

در طبقه دوم کیفیت زندگی قرار دارند.  هایشاخص ازنظر

 ،342728با  حصار ،343743 با میانگین ر احمدلوروستاهای یا

که  اندداشتهقرار  358743پسکوهان  ،358735 شهید چمنی

کیفیت زندگی در روستای یاراحمدلو با  هایشاخص درواقع

باالترین مطلوبیت قرار داشته و روستای  343743 میانگین

حد مطلوبیت  ترینپاییندر  334733 عینجیک با میانگین

روستاها داشته  درمجموعکیفیت زندگی  هایخصشا ازنظر

 (.38جدول شماره)است
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آزمون تعقیبی دانکن مقایسه روستاها از منظر  -18جدول 

 های کیفیت زندگیوضعیت شاخص

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته

 روستا
تعداد 

هانمونه  

 

1 2 

  334733 42 عینجیک

 355742 355742 35 دالر سفلی

 358743  45 پسکوهان

 358735  24 شهید چمنی

 342728  322 حصار

 343743  34 یاراحمدلو

سطح 

 معناداری
 27332 27388 

 

 

 گیری. نتیجه9
و بهبود کیفیت زندگی از  گیریاندازهبا توجه به اینکه شناخت، 

در چند دهه اخیر  هادولتاهدا  عمده محققان، برنامه ریزان و 

تعداد زیادی  موردتوجهاست. این عرصه علمی و تحقیقاتی بوده 

 جغرافیا است. ازجمله، هارشتهاز 

برای مقایسه کلی میان نتایج مطالعات پیشین و مطالعه حاضر 

بنابراین در این  .گرددمیبه نتایج کلی مطالعات گذشته اشاره 

ی مربوط به کیفیت زندگی در هاگویهراستا به بررسی 

پرداختیم،  تا سطح برخورداری و رفاه  دمطالعهمورروستاهای 

ابعاد مختلف) تفریحی، امنیتی، تعل  مکانی  ازنظرروستاییان را 

 قرار دهیم.  موردبررسیو. . . ( 

کیفیات زنادگی در روساتاهای  هایمؤلفاهدر بررسی مجماوع 

 موردبررسای هایمؤلفهاز میان   نتایج نشان داد که موردمطالعه

روساتاهای  درمجماوعبااالترین میاانگین را  تعل  مکانی مؤلفه

داشته است کاه در حقیقات بیاانگر ع قاه و میا   موردمطالعه

روستاییان به ادامه زندگی در این نواحی بوده است که روستا را 

. ایان دهنادمیبرای ادامه زندگی و کار به سایر نواحی تارجیح 

 ( اسات3332ی خراسانی و همکااران )هایافته برخ  موضوع 

که سطح تعل  مکاانی در روساتاها در وضاعیت مناسابی قارار 

 مؤلفهدومین  درواقعمشارکت و همبستگی  مؤلفهنداشته است. 

روستاها میانگین مناسبی را کسب نموده  درمجموعکه  باشدمی

است که در حقیقت گویای همبستگی بیشتر در این روساتاها و 

دی و اجتماعی امنیت فر مؤلفه. سومین باشدمیاتحاد و همدلی 

بااه دلیاا   موردمطالعااهکااه در  حقیقاات روسااتاهای  باشاادمی

 هااینزاعو  هاادرگیریکاهش  چنینهمبرخورداری از پاسگاه و 

کیفیت امنیت فردی و اجتمااعی را  اندتوانسته ایقبیلهقومی و 

 مؤلفهچهارمین  عنوانبهخدمات اجتماعی  مؤلفهبهبود بخشند. 

گر مطلااوب بااودن دسترساای کااه در حقیقاات بیااان باشاادمی

مواد غذایی، دسترسی  هایفروشگاهروستاییان به خدماتی مانند 

روستایی، دسترسی آساان باه تجهیازات و  هایتعاونیآسان به 

که در ساطح مجماوع روساتاها ماورد  باشدمیادوات کشاورزی 

سا مت  مؤلفاهو از کیفیت مطلوبی برخوردار بوده اسات.  تأیید

 تاوانمیرا  آندر حقیقت علت  ارگرفتهقرکه در پنجمین سطح 

به مرکاز شهرساتان و  موردمطالعهدر نزدیکی بیشتر روستاهای 

دسترسی آسان به داروخانه و مرکز درمانگاهی و غیره  چنینهم

س مت در روستاهای  مؤلفهعنوان نمود که سبب مطلوب بودن 

ششمین  عنوانبهآموزش عمومی  مؤلفهشده است.  موردمطالعه

 آنبوده است که علات  موردمطالعهمطلوب در روستاهای  مؤلفه

باه دلیا  برخاورداری از مادارس  توانمیروستاها  درمجموعرا 

بااا ، اسااتحکام و فضااای مطلااوب، وجااود معلمااان باکیفیاات

های کافی، دسترسی آسان به شهرستان جهت استفاده از مهارت

در  تفریحات و اوقات فراغات مؤلفهامکانات آموزشی بیان نمود. 

رتبه هفتم قرار داشته که بیان کننده دسترسی مناسب روستاها 

و مساااجد، رساتوران، سااالن  هاحساینیهباه امکانااتی از قبیاا  

ی هایافتاه توانمیورزشی و غیره بیان نمود. همچنین در اینجا 

( دانست 3388ی قالیبا  و همکاران )هایافتهتحقی  را مغایر با 

مشاارکت، سا مت،  ازجملاه اجتمااعی هایمؤلفاهکه وضعیت 

، موردمطالعاهآموزش و نیز خدمات اجتمااعی را در روساتاهای 

اشاتغال و  مؤلفاهنامطلوب توصیف کرده بودند. در مرتباه آخار 

که در حقیقت بیشتر روستاها از وضعیت خاوبی  باشدمیدرآمد 

 هااایزمیندر وجااود  تااوانمیرا  آنبرخااوردار بااوده کااه علاات 

 درمجماوعیات داماداری دانسات کاه مطلوب کشااورزی و فعال

روستاها از وضعیت مطلوب برخوردار بوده اسات. ایان یافتاه در 

کیفیاات زناادگی  درزمینااةمحققااان  دیگااری هایافتااهراسااتای 

(، قالیبا  و همکاران 3388روستایی مانند رضوانی و همکاران )

( قرار دارد کاه وضاعیت 3333( و خراسانی و همکاران )3388)

در بعد اقتصادی و خصوصا درآماد و اشاتغال،  کیفیت زندگی را

 نامطلوب ارزیابی نموده اند.
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Abstract 

Purpose: Quality of life is a concept that in recent years, due to his role in mental health, has 

gain importance.  Low living conditions in rural areas results in rural migration to the big cities, 

have followed many social, economic and environment problems in rural areas and in the cities.  

The role of rural development in the economic, social, political aspects in various regional scales 

is evident.   

Methodology: The main objective of this study was to evaluate the quality of rural life in 

Khodabandeh Township which has been done with economic, social, cultural elements.  

Objectives of the review are detailed below: How villagers are satisfied with the quality of life in 

rural areas? 

The reliability of the questionnaire, approved by pre-test of 30 questionnaires was completed in 

the study area and the alpha level of 950 / 0 was obtained.   

After completing questionnaires, the results were compiled and analyzed by SPSS software. To 

measure quality of life in rural areas T-Test was used.  

Results: Examining components of quality of life in the villages showed that belonging to place 

has the highest average in fact represent the interest of the villagers to living in these areas.  

Employment and income are in the latest ranking.  In fact, in most rural areas, the situation is 

good because it can be considered in the development of agricultural and animal husbandry 

activities.  

Limitations:  There are several ways to measure the quality of life that the lack of appropriate 

data, limits the researcher on the use of objective methods for measuring the quality of life. 

Practical:  The most important management strategy for these villages is to improve rural 

infrastructure and services aimed improving the quality of life in the villages. 

Originality and value: This article can be another step towards the development of rural quality 

of life literature in geographical and planning sciences. 

Keywords: Measuring and evaluating, quality of rural life, Khodabandeh County. 
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