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  آستانه و باباپشمان زندگی در روستاهاي درب بررسی کیفیت
  استان لرستان
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  26/05/1396                                        تاریخ دریافت مقاله:                                                                                                          
  08/09/1396                                       تاریخ پذیرش مقاله:                                                                                                           

  چکیده  
  ، اقتصادي، کالبدي و محیطی بسیاري در این مناطق هاي روستایی پیامدهاي اجتماعیپایین بودن سطح کیفیت زندگی در سکونتگاه

  اي را فراهم نماید لذا توجه به موضوع هاي توسعه منطقهتواند زمینهبدنبال دارد. از طرفی بهبود کیفیت زندگی در روستاها می
  ز این تحقیق، بررسی هاي اخیر از اهمیت بسزایی برخوردار شده است. هدف اکیفیت زندگی در مفاهیم توسعه روستایی در سال

  جا ابهج 1385 آستانه و باباپشمان استان لرستان است که پس از زلزله سالهاي سازنده کیفیت زندگی در روستاهاي درب مؤلفه
 پشمان ودو روستاي بابا در ساکن خانوارهاي شامل آماري اند. تحقیق حاضر از نوع توصیفی، تحلیلی و پیمایشی است. جامعهشده
  تعداد و  گرفته صورت بندي طبقه اساس بر گیرينمونه باشد. نفر می 860و  500ها به ترتیب  اند که جمعیت آنانه بودهآست درب
  اساس جدول مورگان  انجام شده است. بر تصادفی صورت ها به از آن پرسشگري توزیع و روستا هر جمعیتی سهم اساس بر هانمونه

   SPSSافزار ها با استفاده از نرمو داده نفر انتخاب شده  120و 100درصد به ترتیب  95ینان حجم نمونه براي دو روستا با سطح اطم
  اي هاي تأثیرگذار بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان معادله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پس از شناسایی مؤلفه

  آستانهدرصد و در روستاي درب 81ستاي باباپشمان زندگی مشخص شد که بر آن اساس در رورگرسیونی براي سنجش کیفیت
  هاي مشخص شده بود که براساس آزمون بنفرونی تفاوت بین  درصد بدست آمد. تحلیل واریانس نیز حاکی از تفاوت بین مؤلفه 64

  ندگی ست که هر دو روستا از سطح کیفیت زا هاي مشخص شده، تعیین گردید. نتایج این پژوهش حاکی از آن سطوح مؤلفه
  باشند. مطلوبی برخودار می
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  مقدمه   
هـاي اخیـر،    کیفیت زندگی مفهومی است که در سـال 

واسطه نقشی که در سالمت روان افـراد دارد، اهمیـت    به
بسزایی یافته است. پایین بودن سـطح کیفـی زنـدگی در    

تاییان بـه  نواحی روسـتایی و در نتیجـه مهـاجرت روسـ    
ــزرگ، مســائل و مشــکالت متعــدد   ســمت شــهرهاي ب
اجتماعی، اقتصادي و محیطی را هم در نواحی روستایی 

دنبال داشـته اسـت. نقـش و جایگـاه      و هم در شهرها به
روستاها در فراینـدهاي توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعی و     

اي آشــکار اســت. سیاســی در مقیــاس مختلــف منطقــه
زنــدگی در نــواحی  پیامــدهاي عــدم توجــه بــه کیفیــت

فقر گسـترده، نـابرابري فزاینـده، رشـد سـریع       روستایی 
نشینی شهري و غیره جمعیت، بیکاري، مهاجرت، حاشیه

توجه به توسعه روستایی و حتی تقدم آن است که علت 
و همکـاران،   (خراسـانی  باشـد  آن بر توسعه شـهري مـی  

). کیفیت زندگی روستایی بیانگر تالش و کوشش 1393
مردم به بهبود شرایط زندگی، احساس امنیـت   و رضایت

انـد کـه زنـدگی بـا     اما محققین بیان داشـته   و رفاه است
یابـد  کیفیت مناسب در مناطق روستایی زمانی توسعه می

هـا بتواننـد فراینـدهاي اقتصـادي، اجتمـاعی و      که دولت
محیطی تأثیرگذار را به سطح روسـتا کشـانده و شـرایط    

اها را همتراز زنـدگی جوامـع   زندگی براي ساکنان روست
. کیفیت زندگی )Futa and et al, 2010(شهري درآورند
هــاي روســتایی نــاظر بــر وضــعیت کلــی در ســکونتگاه

عنـوان   هاي اقتصـادي و اجتمـاعی اسـت کـه بـه     ویژگی
معیاري بـراي سـنجش میـزان بـرآورده شـدن نیازهـاي       

 گرفتـه  نظـر  در روستایی جامعه مادي و روانی –روحی
هـا  و چگونگی شرایط و وضعیت عینی خانوادهشود  می

. در )Pal and et al, 2005(کنـد   و روستاها را بیان مـی 
ریـزي راهبـردي مبتنـی بـر      هاي اخیر، تفکـر برنامـه  سال

هـاي روسـتایی،   رویکرد پایـداري در سـطح سـکونتگاه   

اي را به خود معطوف ساخته اسـت. بـر ایـن    توجه ویژه
کشور ایـران و از طرفـی   خیزي  سانحه اساس با توجه به

ــه  ــازي  اتخــاذ سیاســت جاب جــایی در بســیاري از بازس
هاي روستایی پس از سوانح توجه بـه مفهـوم   سکونتگاه

کیفیت زندگی و وضعیت اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی 
ــه    ــی را در برنام ــیار مهم ــش بس ــتاییان نق ــزي  روس ری

کند. در بازسازي ناشی از زلزله  هاي آتی ایفا می بازسازي
اســتان لرســتان روســتاهاي درب آســتانه و  1385ل ســا
، که در فاصله نزدیکی از یکدیگر قـرار دارنـد،   پشمان بابا

انجـام   1395این پژوهش کـه در سـال    .اندجا شدهجابه
گیــري شــده اســت پــس از گذشــت ده ســال از شــکل 

کنـد چگـونگی وضـعیت     روستاهاي جدیـد تـالش مـی   
تان لرسـتان را در  اسـ  پشمان باباو  آستانه دربروستاییان 

  ابعاد مختلف کیفیت زندگی تحلیل نماید.  
  باشد: این تحقیق در پی پاسخ به سواالت ذیل می

وضعیت کیفیت زندگی در روستاهاي مورد مطالعـه   -
 چگونه است؟

مـورد    ارتباط بین ابعاد کیفیت زندگی در روستاهاي -
  مطالعه چگونه است؟

  

    روش تحقیق
 آن نـوع  و تحلیلـی  وصـیفی روش تحقیق این مقالـه ت 

 شــامل آمــاري جامعــه .اســت ايتوســعه کــاربردي
ــاي ــاکن خانواره ــتاي  در س ــادو روس ــمان باب و  پش

و   500ها بـه ترتیـب    اند که جمعیت آنبوده آستانه درب
 بنـدي  طبقـه  اسـاس  بـر  گیـري نمونـه .  باشـد  نفر می 860

 سـهم  اسـاس  بـر  هـا نمونـه  تعداد و گرفته است صورت
ها  از آن پرسشگري که  شده  توزیع روستا هر در جمعیتی

اسـاس جـدول    بر .است آمده عمل به تصادفی صورت به
 95مورگان حجم نمونه براي دو روستا با سطح اطمینان 

هـا بـا   نفر انتخاب شد. داده 120و  100درصد به ترتیب 
مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار      SPSS افزاراستفاده از نرم
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شـامل   تحقیق این در بررسی دمور متغیرهايگرفته است. 
 طیـف  اسـتفاده از  بـا  باشـد کـه    زنـدگی مـی   کیفیت متغیر

بد، یـا کـامالً    خیلی تا خوب خیلی از اي، گزینه 5 لیکرت
 قـرار  بررسـی  مـورد  سـوال  36راضی تا کامالً ناراضی، در 
ــایی آن ــه اســت و پای ــتاهاي   گرفت ــه ترتیــب در روس هــا ب

بدسـت آمـده اسـت     %80% و 78 آسـتانه  دربو  پشمان بابا
گزارش شده در هر دو بعـد پایـایی    که بر آن اساس پایایی

ــی  ــوب م ــوبی محس ــین   مطل ــاط ب ــی ارتب ــود. در بررس ش
هــاي ابعــاد کیفیــت زنــدگی در دو روســتاي مــورد  مؤلفــه

اي رگرسیونی مورد بررسـی قـرار گرفتـه کـه     مطالعه معادله
هـاي   در آن سطح رضایتمندي متغیر وابسته و سـایر مؤلفـه  

نـد. بررسـی   ده مـی را تشـکیل   یفیت متغیرهاي مستقل آنک
هاي کیفیت زندگی در دو روستاي مـورد   تفاوت بین مؤلفه

صـورت گرفتـه     1مطالعه بـا اسـتفاده از تحلیـل واریـانس    
هـاي مشـخص    است و براي بررسی یکسـان بـودن مؤلفـه   

جـایی از   شده در کیفیت زنـدگی روسـتاییان پـس از جابـه    
  استفاده شده است. 2یآزمون پست هاك بنفرون

   مبانی نظري
گیري و بهبود کیفیت در چند دهه اخیر شناخت، اندازه

ریـزان و  زندگی از اهداف عمده افـراد، محققـان، برنامـه   
ها بوده است. این عرصه علمی و تحقیقاتی مـورد  دولت

شناسـی،  هـا از جملـه روان  توجه تعداد زیـادي از رشـته  
شناسی و جغرافیـا  امعهپزشکی، اقتصاد، علوم محیطی، ج

و قالیبـاف   1387رضوانی و همکاران، ( قرار گرفته است
کیفیت زنـدگی مفهـومی پیچیـده و     ).1395همکاران،  و

هایی همچون زمـان   بعدي است که تحت تأثیر مؤلفهچند
هــاي فــردي و اجتمــاعی قــرار دارد و و مکــان و ارزش

ست وابسته ا ،یافتگی جوامعوضعیت آن به میزان توسعه
). برخی کیفیت زنـدگی را  1387(رضوانی و منصوریان، 

پذیري یک ناحیـه، برخـی دیگـر    عنوان قابلیت زیست به
عنـوان   اي براي میزان جذابیت و برخی بـه عنوان اندازه به

رفاه عمومی، بهزیستی اجتماعی، شادکامی و مـواردي از  
. )Epley and et al, 2008(انـد  این دسـت تعبیـر کـرده   

شادمانی فردي «کیفیت زندگی را  (Cutter, 1985)کاتر 
همراه نیازها و امیال  یا رضایتمندي از زندگی و محیط به

و همچنین دیگر فاکتورهاي محسوس و نامحسوس کـه  
.  نمایـد  ، تعریـف مـی  »کنـد  خرسندي کلی را تعیـین مـی  

ادراك فردي از شرایط زندگی در ارتبـاط بـا فرهنـگ و    
کـرده و در ارتبـاط بـا    سیستم ارزشی که در آن زنـدگی  

اهداف، انتظارات، استانداردها و توجهات است تعریـف  
 کیفیت زندگی از طرف سازمان جهانی بهداشـت اسـت  

(Kamp and et al, 2003) .هاي سازمان جهانی شاخص
بهداشت یـک دسـته گسـترده از مفـاهیم در ارتبـاط بـا       
سالمت جسـمی، وضـعیت روانشناسـی، سـطوح عـدم      

جتماعی، عقاید فـردي و ارتبـاط ایـن    وابستگی، روابط ا
گیـرد   مسایل بـا خصوصـیات محـیط آرام را در بـر مـی     

(WHO, 1993)     در تعریفـی دیگـر از کیفیـت زنـدگی .
دارا بودن منابع ضروري براي تأمین نیازها، "آمده است: 

هـا، توانمنـدي،   ها و امیـال، شـرکت در فعالیـت   خواسته
دي بـین  توسعه فردي، خودبـاوري و مقایسـه رضـایتمن   

. طبق گفته فینویـک،  (Bowling, 1997)"خود و دیگران
کیفیت زندگی مفهومی اجتمـاعی    )1996ناگلیر و برون (

است و خود معنایی واقعی ندارد بلکه صرفاً افراد بـه آن  
ــی ــا م . (Collados and Duane, 1999)بخشــند معن

براســاس برداشــت کامــپ و همکــاران، مفهــوم کیفیــت 
ی از تفکر مرتبط با سـالمت نشـأت   طور عمیق زندگی به

گیــرد و دیــدگاه واحــدي دربــاره علــت آن وجــود   مــی
. با وجود این که بحث (Kamp and et al., 2003)ندارد

کیفیت زندگی موضوع اصـلی بسـیاري از تحقیقـات در    
ه یـک تعریـف جـامع و    یـ هـاي مختلـف بـوده، ارا   رشته

 یکسان براي آن تاکنون میسر نشده است. یکی از عوامل
اصلی این عدم موفقیت، چند وجهی بـودن مفهـوم ایـن    
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 اما بـا وجـود اخـتالف    ).1388(احمدي، موضوع است 
هـاي  نظرهایی که در تعاریف وجود دارد تمامی پژوهش

و  3هـاي عینـی   کیفیت زندگی، در دو سرفصل شـاخص 
شـود (غفـاري و امیـدي،     انجام مـی  4هاي ذهنیشاخص

ذهنـی کیفیـت    ). بعـد 2002) و (آلن و همکـاران، 1388
شان را مـنعکس  زندگی، ادراك مردم از وضعیت زندگی

ــر اطالعــات بدســت مــی ــی ب ــده از ســازد. بعــد ذهن آم
هـاي شخصـی افـراد از تجـارب زنـدگی خـود        گزارش

  اقتصـادي  و تمرکز دارد و در واقع مکمل ابعاد اجتماعی
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هاي ساختاري گوناگونی بـراي تشـریح و تبیـین    لمد
پـذیري ارائـه   و قلمروهاي کیفیت زندگی و زیست ابعاد

  هـا ابعـاد   شده است. در این راستا، هر کدام از این مـدل 
پـذیري   و قلمروهاي خاصی از کیفیت زندگی و زیسـت 

) بــه دوازده قلمــرو 1976( 5کنــد. کمبــل را بررســی مــی
  خاص براي مطالعـه کیفیـت زنـدگی آمریکاییـان توجـه     

 خود زیستن چگونه فرد هر بعد این رود. درشمار می به
 در فقـط  و  کنـد  مـی  را ارزیـابی  زندگی از احساسش و

شـود. بعـد عینـی بـه معنـی       مـی  درك خـود فـرد   درون
مشهودات و ابعادي از زندگی ساکنین است کـه عینیـت   
داشته و عموماً بر متغیرهاي اجتماعی اقتصـادي متمرکـز   
است که بر پایـه ادراك توسـط محـیط پیرامـون اسـتوار      

). تعــدادي از 1387باشــد (رضــوانی و منصــوریان،  مــی
هاي مختلف از این مفهـوم صـورت   تعاریفی که در دوره

  آمده است. 1  شمارهگرفته در جدول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اظهـار   2001و همکاران در سال  6هاگرتی کرده است.
داشتند که هفت قلمرو شامل روابط با خانواده، بهزیستی 

، سالمت، کـار و فعالیـت مولـد،    عاطفی، بهزیستی مادي
توانند فضاي احساس تعلق به اجتماع و امنیت فردي می
 ,Hagerty(کیفیت زندگی را به خـوبی پوشـش دهنـد    

and et al, 2001(.  

 ابعاد عینی و ذهنی سازنده کیفیت زندگی تعریف محقق
(Moller, 1982) ها تحت شرایط اجتماعی و اقتصادي عمومی.میزان رفاه افراد و گروه  رفاه اجتماعی، شرایط فرهنگی و اجتماعی، اقتصاد و اشتغال 

(WHQ-QOL Group, 
1993) 

هایی که هاي فرهنگی و ارزشود در زندگی و در بستر سیستمچگونگی درك فرد از جایگاه خ
.کند و در ارتباط با اهداف، انتظارات، استانداردها و عالیق فردي فرد در آن زندگی می  

اهداف فردي و اجتماعی، فرایند ادراك، نیازها و عالیق 
هافردي و اجتماعی، فرهنگ و ارزش  

(Pacione ,1982) 
کنند، مانند آلودگی و کیفیت مسکن و نیز برخی ر آن زندگی میوضعیت محیطی که مردم د

هاي خود مردم مانند سالمت و میزان تحصیالت.صفات و ویژگی  
ساخت، بهداشت و سالمت، شرایط محیط طبیعی و انسان

  آموزش و مسکن
(Raphael et al., 1996) .ت، شادمانی و لذترفاه اجتماعی، رضای میزان لذت فرد از امکانات اساسی زندگی خود  

(Cheung ,1997) 

زندگی خوب ترکیبی است از: شادکامی (رضایت از زندگی)، زندگی منطقی (احساس نگرانی 
هاي انسان، ها از هم)، زندگی انسانی (درك قابلیت افراد نسبت به یکدیگر و درك متقابل آن

 ارزش واقعی فرد و استقالل فردي).

ك فردي و اجتماعی، رضایتمندي، شادمانی و لذت، ادرا
 استقالل فردي، حس ارزشمندي، حس شکوفایی

(MacGregor, 1998) 

ها را دارد. کیفیت زندگی به  هایی که فرصت انتخاب آنمیزان برخورداري فرد؛ از تمام گزینه
هایی واقعی وابسته است که فرد آزادي براي رسیدن و نرسیدن به موفقیت و آگاهی از فرصت

گران در اختیار دارد.در مقایسه با دی  

رفاه اجتماعی، استقالل فردي، آزادي انتخاب، آموزش و 
 آگاهی

(RIVM, 2002) 
کیفیت زندگی لوازم مادي و معنوي واقعی زندگی است و درك آن به وسیله سالمت، محیط 

شود. زندگی و برابري قانونی، کار و خانواده مشخص می  
ماعی، سالمت، نیازهاي مادي و معنوي، ادراك فردي و اجت

 محیط زندگی، اشتغال، فرهنگ و خانواده

(Hagerty et al., 2001) 
اصطالحی که بر کیفیت کلی زندگی افراد و نه فقط به برخی از قلمروهاي زندگی داللت 

کند و از این رو، اگر کیفیت زندگی به اجزاي مختلف تقسیم شود، باید اجزاي آن در  می
کیفیت زندگی را نمایش دهند.مجموع یک ساختار کلی به نام   

 ادراك فردي و اجتماعی، رفاه اجتماعی

(Janse, 2004) عدي شامل قلمروهاي مادي، احساسی، روانی، اجتماعی، و رفتاريساختاري چند ب.  ابعاد مادي، معنوي، فردي، اجتماعی، رفتاري و عملکردي 

(Pal, 2005) 
-روانی و مادي جامعه و خانواده، که نشانمعیاري براي سنجش میزان تأمین نیازهاي روحی، 

هاي اجتماعی و اقتصادي یک ناحیه است.ویژگی هدهند  نیازهاي مادي، معنوي، شرایط اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی 

(Das, 2008) باشد. ها می بهزیستی و یا عدم بهزیستی مردم و محیط زندگی آن نات شرایط بهزیستی مردم و محیط (نیازهاي اساسی، امکا 
 رفاهی و فراغت)

.تعاریف و مفاهیم کیفیت زندگی از دیدگاه پژوهشگران. 1ج     
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ــت    ــوص کیفی ــارانش در خص ــفر و همک ــدلی را ش م
ارائه کردند. در این مدل، بـر سـه    2000زندگی در سال 

د شده است. مزیـت  قلمرو اجتماع، محیط و اقتصاد تأکی
این مدل این است که تقابل بین قلمروها صـریحاً معـین   

پذیري، کیفیت زنـدگی  شد و تصویري از مفاهیم زیست
و پایــداري در ارتبــاط متقابــل بــا همــدیگر بیــان شــده  

  .)1(تصویر شماره )kamp and et al, 2003(است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ابـل  به یک مدل ترکیبی از ابعـاد ق  2000در سال  7ریم
گیري فضایی، فیزیکی و اجتماعی از محیط توجـه  اندازه

عنوان عناصر اساسی کیفیـت زنـدگی،    کرده و مدلی را به
ارائـه   2 شـماره  سالمتی و محیط زندگی مطابق تصـویر 

کرده است. در این مدل سالمتی و سرزندگی به موازات 
عنـوان دو بعـد اصـلی کیفیـت زنـدگی در نظـر        هم و به

طـور صـحیح    توان بهدر این مدل نمی گرفته شده است.
نـد  ا مشخص کرد که چگونه عناصر مختلف با هم مرتبط

هایی از موضـوعات مختلـف را بـا هـم نشـان       بلکه الیه
  .(Kemp and et al, 2003)د ده می

) مـدلی را بـه نـام تئـوري     2003سـرانجام، وینتوگـو (  
 ، مطـابق تصـویر  2003تلفیقی کیفیـت زنـدگی در سـال    

  ائه کرد.ار 3 شماره

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 زنـدگی  کیفیـت  کـه  کند می بیان مدل این کلی طور به

وجـودي یـا    ذهنی، عینـی و بعـد   اساسی بعد سه شامل
 است. دیگري با تعامل در یک هر که گرایانه استهستی

 تـر پـیش  آنچـه  اساس و بر اندپوشانیهم داراي ابعاد این
 اتنـ عی تـا  هنیـات ذ از طیفـی  در تواننـد مـی  شـد،  بیـان 
  ).Ventgoto ، (2003گردند  بندي دسته

  کیفیت زندگی روستایی
هـاي  هر چند که ارتقـاي کیفیـت زنـدگی در مقیـاس    

هاي روسـتایی از دیربـاز   فردي و اجتماعی در سکونتگاه
هـاي اخیـر بـا    ریزان بوده، اما در دهـه مورد توجه برنامه

ا در هـ  اولویت یافتن هدف اجتماعی توسعه و تدوین آن

  .مدل کیفیت زندگی از دیدگاه اکولوژي انسانی. 1 ت
  .(Kemp and et al, 2003)منبع: 

   .عناصر اساسی کیفیت زندگی. 2ت 
  .(Kemp and et al, 2003)منبع: 

  . زندگیمدل تلفیقی کیفیت . 3ت 
  .)Ventgoto ، (2003 :منبع
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هاي توسـعه، بـه تـدریج نگـرش انسـانی و      قالب برنامه
شناختی به کیفیت زندگی در نوشتارهاي توسعه و جامعه
هـاي کـالن کشـورهاي    گـذاري ها و سیاستریزي برنامه

انان و یـد بـر ایـن، جغراف   پیشرفته راه یافته است. افـزون 
هـاي مطلـوب و داراي   هـا و مکـان  ریزان به محیطبرنامه

هاي سالم وب همچون روستاهاي سالم، خانهکیفیت مطل
اند. وجه مشترك ایـن  هاي روستایی پرداختهبومو زیست

توان چنـین بیـان کـرد: کیفیـت زنـدگی      ها را میدیدگاه
دادن عنــوان اصــطالحی کلــی، مفهــومی بــراي نشــان بــه

شدن نیازهـاي انسـانی و نیـز معیـاري     چگونگی برآورده
ها از ابعـاد  افراد و گروهبراي ادراك رضایت یا نارضایتی 

الدین افتخاري هاست (رکنمختلف زندگی در سکونتگاه
 ).  1390و همکاران، 

عنـوان معیـاري    براساس دیدگاه پال، کیفیت زندگی به
 –براي سنجش میزان بـرآورده شـدن نیازهـاي روحـی     

از کیفیـت زنـدگی   ، اسـت  شـده  تعریـف  مادي و روانی
  نگی شرایط و وضعیتعنوان مفهوم چگو روستایی نیز به

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــانواده  ــدگی خ ــت   زن ــده اس ــاد ش ــتایی ی ــاي روس ه
 ددهـ  می). مرور ادبیات تحقیق نشان 1390(پورطاهري، 

ریـزان درخصـوص   گذاران و برنامـه که محققان، سیاست
نیاز به مطالعه کیفیـت زنـدگی در نـواحی روسـتایی بـا      

کلیـدي  یکدیگر توافق دارند. این مطالعات غالباً وظایفی 
هـاي اجتمـاعی و   از قبیل آگاه کـردن شـهروندان، گـروه   

گذاران از روندهاي کیفیت زنـدگی را بـر عهـده    سیاست
تواند به ارزیـابی  دارند. نتایج مطالعات کیفیت زندگی می

هـاي  هـا، تـدوین اسـتراتژي   بندي مکـان ها، رتبهسیاست
ریزي روسـتایی کمـک کنـد و درك و     مدیریت و برنامه

ریـزان و   ي مسـایل اجتمـاع را بـراي برنامـه    بنـد اولویت
منظـور ارتقـاي کیفیـت زنـدگی سـاکنین ایـن        مدیران به

  .)Lee and et al, 2008(نواحی تسهیل سازد 
پیرامـون کیفیـت زنـدگی     شده انجام هايبررسی اساس بر

هـاي مـرتبط بـا ایـن موضـوع،      روستایی و مطالعه پـژوهش 
کیفیـت زنـدگی    برخی از این مطالعات در قالـب معیارهـاي  

  گردآوري شده است. 2ه شمار  جدول در روستاي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .هاي روستاییمعیارهاي سازنده کیفیت زندگی در سکونتگاه. 2 ج

  معیارهاي کیفیت زندگی روستایی  سال  پژوهشگران  عنوان

علی اکبر عنابستانی   هاي روستاییتحلیل فضایی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی در سکونتگاه
  بعد کالبدي، بعد اجتماعی، بعد محیطی و بعد اقتصادي  1394  و دیگران

علی اکبر عنابستانی   هاي روستاییدگی در سکونتگاهتحلیل فضایی عوامل مؤثر بر کیفیت زن
  بعد کالبدي، بعد اجتماعی، بعد محیطی و بعد اقتصادي  1394  و دیگران

حمید برقی و   ارزیابی کیفیت محیط زندگی درنواحی روستایی از دیدگاه ساکنان
  1393  دیگران

مکانی،  صدا، بو، آلودگی هوا، زباله، امنیت، شلوغی، تسهیالت روستایی، تعلق
ها، شبکه دسترسی، فضاي سبز، روابط اجتماعی، دسترسی به خدمات، ساختمان

  سرزندگی، نظم، شناخت محیط اطراف
هاي کیفیت زندگی در روستاهاي دهستان کرسف  سنجش و ارزیابی مؤلفه

  شهرستان خدابنده
محمد امین خراسانی 

وزش مشارکت تعلق مکانی امنیت سالمت، خدمات اجتماعی، اشتغال و درآمد، آم  1393  و دیگران
  فردي اجتماعی تفریحات و اوغات فراغت

علی بدري و  سید  هاي ذهنی کیفیت زندگی در نواحی روستاییسنجش شاخص
  تغذیه، بهداشت، اوغات فراغت، امنیت، درآمد، آموزش، پتانسیل طبیعی محیط  1392  دیگران

محمود جمعه پور و   پیرامون شهري پذیري و کیفیت زندگی در روستاهايتبیین میزان زیست
  1392  دیگران

مکان، امنیت فردي بعد اجتماعی(بهداشت، مشارکت و همبستگی، تعلق
واجتماعی)، بعد اقتصادي(اشتغال، مسکن، حمل و نقل عمومی، امکانات و 

  آموزشی)، بعد زیست محیطی(آلودگی) خدمات زیرساختی و

زیال سجادي و   شهري-روستا محیط یک زندگی در کیفیت تحلیل
احساس تعلق ، بهبود نحوه مشارکت عمرانی، احساس امنیت، امید به زندگی،   1391  دیگران

  احساس رضایت
 ارزیابی اثرات الگوهاي راهبرد اسکان مجدد پس از بالیاي طبیعی بر کیفیت

  زندگی روستایی
امین محمدي و 

  دیگران
  

رتباطات، رفاه اجتماعی، محیط اشتغال، مشارکت، درآمد، بهداشت، اطالعات و ا  1391
  طبیعی، آموزش، امنیت، مسکن

مهدي پورطاهري و   ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی روستایی
بعد اجتماعی(آموزش، سالمت وامنیت)، بعد کالبدي(مسکونی و زیرساخت)، بعد   1390  دیگران

  محیطی( محیط طبیعی)، بعد اقتصادي (اشتغال و درآمد)زیست
ها و ارائه مدل ها، مدلدگی: بررسی مفاهیم، شاخصسنجش کیفیت زن

  پیشنهادي براي نواحی روستایی
محمدرضا رضوانی 

  نیازهاي انسانی، نیازهاي اساسی، نیازهاي بهزیستی، فرصت و فراغت  1387  و منصوریان
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با توجـه بـه تعـاریف ارائـه شـده از کیفیـت زنـدگی        
هاي سازنده کیفیت زندگی روسـتایی در دو وجـه    مؤلفه

 5 شـماره  عینی و ذهنی قابل تعریف اسـت. در تصـویر  
  ابعاد سازنده کیفیت زندگی روستایی ارائه شده است.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـ  ثر از وجـود  أقابل ذکر است معیارهاي کیفیت زندگی مت
 و اقتصــادي اجتمــاعی، هــاي منحصــر طبیعــی،ویژگــی
در روستاهاست و اینکه نواحی مختلـف   فضایی  -کالبدي

  روستایی بـا قـرار داشـتن در سـطوح متفـاوتی از توسـعه،      
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 دهنـده  ها و نیازهاي خاص خود را دارند که نشـان اولویت
هـاي  هاسـت و کیفیـت   تر بودن برخی از نیازهـاي آن اساسی

  .  متفاوتی از زندگی را در نواحی روستایی در پی خواهد
   معرفی روستاهاي مورد مطالعه

اي بــا زلزلــه 1385فــروردین مــاه ســال  11در تـاریخ  
 در مقیاس ریشتر در استان لرستان بـا کـانون   6.1بزرگی 
رود و بروجـرد بـه   چوالن و در مـرز شـهرهاي دو  چاالن

آباد هاي بروجرد، دورود و خرموقوع پیوست. شهرستان
هــا، تحــت ایــن لــرزش قــرار  و روسـتاهاي پیرامــون آن 

نفـر و    64گرفتند. این سـانحه منجـر بـه کشـته شـدن      
نفر شـد. همچنـین در ایـن زلزلـه،      1418مجروح شدن 

هزار واحـد   46رأس دام، به  5028عالوه بر کشته شدن 
واحد جایگـاه دامـی    7000وستایی، ر و  يمسکونی شهر

ــاي    و ده ــه و بناه ــاکن متبرک ــی و ام هــا ســاختمان دولت
تاریخی، مدرسه و غیره خسارت وارد گردید. در مرحله 

و  )6(تصـویر شـماره   پشمان هـاي بابـا  بازسـازي، روسـتا  
گیـري روي  به علـت قـرار   )7(تصویر شماره آستانه درب

  .جا شدند بهخط گسل به ضلع جنوبی جاده اصلی جا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ابعاد سازنده کیفیت زندگی روستاییان. 5 ت

 محیط سکونتی

 زیرساخت

تبهداش  

 اشتغال و درآمد

 آموزش

 کیفیت زندگی روستایی

 بعد عینی بعد ذهنی

 حس تعلق به مکان

 مشارکت

 امنیت

 دسترسی به اطالعات 

 رفاه اجتماعی 

  .باباپشمان روستاي. 6ت 

  .آستانه درب روستاي. 7 ت
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   هاي پژوهشیافته
ــدگی در    ــت زن ــعیت کیفی ــژوهش: وض ــوال اول پ س
روستاهاي مورد مطالعه چگونه است؟ براي سنجش این 
ــه     ــده و معادل ــتفاده ش ــیونی اس ــه رگرس ــه از رابط رابط

هاي حاصـل از مـرور   رگرسیونی پژوهش مبتنی بر یافته
  شده است:صورت تابع زیر تعریف  هادبیات نظري ب

  
  

 در ادامه نتایح حاصل از تحلیل رگرسـیون ارائـه شـده   
  :)3(جدول شماره است
  
  
  

  
داري ارتبـاط بـین کیفیـت زنـدگی و      ااساس سطح معن بر

). بنـا  sig<0.05گـردد (  هاي مشخص شده تأیید مـی  مؤلفه
تـوان گفـت در روسـتاي    بر ضریب تعیین بدست آمده مـی 

زنـدگی وابسـته بـه     درصـد سـطح کیفیـت    81پشـمان   بابا
عوامل مشخص شده در بعد کیفیـت اسـت و در روسـتاي    

  درصـد وابسـته   64آستانه میزان سطح کیفیت زنـدگی   درب
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

باشـد.   هاي کیفیت زندگی در این تحقیـق مـی   به مؤلفه
ادامه نیز میزان ضریب هر یک از ابعاد سازنده کیفیت  در

  .ه استزندگی در روستاهاي مورد مطالعه ارائه شد
ــ   ــطوح معن ــرایب و س ــدول ض ــاس ج داري در ابراس

واحد افزایش در هر یک از ابعاد  یکپشمان  روستاي بابا
کیفیـت زنـدگی میـزان متفــاوتی از تـأثیر را بـر کیفیــت      

پشـمان، آمـوزش    زندگی روستاییان دارد. در روستاي بابا
ــانی   24 ــق مک ــد، تعل ــاعی  6درص ــاه اجتم ــد، رف   درص
  درصـد، بهداشـت   15عـات  درصد، دسترسی به اطال 33
ــت  10 درصــد،  9درصــد، زیرســاخت  11درصــد، امنی

  درصد و مشارکت 17درصد، درآمد  13محیط سکونتی 
 درصد بر کیفیـت زنـدگی روسـتاییان اثرگـذار اسـت.      6

در  داري اضرایب و سطوح معن 4ه شمار براساس جدول
از  واحد افـزایش در هـر یـک    یکروستاي درب آستانه 

دگی میزان متفاوتی از تأثیر را بـر کیفیـت   ابعاد کیفیت زن
آستانه، آموزش  زندگی روستاییان دارد. در روستاي درب

ــاه اجتمــاعی 11درصــد، تعلــق مکــانی  30   درصــد، رف
درصـد، بهداشـت    15درصد، دسترسی به اطالعـات   28
درصــد،  28ت درصـد، زیرسـاخ   15درصـد، امنیـت    16

ت و مشـارک  درصـد  13درصد، درآمد  7محیط سکونتی 
  درصد بر کیفیت زندگی روستاییان اثرگذار است. 40

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دسترســی بــه  +رفــاه اجتمــاعی  +مکــانی تعلــق +کیفیــت زنــدگی =  آمــوزش
  مشارکت +درآمد +محیط سکونتی +زیرساخت +امنیت +بهداشت +اطالعات 

  

 ضریب تعیین تعدیل شده F sig روستا

 0.814 0.00 88.318 باباپشمان
 0.643 0.00 47.448 درب آستانه

  .نتایج تحلیل رگرسیون و ضریب تعیین. 3 ج  

  ابعاد کیفیت زندگی
  روستاي درب آستانه ستاي باباپشمانرو

 t Sig  ضریب t sig  ضریب

 0.000 9.098  0.303 0.000 7.800  0.244 آموزش

 0.002  3.125  0.117 0.065 1.855  0.067 تعلق مکانی

 0.000 7.412  0.281 0.000 8.173  0.327 رفاه اجتماعی

 0.000 4.451  0.149 0.000 8.394  0.155 دسترسی به اطالعات

 0.000 3.907  0.167 0.020 2.354  0.108 داشتبه

 0.001 3.444  0.152 0.022 2.310  0.119 امنیت

 0.000 7.473  0.282 0.039 2.079  0.097 زیرساخت

 0.004 2.904  0.073 0.000 3.675  0.133 محیط سکونتی

 0.000 4.845  0.139 0.000 5.009  0.167 درآمد

 0.000 8.412  0.404 0.013 2.520  0.060 مشارکت

 

  .جدول ضرایب رگرسیونی. 4 ج
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ــدگی در    ــت زن ــاد کیفی ــین ابع ــاط ب ــوال دوم: ارتب س
 روستاهاي مورد مطالعه چگونه است؟ 

هاي کیفیت زندگی در روسـتاهاي   بین تأثیرگذاري مؤلفه
  .)8(تصویر شماره مورد مطالعه تفاوت وجود دارد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ه کیفیـت زنـدگی در ایـن مطالعـه در    با توجه به اینکـ 
تفـاوت   مؤلفه نشان داده شده اسـت. بـراي بررسـی    10

تحلیــل  هــا در دو روســتا از آزمــون میــزان تــأثیر مؤلفــه
از آزمون پست  واریانس و براي مقایسه زوجی بین ابعاد

نتایج حاصل از تحلیل  هاك بنرفونی استفاده شده است.
  .است شده یهراا 5جدول شماره واریانس در 

  
  
  
  
  
  

  

 تفـاوت   Fداري حاصـل از آمـاره  ااسـاس سـطوح معنـ    بـر 
 گـردد میزان تأثیرگذاري بـین ابعـاد در دو روسـتا تأییـد مـی     

)sig<0.05     همانطور که گفته شـد بـراي بررسـی تفـاوت .(
بین سطوح و مشخص شـدن تفـاوت میـزان تأثیرهـا نیـز از      

ـ      دلیـل  هآزمون پست هاك بنفرونی استفاده شـده اسـت کـه ب
 عنوان نمونه مقایسـه بـین   ها بهمقایسه باال بودن تعداد جدول

پشـمان و   ها در دو روسـتاي بابـا   مؤلفه آموزش و سایر مؤلفه
  نشان داده شده است. 6 شماره درب آستانه در جدول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   هاتحلیل یافته
هــاي کیفیــت زنــدگی در  در بررســی مجمــوع مؤلفــه

ــورد  ــتاهاي م ــه روس ــریب    مطالع ــایج ض ــاس نت براس
د کـه از میـان   دهـ  مـی نشان  4 شماره رگرسیونی جدول

هاي  پشمان مؤلفه هاي مورد بررسی در روستاي بابا مؤلفه
رفاه اجتماعی، آموزش و درآمد به ترتیب بیشترین تـأثیر  
را از میان ابعاد کیفیت زندگی بر این روستا دارنـد و در  

کت، هــاي مشــارآســتانه شــاخص مــورد روســتاي درب

مقایسه ابعاد کیفیـت زنـدگی در روسـتاهاي    . 8 ت
  .لحاظ ضریب رگرسیونی مورد مطالعه به

درجه  F نام روستا
 نتیجه sig آزادي

9/990 292.129 باباپشمان تأیید تفاوت میزات  0.000 
 تأثیر بین ابعاد

850/ 9 430.958 درب آستانه اوت میزان تأیید تف 0.000 
 تأثیر بین ابعاد

نتایج تحلیل واریانس براي مقایسه تفاوت بـین  . 5 ج  
  .هاي ابعاد کیفیت مؤلفه

I J Mean 
Difference (I-J) Sig. 

 
 آموزش

  (باباپشمان)

 000/0 *0.28075 دسترسی به اطالعات

 000/0 *-1.43915 رفاه اجتماعی

 000/0 *1.18000 تعلق مکانی

 231/0 -0.06900 بهداشت

 002/0 *0.17950 امنیت

 001/0 *0.19320 زیر ساخت

 001/0 *-0.18900 محیط سکونتی

 000/0 *-0.20595 درآمد

 000/0 *85580  مشارکت

 آموزش
(درب 
 آستانه)

 000/0 *-1.06175 دسترسی به اطالعات

 329/0 -0.03788 رفاه اجتماعی

 000/0 *-1.38827 تعلق مکانی

 000/0 *0.39538 بهداشت

 005/0 *0.11000 امنیت

 000/0 *-0.52635 زیر ساخت

 000/0 *-0.61523 محیط سکونتی

 827/0 -00846/0  درآمد

  000/0  *-96985/0  مشارکت

هاي زوجی بنفرونی براي مشـخص   نتایج مقایسه. 6 ج  
  .شدن تفاوت در تأثیرپذیري ابعاد مشخص شده
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آموزش و رفاه اجتماعی به ترتیـب بیشـترین تـأثیر را از    
  . اند داشتهمیان ابعاد کیفیت زندگی بر این روستا 

هاي اجتمـاعی، میـزان   میزان مشارکت زنان در فعالیت
ــومی،    ــی و عم ــاي محل ــتاییان در نهاده عضــویت روس
ــان در     ــارکت ایش ــتاییان و مش ــور روس ــعیت حض وض

ـ   هاي مختلـف گیريتصمیم میـزان مشـارکت    ینوهمچن
هـاي  شـاخص   هاي جمعـی روسـتا  روستاییان در مراسم

بررسی کیفیت مشارکت روستاییان در این تحقیـق بـوده   
آستانه باالترین کیفیت را در تمـامی   که در روستاي درب  

  .  داشته است   ابعاد مورد بررسی در این پژوهش
وضعیت معلمان مدارس این روستا از نظر تجربه کار، 

یـــت بنـــاي مـــدارس روســـتا، فاصـــله دسترســـی کیف
آمــوزان روسـتا بــه مدرسـه، وضــعیت تجهیــزات    دانـش 

ــدایی،   ــدارس ابت ــدارس روســتا و وجــود م آموزشــی م
  راهنمایی و دبیرستان و همچنین وجود فضـاي کتابخانـه  

هاي مورد نظر در بررسی بعد آموزشـی کیفیـت   شاخص
ه زندگی در روستاهاي مورد مطالعه در این تحقیـق بـود  

  که در هر دو روستا در رتبه دوم قرار گرفته است.   
میزان کیفیت امکانات تفریحی، میزان کیفیت خـدمات  

آوري زباله و وجـود  و تجهیزات ورزشی، وضعیت جمع
ــان ــات   مک ــذران اوق ــت گ ــاص جه ــاي خ ــت   ه فراغ

اجتمـاعی   هاي مورد نظر در بررسـی بعـد رفـاه    شاخص
عه در این تحقیق کیفیت زندگی در روستاهاي مورد مطال

پشـمان رتبـه اول و در روسـتاي     که در روستاي بابا  بوده
  آستانه سومین رتبه را به خود اختصاص داده است.  درب

میزان درآمد روسـتاییان، میـزان تنـوع شـغلی، میـزان      
  رضایت شغلی، میزان اشتغال زنان و تعداد شاغلین فعال

غال هاي مورد نظر در بررسی بعد درآمـد و اشـت  شاخص
کیفیت زندگی در روستاهاي مورد مطالعه در این تحقیق 

پشمان سومین رتبـه را بـه خـود     که در روستاي بابا  بوده 
  اختصاص داده است. 

باتوجه به نتایج این پژوهش بعد تعلق مکـانی در هـر   
تـرین کیفیــت برخـوردار اسـت کــه    دو روسـتا از پـایین  

در مهمترین علـت آن ناشـی از سـابقه پـایین سـکونت      
  باشد. می 1385جایی سال روستاي جدید به علت جابه

د کـه بـراي   دهـ  مینتایج مقایسه زوجی بنفرونی نشان 
گذاري کیفیت بعد پشمان میزان تأثیر مثال در روستاي بابا

اطالعـات اسـت، امـا     آموزش بیشتر از بعد دسترسی بـه  
میزان تأثیر بعد آموزش از بعد رفاه اجتماعی کمتر اسـت  

)t=-1.4, sig<0.05(آستانه میـزان   ؛ اما در روستاي درب
تأثیر بعد آموزش کمتـر از بعـد دسترسـی بـه اطالعـات      

مکـانی در   و تأثیر بعد تعلق )t=-1.06,sig<0.05(است 
کیفیت زندگی از بعد آموزش تأثیر بیشتري داشته اسـت.  
در مجموع نتایج آزمون بنفرونی حاکی از آن اسـت کـه   

یفیت زندگی میزان تأثیرگـذاري  ابعاد شناسایی شده در ک
یکسانی بر روي کیفیت زندگی روستاییان در روستاهاي 
مورد مطالعه نداشته است. تنهـا چنـد مقایسـه حـاکی از     

ها بر کیفیت زندگی روستاییان است کـه   تأثیر یکسان آن
هـاي زوجـی کـه تـأثیر     پشـمان مقایسـه   در روستاي بابـا 

تنـد از: ابعـاد   انـد عبار یکسانی بر کیفیت زنـدگی داشـته  
ابعــاد دسترســی بــه اطالعــات و   ،آمــوزش و بهداشــت

ابعـاد امنیـت و زیرسـاخت و ابعـاد محـیط        ،زیرساخت
ــکونتی و زیرســـاخت   در  همچنـــین . )sig>0.05(سـ

هــاي زوجــی کــه تــأثیر  روســتاي درب آســتانه مقایســه
انـد عبارتنـد از: ابعـاد    یکسانی بر کیفیت زنـدگی داشـته  

د دسترسـی بـه اطالعـات و    اابع  ،اجتماعیآموزش و رفاه
محـیط    ابعـاد امنیـت و زیرسـاخت و ابعـاد      ،زیرساخت

  .)sig>0.05(سکونتی و زیرساخت 
  

  نتیجه
هایی از موضوعات متفـاوتی را در  کیفیت زندگی، الیه

د که در ابعـاد عینـی و ذهنـی قابـل     ده میکنار هم نشان 
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اك عبـارتی ادر  باشند. بعد ذهنی زندگی یا بـه  تعریف می
شان و بعد عینی یـا مشـهودات   مردم از وضعیت زندگی

اجتماعی اقتصادي بر پایه محیط پیرامون اسـتوار اسـت.   
بنا بر چهارچوب مفهـومی مطالعـات در زمینـه کیفیـت     
زندگی روستایی، ارائه تصویري کامل از کیفیت زنـدگی  

هـاي مـورد نظـر آن امکانپـذیر     گیري از شـاخص با بهره
ـ   ،است مذکور عاداست که متشکل از اب ثر از أهمچنین مت

 اقتصـادي،  اجتماعی، هاي منحصر طبیعی،وجود ویژگی
  در روستاهاست. فضایی - کالبدي و

 ،هاي به عمل آمـده در این پژوهش با توجه به بررسی
هـاي  کیفیـت   ابعـاد سـازنده کیفیـت زنـدگی روسـتاییان     

ها، امنیت، محیط سکونتی، آموزش، بهداشت، زیرساخت
بـه اطالعـات، رفـاه اجتمـاعی، تعلـق مکـانی،       دسترسی 

اشــتغال و درآمــد و همبســتگی و مشــارکت اجتمــاعی  
آســتانه و  تعریـف گردیــد. ایـن ابعــاد در روسـتاي درب   

عنوان روستاهاي مورد مطالعـه   پشمان استان لرستان به بابا
گیري، مورد  این پژوهش پس از گذشت ده سال از شکل

 بررسی قرار گرفتند. 
میزان کیفیـت زنـدگی در روسـتاهاي مـورد     براي سنجش 

اي رگرسیونی تعریـف شـد کـه بـر آن اسـاس      مطالعه رابطه
هاي تعریف شده بـود و نتـایج    کیفیت زندگی تابعی از مؤلفه

اي بـراي  حاکی از آن بود کـه تعریـف کـردن چنـین رابطـه     
پشـمان   آسـتانه و بابـا   سنجش کیفیت زندگی روستاییان درب

ب تعیـین مشـخص گردیـد    صحیح اسـت و براسـاس ضـری   
گذار بر کیفیت زنـدگی روسـتاییان روسـتاي    هاي تأثیر مؤلفه
هاي تأثیرگـذار بـر کیفیـت     درصد و مؤلفه 64آستانه تا  درب

درصـد وابسـته    81پشمان تـا   زندگی روستاییان روستاي بابا
  .باشد هاي تعریف شده در این پژوهش می به مؤلفه

  نوشت پی  
1. ANOVA(analysis of variance) 
2. Bonferroni 

توان از مدل رگرسیون  در این روش با توجه به تعداد متغیرها می
  و مدل رگرسیون چند متغیري (Multiple Regression) چندگانه

(Multivariate Regression) ها استفاده  راي تجزیه و تحلیل دادهب
وان به ت بینی را می هاي از نوع رگرسیون متغیرهاي پیشدر تحلیل. کرد

و سلسله  (Stewise) ، گام به گام (Simultaeous) یکبارهسه روش 
   .ارد تحلیل کردو  (Hierarchical) مراتبی

3. Objective  
4. Subjective 
5. Campbell 
6. Hugerty 
7. Rism 
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