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هاي ذهنی  فرهنگی و شاخص - هاي قومی بررسی ارتباط میان ویژگی
  کیفیت زندگی در نواحی روستایی

  دهستان جعفرباي جنوبی شهرستان ترکمن: مطالعه موردي
  **علی بدريسید  ،* عبدالمجید قرنجیک       

  14/11/1390                                                                                                                                                  :تاریخ دریافت مقاله
  03/10/1392                                                                                                                                                  :تاریخ پذیرش مقاله

  چکیده
هـاي   هاي مختلف دانش و اجرا در سال اندرکاران آن در حوزه هاي گوناگون، از اهداف مهم دست بررسی کیفیت زندگی از ابعاد و دیدگاه

هاي  یکی از ابعاد مهم کیفیت زندگی، بعد شاخص. دهد این امر اهمیت توجه و ضرورت مطالعه در این حوزه را نشان می. ه استاخیر بود
کیفیت زندگی از ایـن منظـر بـه ویـژه در     . هاي اجتماعی و فرهنگی جوامع دارد ذهنی کیفیت زندگی است که ارتباط تنگاتنگی با ویژگی

به  پیمایشی  گیري از شیوهبا استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و با بهره تحقیق حاضر. ه قرار گرفته استنواحی روستایی کمتر مورد توج
روستایی دهسـتان    ناحیه ان ساکن درئیهاي ذهنی کیفیت زندگی در میان روستا فرهنگی و شاخص -هاي قومی بررسی ارتباط میان ویژگی

میـدانی و تکمیـل پرسشـنامه کـه بـا اسـتفاده از         هاي حاصل از مطالعه یه و تحلیل یافتهتجز. پردازد جعفرباي جنوبی شهرستان ترکمن می
  نشـان   SPSSافـزار   اسـکوئر و میـانگین بـه کمـک نـرم      اي، میانگین، همبستگی پیرسون، کاي تک نمونه Tهاي آماري شامل آزمون  آزمون

هـاي خـاص    کانات، وجود فرهنگ سنتی قوم ترکمن بـا ویژگـی  بودن نسبی وضعیت معیشت و برخورداري از امدهد که به رغم پایینمی
گرایـی و انزواطلبـی، ایـن کمبودهـا را     هـاي درون اجتماعی، مذهبی و معیشتی و علقه و وابستگی به مکان آباء و اجدادي و نیـز ویژگـی  

  هـاي   معنـاداري بـا ویژگـی     و رابطـه بـاال بـوده     هاي ذهنی در این ناحیـه  رو سطح کیفیت زندگی از نظر شاخصاز این. کند تر می کمرنگ
فرهنگـی، میـزان    -هاي قومی توان گفت به لحاظ پایبندي اجتماع محلی مورد مطالعه به ویژگیبنابراین می. فرهنگی مردم آن دارد -قومی

  .هاي ذهنی باالتر است در شاخص  رضایت مردم از سطح کیفیت زندگی
  
 

  .فرهنگی، شهرستان ترکمن، دهستان جعفرباي جنوبی -هاي قومی ی، ویژگیهاي ذهنکیفیت زندگی، شاخص : :واژگان کلیدي
  

  
  
  

  .ریزي روستایی، دانشگاه خوارزمی دکتراي جغرافیا و برنامه دانشجوي *
   sabadri@ut.ac.ir  .ریزي روستایی، دانشگاه تهرانجغرافیا و عضو قطب علمی برنامه  دانشیار دانشکده **

  

43 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jh

re
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             2 / 17

http://jhre.ir/article-1-212-fa.html


 

 
 

ره 
شما

14
6

♦ 
تان

ابس
ت

 
93 ♦

   

مقدمه      
بررســـی کیفیــــت زنــــدگی از اهــــداف مهــــم  

اندرکاران بوده و با توجه به گسـتردگی ایـن مفهـوم     دست
هـاي علـوم مختلـف قـرار      مورد توجه بسـیاري از رشـته  

ن عنـوا  از این رو، بهبـود رفـاه و آسـایش بـه    . گرفته است
هدف توسعه، وابسته به شـناخت هـر چـه بیشـتر عوامـل      

بر این اساس، شـروع  . موثر بر کیفیت زندگی انسان است
زمـانی کـه   . گـردد  بـازمی  1960  جدي این بحث بـه دهـه  

  بهبود  منجر به اقتصادي لزوماً  مشخص شد رشد و توسعه
  ).33، 1388احمدي، (شود  کیفیت زندگی مردم نمی

در کشور مـا از منظـر مکـانی،    توجه به این موضوع 
هـاي شـهري بـوده و کمتـر مربـوط بـه        در حـوزه  عمـدتاً 
ولی با توجـه بـه اهمیـت    . هاي روستایی بوده است حوزه

هاي روستایی و بالطبع اهمیت مطالعات در این  سکونتگاه
حوزه، ضروري است تا مطالعات بیشـتري در ایـن زمینـه    

صورت گرفته مطالعات   با مروري بر پیشینه. صورت گیرد
تر خواهد کیفیت زندگی، این ضرورت مشخص  در حوزه

  ).1جدول (شد 
با توجه به این موضوع، در این تحقیق به بررسی در 
نـواحی روسـتایی دهسـتان جعفربـاي جنـوبی شهرسـتان       

هاي خـاص خـود بـه     ایم که داراي ویژگی ترکمن پرداخته
مطالعات علمـی انـدکی در   . فرهنگی هستند -لحاظ قومی

ویـژه در بحـث کیفیـت زنـدگی انجـام       به  ورد این ناحیهم
هـاي آمـاري و مشـاهدات صـورت      بررسـی . گرفته است

چنـدان بـاالي کیفیـت     نشـان از سـطح نـه     گرفته از ناحیه
کـه از جملـه   (دارد ) ویژه بـه لحـاظ اقتصـادي    به(زندگی 

در شـاخص اشـتغال را     بسـیار پـایین ناحیـه     توان رتبه می
ثیرگـذاري  ، اما با توجـه بـه تأ  )مر دانستین ااي از ا نمونه

معیارهاي ذهنی در میزان رضایت مردم از کیفیت زنـدگی  
و اینکه قومیتی خـاص در ایـن منطقـه سـاکن اسـت کـه       

هاي خـاص اجتمـاعی، فرهنگـی، ایـدئولوژیکی و      ویژگی

معیشتی خود را دارد که گاه آن را از سایر منـاطق کشـور   
علمـی ضـرورت     یوهموضـوع بـه شـ     کند، مطالعه جدا می

رسـد کـه مجمـوع ایـن      به ویژه اینکه به نظر مـی . یابد می
هـا بـر کیفیـت زنـدگی و بـاالخص       ها و خصـلت  ویژگی

بـه  . هاي ذهنی آن اثرات محسوسی داشـته باشـد   شاخص
محلی بـه عنـوان محـدوده      این علت بخشی از این جامعه

این تحقیق انتخاب شده است و بـدین ترتیـب بـا      مطالعه
فرهنگـی و   -هاي قومی ررسی ارتباط میان ویژگیهدف ب

هاي ذهنی کیفیـت زنـدگی در نـواحی روسـتایی      شاخص
شهرستان تـرکمن بـه مطالعـه    » جعفرباي جنوبی«دهستان 

ایــن کــه آیــا بــین کیفیــت زنــدگی از نظــر . پــردازیم مــی
فرهنگـی   -هاي خاص قومی هاي ذهنی و ویژگی شاخص
اري وجـود دارد یـا   معنـاد   مورد مطالعـه، رابطـه    در ناحیه
بر ایـن  . شود ال اصلی تحقیق مطرح میؤعنوان سخیر؟ به

اصـول و مبـانی نظـري موضـوع       اساس، ابتدا بـه مطالعـه  
  .شود موردنظر بررسی می  پرداخته و سپس ناحیه

  
  مبانی نظري

گیـري  ها بـراي انـدازه   از لحاظ تاریخی اولین تالش
 هـاي اجتمـاعی نشـأت    کیفیت زندگی از جنبش شـاخص 

م 1960، اواخر دهـه  )Biderman ,1974:27(گرفته است 
هـاي اجتمـاعی بـود     طور رسمی آغاز جنـبش شـاخص   به
مطالعات علمی نشان  1960  بعد از دهه). 2، 1384اونق، (

بین پیشـرفت اقتصـادي و کیفیـت زنـدگی،       داد که رابطه
بــه نقــل از  Das, 2008, 298(اي خطــی نیســت  رابطــه

طـور   ایـن دهـه عمـوم مـردم بـه     در ). 33، 1388احمدي، 
هاي اجتماعی و خسارات محیطی رشد  اي از هزینه فزاینده

  اقتصادي آگاه شدند و محققان دریافتند که رشـد فزاینـده  
طـور مسـتمر کیفیـت     تواند بـه  تولید ناخالص داخلی نمی

، 1387رضوانی و همکاران، (زندگی مردم را بهبود بخشد 
36.(  
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  ایافته ه  هدف  محققین  عنوان
ارتقاي روستا به شهر و 

نقش آن در بهبود کیفیت 
زندگی ساکنان محلی؛ 

روستا شهر صاحب، : مورد
  شهرستان سقز

روستا به شهر در  تبدیلنقش   فاطمه احمدي
بهبود کیفیت زندگی ساکنان 

هایی  ، با استفاده از شاخصمحلی
کیفیت محیط، مسکن، مانند 

آموزش، سالمت، مشارکت، کار، 
تی فردي، درآمد و فراغت، بهزیس

  ثروت

که ارتقاي روستا به شهر توانسته باعث بهبود در  دادنشان از این تحقیق دست آمده  هتایج بن
کیفیت محیط فیزیکی، وضعیت مسکن، بهزیستی فردي، مشارکت و درآمد و ثروت ساکنان 
شود اما نتوانسته بهبودي در وضعیت سالمت، آموزش، اوقات فراغت، اطالعات و 

ارتقاي روستا به شهر توانسته بهبود است که  نتیجه گرفتهبنابراین . طات و کار ایجاد کندارتبا
  .نسبی در کیفیت زندگی ساکنان این شهر ایجاد کند

: سنجش کیفیت زندگی
ها،  بررسی مفاهیم، شاخص

مدل   ها و ارائه مدل
پیشنهادي براي نواحی 

  روستایی

محمدرضارضوانی 
  حسین منصوریان

ل سنجش کیفیت زندگی مد  ارائه
  براي نواحی روستایی

 از ها انسان که است هنجارهایی و ها ارزش تابع زیادي حدود ها تاآن هاي ارجحیت و نیازها
 در زندگی کیفیت پیشنهادي، مدل کنند؛ بنابراین، در می دریافت خاص  جامعه هر و محیط
 و شده نظرگرفته در گوناگون ارزشیابی نیازهاي از برآمده چندبعدي  سازه یک حکم

 یعنی، دارد؛ زندگی کلی کیفیت بر متفاوت نیاز تاثیري هر که بوده این بر فرض همچنین،
 کلی کیفیت در سهیم وزن عنوان به که است کیفیت زندگی در نسبی سهم داراي هر نیاز
 نیازها اهمیت از تابعی زمان هر در زندگی کیفیت رو، از این .است اهمیت داراي زندگی

 شدن برآورده میزان و فرد ذهنی بهزیستی در آن نسبی سهم بر حسب گروه یا فرد هر ايبر
  .است شده انسانی فرض نیازهاي

بین متغیرهاي   بررسی رابطه
اجتماعی   اي، سرمایه زمینه

و رضایت از کیفیت 
موردي در   مطالعه: زندگی

  روستاهاي استان فارس

سیدمسعودماجدي 
عبدالعلی 

  زاده لهسایی

مدل ارزیابی تاثیرمتغیرهاي احی طر
اجتماعی،  -جمعیتی، اقتصادي
در دو اجتماعی  شخصیتی وسرمایه

شکل شناختی و ساختاري بر 
  رضایت از کیفیت زندگی

هر چه حمایت و در دسترس گذاشتن خدمات در یک جامعه بیشتر باشد از طریق ایجاد 
  متر شده باشد، این بخش سرمایهها ک ساختارهایی که در گذشته ایجاد شده و میزان تفاوت

. ثر باشدرضایت مردم از کیفیت زندگی مؤتواند به همان اندازه در میزان  اجتماعی می
هاي روستاها به لحاظ امکانات توسعه است و درآمد  گر ویژگی همچنین نوع روستا که بیان

  .ماهیانه بر میزان رضایت از کیفیت زندگی موثرند
سنجش میزان 

ساکنان  مندي رضایت
روستایی از کیفیت زندگی 

و اثرات آن بر امنیت مناطق 
بخش نوسود : مرزي؛ مورد

  استان کرمانشاه

محمدباقر قالیباف 
  و همکاران

هاي  بررسی اثرگذاري شاخص
مرتبط با کیفیت زندگی بر امنیت 

  مناطق مرزي 

ه در مناطق ک طور کلی ساکنین مناطق مرزي با توجه به این دهد به نتایج تحقیق نشان می
هاي منتخب و مرتبط با کیفیت زندگی  اند از شاخص اي یعنی مرزها استقرار یافته حاشیه

متغیر کالن که خود از زیر  7هاي نهایی حاکی از آن است که  یافته. رضایت چندانی ندارند
عنوان متغیر مستقل انتخاب شدند تا تأثیر آنها بر متغیر  متغیرهایی تشکیل شده است به

متغیر، سه متغیر کیفیت فیزیکی و کالبدي،  7ته مورد تحلیل قرار گیرد که از بین این وابس
تأثیر . اندکیفیت محیطی و کیفیت گذران اوقات فراغت بر امنیت مناطق مرزي تأثیر داشته

شود و متغیرهایی  هاي خود منطقه مربوط می دهد که به توان این متغیرها بر امنیت، نشان می
مستقیمی با عملکرد دولت دارند، تأثیر   ها و کیفیت سالمت که رابطه زیرساخت  مانند توسعه

  .اند مستقیم در برقراري امنیت نداشته

گیري عملکرد بررسی اندازه
توسعه اقتصادي و کیفیت 

زندگی در مناطق روستایی 
  ایندیانا

شناسایی و ارزیابی عملکرد توسعه   لین شارکی
اقتصادي در نواحی روستایی 

  ندیاناای

  محقق به بررسی و تجزیه و تحلیل مزایا و معایب دوازده نوع عملکرد در زمینه
ونقل روستایی پرداخته و همچنین با استفاده از تجزیه و تحلیل  گذاري در حمل سرمایه

در . استکیفیت زندگی در رابطه با این موضوع را مطالعه کرده  ها در سطح شهرستان، داده
اقتصادي در این ناحیه   به عنوان کمکی براي تعیین عوامل مکمل توسعه نهایت این مطالعه 

  .روستایی است
اجتماعی   بین سرمایه  رابطه

و کیفیت زندگی در بین 
 -یان ترنگانو ئروستا

  نیجریه

عبدالحکیم  
  اسالمی 

اجتماعی   بین سرمایه  بررسی رابطه
  و کیفیت زندگی اجتماعی

اجتماعی ساکنین و میزان کیفیت   که بین میزان سرمایهدهد نتایج این تحقیق نشان می
مستقیم و معناداري وجود دارد و بهبود در سرمایه اجتماعی در اجتماعی   زندگی آنها رابطه

  .محلی، به بهبود کیفیت زندگی ایشان، منجر خواهدگردید

گیري از زمان و کیفیت  بهره
زندگی در بین فقراي 

  روستایی کره

بررسی تطبیقی کیفیت زندگی   چو و  همکاران
جنوبی با دیگر فقراي روستایی کره

  روستاییان و شهرنشینان

گیري از زمان و اختصاص زمان به مقاصد مختلف،  دهد که الگوهاي بهره ها نشان مییافته
افزایش اوقات فراغت عموما . اي در تعیین کیفیت زندگی افراد هستند کننده عناصر تعیین

از . کند گردد؛ گرچه این موضوع همیشه صدق نمی کیفیت زندگی میمنجر به باالرفتن 
ثیر یزان درآمد است، کاهش زمان کار تأمستقیم م  کننده آنجایی که میزان ساعات کار تعیین

از این رو، . گردد تر زندگی می منفی بر روي میزان درآمد دارد و غالبا منجر به کیفیت پایین
  . گردد اوقات فراغت منجر به افزایش رضایت از زندگی نمیبین افراد پیر و فقیر، افزایش 

کیفیت زندگی اجتماعی در 
بین ساکنان نواحی 

یک مدل : روستایی
  یکپارچه

  آوه و . اس
  کوك. سی. سی

بین رضایت از   بررسی رابطه
کیفیت مسکن، پیوستگی اجتماعی 

هاي  و رضایت اجتماعی و مکانیزم
 رضایت اجتماعیبینی  پیش  پیچیده

  در بین ساکنان نواحی روستایی

بینی  ثر پیوستگی اجتماعی و رضایت از مسکن در پیشؤنقش م  دهنده نتایج این مطالعه نشان
اجتماعی به طور مستقیم بر روي پیوستگی و   همچنین سرمایه. است رضایت اجتماعی

  .ثیرگذار استیرمستقیم بر روي رضایت از مسکن تأطور غ رضایت اجتماعی و به

 .کیفیت زندگی در نواحی روستاییبرخی از تحقیقات انجام شده در مورد  .1ج 
 گان با استفاده از منابع مختلفنگارنده: مأخذ
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با وجود اینکه بحث کیفیت زندگی موضـوع اصـلی   
یـک    هاي مختلف بوده، ارائه بسیاري از تحقیقات در رشته

. تعریف جامع و یکسان براي آن تاکنون میسر نشده است
یکی از عوامل اصلی این عدم موفقیت، چندوجهی بـودن  

اینکـه  ). 33، 1388احمـدي،  (مفهوم این موضـوع اسـت   
کنند، خود بستگی بـه   ونه تعریف میکیفیت زندگی را چگ

کننـد   کنند، چکار می این دارد که مردم در کجا زندگی می
گیـري و   انـدازه . و اینکه چه منشأ نژادي و فرهنگی دارنـد 

سنجش کمی کیفیت زندگی خود نیز بین ملـل و جوامـع   
مختلــف بــا توجــه بــه شــرایط زنــدگی، نظــام ارزشــی و 

ري بـس مشـکل   هـا کـا  هاي مختلـف آن  فرهنگ مجموعاً
  ).123، 1389مختاري و نظري، (نماید  می

با توجه بـه تعـاریف متعـددي کـه از کیفیـت زنـدگی       
و عــدم وجــود تعریفــی ) 24، 1383خــوارزمی،(ارائــه شــده اســت 

ـتاي موضـوع       ـه در راس ـا تعریفـی ک واحد براي این مفهوم الزم است ت
ـ    در این راستا به نظر مـی . تحقیق باشد ارائه شود ـه تعری ـر  رسـد ک ف زی

ـاتر باشـد     ـر گوی « : از کیفیت زندگی بیش از سایر تعاریف در بیان ایـن ام
ـرایط          ـه ش ـتگی ب ـاد عینـی و وابس ـمن دارا بـودن ابع کیفیت زنـدگی ض

ـه    عینی و بیرونی، امري است ذهنـی و درونـی و متصـور و    در نهایـت ب
  ).همان(» هاي زندگی بستگی دارد تصورات و ادراك فرد از واقعیت

  زنـدگی و چگـونگی روابـط بـین      تشخیص عالیـق 
تواند براي پیش بینی احسـاس مـردم نسـبت     که می ،هاآن

بایـد در   ،شان مورد اسـتفاده قـرار گیـرد   به کیفیت زندگی
هـاي  مـدل . چارچوب یـک مـدل فکـري صـورت گیـرد     

ساختاري گوناگونی براي تشریح این موضوع که چگونـه  
ــک    ــراي ی ــایتمندي را ب ــف رض ــاي مختل ــراد قلمروه اف

کننـد،  زندگی بـا هـم ترکیـب مـی    ساس کلی از کیفیتاح
 .)78، 1389نژاد،  کوچکی(است پیشنهاد شده

  

مــدلی را بــراي  2000شــفر و همکــارانش در ســال 
ه ها بـر سـ  مدل آن. تببین مفهوم کیفیت زندگی ارائه دادند

تعیـین صـریح   . کید داردقلمرو اجتماع، محیط و اقتصاد تأ

ــه ــا و ارائ ــویري از   قلمروه ــاهیم  تص ــل مف ــاط متقاب ارتب
پذیري، کیفیت زندگی و پایداري مزیتی بـراي ایـن    زیست

 Vanبـه نقـل از    Shafer et. Al., 2000(مـدل اسـت   

Kamp & et. al., 2003, 11.(  
هـا بـراي    مجزا از شـاخص  امروزه بین دو نوع کامالً

سنجش کیفیت زنـدگی توافـق نظـر نسـبی وجـود دارد؛      
  .هاي رویکرد عینی صهاي رویکرد ذهنی و شاخ شاخص

هـاي رویکـرد ذهنـی بـراي      شاخص: رویکرد ذهنی
شـان را درك و  هایی که مردم اوضاع اطراف توصیف شیوه

انـد   ، طراحی شـده )مثل رضایت از شغل(کنند  ارزیابی می
هـاي   ها براساس پاسخ این شاخص). 36، 1388احمدي، (

گـردد   گیـري مـی   روانی همچـون رضـایت شـغلی انـدازه    
ایــن دسـته براســاس  ). 6، 1387منصـوریان،   رضـوانی و (

چگونگی درك و توصـیف مـردم از وضـع خـود اسـتوار      
  ).41و  40، 1388احمدي، (باشد  می

کیفیت زندگی در بعـد ذهنـی، بـه داشـتن اسـتقالل      
ــذت     ــامل ل ــی ش ــاه ذهن ــزایش رف ــل در اف ــویی،  عم ج

داري در زنـدگی و رشـد شخصـی     منـدي، هـدف   رضایت
ــیر ســ    ــد و شــکوفایی در مس عادت و دگرخــواهی رش

هـاي اجتمـاعی    اجتماعی و مشارکت گسترده در فعالیـت 
  ).13، 1387غفاري و امیدي، (کند  اشاره می

هـاي افـراد از    بعد ذهنی شامل ادراکات و ارزشـیابی 
رضـوانی و همکـاران،   (باشـد   شـان مـی   وضعیت زنـدگی 

هاي ذهنی بر تجارب خوشایند و بدآیند جنبه). 37، 1387
تی جمعی مانند سرخوردگی، احسـاس  زندگی فردي و ح

ــاس    ــویش، احس ــتن خ ــه و از خویش ــانگی از جامع بیگ
هاي آدمـی و ادراکـات انسـانی     رضایت از زندگی، اشتیاق

  ).57، 1380اشرف،(داللت دارد 
ــی  ــرد عین ــاخص: رویک ــی   ش ــرد عین ــاي رویک ه

هـاي   شاخصهایی، هستند کـه سـعی بـر توصـیف محـیط     
ها زندگی و کـار  آن فیزیکی و اجتماعی دارند که مردم در
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کنند؛ مانند تدارکات خـدمات بهداشـتی، آموزشـی، نـرخ      می
احمـدي،  (هاي فراغت یا وضـعیت مسـکن    بیکاري، فعالیت

ها براساس فراوانی یـا کمیـت    گونه شاخص این). 36، 1388
ــدازه رضــوانی و منصــوریان، (شــوند  گیــري مــی فیزیکــی ان

زنـدگی و  هـاي   ها محیط در این دسته از شاخص). 6، 1387
شـود، ماننـد امکانــات    هـا توصــیف مـی   کـار افـراد و گـروه   

  .بهداشتی، تسهیالت فراغت، مسکن و مانند آن
مین کیفیت زنـدگی فـردي در بعـد عینـی، تـأ       الزمه

نیازهــاي اساســی و برخــورداري از منــابع مــادي جهــت  
غفـاري  (هاي اجتماعی شهروندان است  برآوردن خواست

ــدي،  ــد عی). 13، 1387و امی ــاهري و  بع ــی وضــعیت ظ ن
رضـوانی و همکـاران،   (دهـد   ملموس زندگی را نشان می

  تواند رابطـه  تصور انطباق عاملی است که می). 37، 1387
. ثیر قــرار دهــدبــین شــرایط عینــی و ذهنــی را تحــت تــأ

طور طبیعی بـا وضـعیت    آروزها به«: گوید می 1اینگلهارت
 یابند و از ایـن طریـق سـطح رضـایت فـرد      فرد تطابق می

  به نظر وي رضایت ذهنـی از هـر جنبـه   . »یابد افزایش می
خاص زندگی بازتاب شکاف بـین سـطح آرزوهـاي او و    

امـا سـطوح آرزوهـاي فـرد بـه      . وضعیت عینی وي است
عبـدي و گـودرزي،   (یابـد   تدریج با وضعیت او تطابق می

هـاي   بـین شـاخص    از عوامل دیگري که در رابطه). 1378
  کنـد، زمینـه   دخالـت مـی   عینی و ذهنـی کیفیـت زنـدگی   

فرهنگی افـراد اسـت کـه اسـتاندارد مقایسـه را در مقابـل       
نژاد،  کوچکی(کند  گیري شده، تولید می شرایط عینی اندازه

1389 ،76.( 
خـود بـه دو امـر      زندگی به نوبـه  کیفیت عینی  جنبه

اول، اوضاع و احـوال محـیط زیسـت آدمـی     : داللت دارد
بع مـالی، تفریحـات و   همچون آلودگی محیط، مسکن، منا

همچـون   برخی از مشخصات افراد جامعـه  ،دوم .مانند آن
تندرســتی، دســتاوردهاي آموزشــی، انســجام خــانوادگی، 

  ).57، 1380اشرف،( سالمت روانی و مانند آن

تـوان گفـت کـه کیفیـت زنـدگی هـم       گونه میبدین
کمـی ماننـد دسترسـی بـه امکانـات و      ــ هـاي عینـی  جنبه

کیفـی ماننـد روابـط    ــ هـاي ذهنـی  ها و هـم جنبـه  فرصت
ــاس     ــارکت و احس ــدگی، مش ــایت از زن ــاعی، رض اجتم

اگرچه ممکن اسـت  . گیرد همبستگی اجتماعی را دربر می
همبستگی میان این ابعاد چنـدان روشـن نباشـد چـرا کـه      

میان شرایط عینی جامعه با چگونگی ارزیـابی آن از    رابطه
خطـی بـین     سوي افراد جامعه به دلیل عدم وجـود رابطـه  

. شناسی اسـت جامعه يهاهاي اجتماعی از پیچیدگیپدیده
اگر میزان انتظارات مردم بـا سـرعت بیشـتري از شـرایط     
عینی زندگی رشد کند، ممکن است میزان رضایت آنان از 

  .)9، 1387زاده،  حسن( شان را نیز کاهش دهدزندگی
در دیدگاهی دیگر، رویکردهاي کیفیـت زنـدگی بـه    

هـاي   بنـابر بررسـی  . شـوند  بنـدي مـی   دسـته  دیگري  گونه
تـوان سـه رویکـرد عمـده بـه      امروزه مـی ) 2004( 2فاهیه

 :کرد کیفیت زندگی را شناسایی
رویکـرد اول معتقـد اسـت کـه کیفیـت زنـدگی بــه       

نگرش خردنگر بـه کیفیـت   (باشد شرایط افراد مربوط می
  .)زندگی

رویکـرد دوم کیفیـت زنــدگی را یـک مفهـوم چنــد     
  هاي چندگانـه این نگرش به توصیف حوزه. ددانبعدي می

کیفیت زنـدگی و همچنـین تـأثیر متقابـل ایـن حـوزه در       
  .پردازد می  یکدیگر

 اسومین رویکرد نیز معتقد است که کیفیت زندگی ب
ذهنی   جنبه. شودگیري می دو شاخص عینی و ذهنی اندازه

و  هـا کند تـا تعریفـی از هویـت، آرمـان    به افراد کمک می
شـان ارائـه کننـد و ایـن جنبـه زمـانی       بی زنـدگی یاجهت

باارزش است که بـا شـرایط عینـی زنـدگی همـراه شـود       
)Shucksmith, 2006(.   

بـه عنـوان   اجتمـاع  از سوي دیگـر بررسـی مفهـوم    
عقایـد، شـرایط،    از اسـت  ترکیبی  دربرگیرندهمفهومی که 
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هاي  شبکه، همچنین عالیق مشترك و ها، مناسباتاولویت
  بــه یکــدیگر پیونــد  را افــراد یــک اجتمــاع ارتبــاطی کــه

ــی ــد،م ــان  دهن ــت در مک ــن اس ــل   ممک ــوان مح ــه عن ب
اجتماعات مذهبی و قـومی  . ریشه داشته باشند نیز زندگی

فرهنــــگ و نظــــام عقایــــد محــــدود   واســــطه بــــه
ــی ــه و شــوند م ــات حرف ــات اجتماع اي و دیگــر اجتماع

هـم   هـاي مشـترك بـه   عالیق، شرایط یا اولویت  واسطه به
اجتماعات محلی واحدهایی هسـتند کـه   . خورندند میپیو

پیوندهاي  همچون ارتباطات هاي در آن برخی از مجموعه
 خانوادگی، خویشاوندي، دوستی، همسـایگی و (اجتماعی 
ماننـد ارتباطـات در   (پیونـدهاي کـارکردي    ،)هـا مانند آن

پیونـدهاي   ،)تولید، مصرف و جابجایی کاالها و خـدمات 
) یـند در مذهب، سنت یا هویت قومـ مانند پیو(فرهنگی 

ــ  ــا پی ـــاديوندهاي اقـی ــ ( تص ــاط در پایگ ــد ارتب اه ـمانن
در اجتمـاع   .یابنـد  تمرکز می ،)یـادي یا سبک زندگـاقتص

محلی و یا اجتماع عالیق، وجود برخی از اشکال ارتبـاط  
خواه چنین  آن مهم است، جمعی در میان افراد و اشتراکی

اسـت کـه    و همـین امـر   هپیوندي مکان محور باشد یـا نـ  
امکــان هویــت گروهــی و عمــل جمعــی را فــراهم مــی 

و دیگـران اجتمـاع را    3ازرائیـل  ).3، 1376 جباري،( آورد
  واسـطه  گیرند که به اي در نظر می عنوان محل یا محدوده به

ظام ؛ نعضویت، احساس هویت و تعلقي همچون عناصر
ا و ه ارزش؛ نمادي مشترك، زبان، شعایر و مراسم مشترك

تــأثیر متقابــل اعضــاي اجتمــاع بــر ؛ هنجارهــاي مشــترك
؛ و هانیازها و تعهدات مشترك براي برآوردن آن؛ همدیگر

  .شوند ارتباط احساسی مشترك، متمایز می
اشتراکات اگرچه ممکن است به لحـاظ جغرافیـایی   

، 1387زاده،  حسـن ( محدود باشند ولی الزاماً چنین نیست
11.(  

 یـک  با مشخص انسانى عیتجم اگر قوم معادل یک
 فرهنگ عناصر مشترك، خاطرات مشترك، اجدادى  افسانه

 حـس  از میزانـى  و وطن یا تاریخى سرزمین یک با پیوند
 علمـى  وزانت و اعتبار که مسئولیت شناخته شود و منافع

 اقتصـاد،  هویت، محورى همچون عنصر چند بر آن مبتنى
اران، مفرد و همکـ  اخوان(است  مشترك فرهنگ و آگاهى
 از کـه  گروهی از خواهدبود عبارت ، قومیت)402، 1387

ــت ــی، نظــر زیس ــد حــداقل شناس ــل چن ــدگی نس  و پاین
 مشترك و فرهنگی هاي ارزش باشند و از داشته ماندگاري

خود  به مخصوص واکنش و کنش و ارتباطی  ویژه فضاي
 دیگـر  از جداگانـه  واقعیتـی  برخوردار باشند و بـه عنـوان  

 ایـن  بـه  را هـا آن نیـز  دیگران و بشناسند را خود ها، ه گرو
  ).69، 1387نوربخش، (بپذیرند  عنوان

: از انـد  عبـارت  فرهنگی -قومی  عمده هاي شاخص
 مورد در. نیاکان سرزمین و مادري زبان قومی، خودآگاهی

  شـیوه  ،)روحی هاي حالت(هاي روانی  ویژگی اقوام برخی
 تواننـد  مـی  یزن  اجتماعی سازمان از معینی  گونه یا زیستن

، 1389پـور و همکـاران،    احمدي(باشند  ها شاخص جزو
 دارد وجـود  عـواملى  قومیـت،  افراد یک بنابراین بین). 38
 مردم سایر اقـوام  از و کرده نزدیک همدیگر به را هاآن که

 سنن و رسوم و فرهنگ، آداب و نژاد، زبان. سازد مى مجزا
ــن  ــاعى، دی ــرزمین  و اجتم ــذهب، س ــل  م ــترك، عام  مش
 تشـکیل  را ملـی یـا قـومی    هویت اصلى اقتصادى، اجزاى

  )405و  404، 1387مفرد و همکاران،  اخوان(دهند مى
 احسـاس  و مشـترك  فرهنگی سنت به قومی هویت

 گـروه  یـک  عنـوان  به قوم را یک که شود می گفته هویتی
 هـر  اعضـاي . کنـد  می متمایز تر بزرگ جامعه یک از فرعی

 فرهنگـی  -قومی خاص هاي ویژگی لحاظ از گروه قومی
 احمـدي (دانند  متمایز می را خود جامعه، اعضاي سایر از

 بــه عبـارت دیگــر هویــت ). 39، 1389پـور و همکــاران،  
 مـنش  همان نماید، متمایز می دیگر اقوام از را قومی که آن

 و رفتارهـا  باورها، یعنی مجموعه مشترك خاص فرهنگی
خـاص   تـوان آن را بـه عنـوان ویژگـی     هاست که می آیین
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 فـردي،  هـاي  مـنش  ایـن . فرهنگی آنان تلقی نمود -قومی
 افـراد،  هویـت   مجموعه دهد و می تشکیل را فردي هویت
 وابسـتگی  احسـاس  آن از کـه  سـازد  می را گروهی هویت

، 1387نـوربخش،  (آیـد   مـی  وجود به یا گروه قوم به فرد
70.(  

  شناسی تحقیقروش
و  اصول هدفمند  ارائه و بیان شناسی، روش از منظور
تحقیـق باشـد    انجـام  راهنمـاي  کـه  اسـت  چـارچوبی 

ــدیزاده،( ــوع   .)15 ،1382 مه ــژوهش از ن ــن پ روش ای
بـر ایـن اسـاس و بـا تکیـه بـر       . توصیفی تحلیلـی اسـت  

  مطالعـات اسـنادي انجـام گرفتـه و نیـز مشـاهدات اولیـه       
هــا و  مــورد مطالعــه، شــاخص  صــورت گرفتــه از ناحیــه

بعد شـامل کیفیـت    8الب معیارهاي مورد نیاز تحقیق در ق
آمــوزش، کیفیــت ســالمت و بهداشــت، کیفیــت امنیــت، 

هـا، کیفیـت    کیفیت محیط سـکونتی، کیفیـت زیرسـاخت   
اشتغال و درآمد، کیفیت اوقات فراغت و کیفیت تعامـل و  

مربــوط بــراي   همبســتگی اجتمــاعی اتخــاذ و پرسشــنامه
پرسشنامه از نـوع  . هاي میدانی تدوین شد آوري داده جمع

هاي تحقیقات پیشـین کـه    ساخته با ترکیبی از گویه محقق
هـاي جدیـد و    زیر نظر اساتید مجرب انجام گرفته و گویه

گیري از نظرات اساتید و متناسب با موضوع تحقیق با بهره
متخصصین موضوع تدوین گردید تا روایی پرسشنامه نیز 

به عبارت دیگـر روایـی صـوري و محتـوایی     . حفظ شود
از طریق مطالعه و بررسی آثار مشـابه در  پرسشنامه تحقیق 

هـاي  هـا، طـرح  نامـه مقـاالت، پایـان  (زمینه مورد مطالعـه  
نظر لحـاظ  م با نظرخواهی از اساتید صاحبوأت) پژوهشی

توسـط  (پایایی آن نیز از طریق آزمون آلفاي کرونباخ  .شد
  دهنده دست آمد که نشان به 9/0به میزان ) SPSSافزار  نرم

مـورد مطالعـه     جامعه. تحقیق است  پرسشنامهاعتبار باالي 
در این تحقیـق، خانوارهـاي سـاکن در نـواحی روسـتایی      

ایـن  . دهستان جعفرباي جنوبی شهرستان تـرکمن هسـتند  

خــانوار  3712نفــر در قالــب  18515جامعــه متشــکل از 
مرکز آمار ایران، سرشـماري عمـومی نفـوس و مسـکن،     (

به لحاظ اجتمـاعی،   مورد مطالعه  جامعه. باشند می) 1385
بـراي تعیـین   . همگـون هسـتند   اقتصادي و فرهنگی نسبتاً

اي اسـتفاده شـد    گیري تصادفی طبقه نمونه از روش نمونه
بـه  ) روسـتا  17(اساس آن ابتدا روستاهاي دهسـتان  که بر

در  4لحاظ سطح برخورداري با استفاده از مـدل پتانسـیلی  
خـورداري  روسـتا، بر  6برخورداري بـاال شـامل     سه طبقه

 5روســتا و برخــورداري پــایین شــامل  6متوســط شــامل 
انتخاب تعداد روسـتاها در هـر طبقـه    . روستا قرار گرفتند

سـپس  . انجام گرفـت  5هاي طبیعی براساس روش شکست
از هر طبقه و با توجـه بـه پراکنـدگی جغرافیـایی آنهـا در      

روسـتا و از   3اول و دوم هر یـک    سطح دهستان، از طبقه
بعـد، بـا     در مرحلـه . روستا انتخـاب گردیـد   2 سوم  طبقه

  درصــد از کــل خانوارهــا  10درصــدي   اســتفاده از شــیوه
 8تعـداد خانوارهـا در ایـن    . عنوان نمونه تعیـین شـدند  به

مرکز آمـار ایـران، سرشـماري    (خانوار است  2107روستا 
سپس  با توجه به تعداد ). 1385عمومی نفوس و مسکن، 

هـا مشـخص   هـا در آن  عداد نمونهخانوارهاي هر روستا، ت
صـورت تصـادفی   شده و در نهایت تکمیل پرسشـنامه بـه  

پـذیري  منظور افزایش سطح تعمـیم همچنین به. انجام شد
نمونـه   15آماري، حداقل تعداد پرسشنامه در هـر روسـتا   

تعیین شد که در روسـتاهاي کوچـک بـا افـزودن تعـداد،      
. افزایش داده شـد  رقم قابل قبول از نظر آماري ها به نمونه

عنـوان نمونـه انتخـاب و     خانوار بـه  228در نهایت تعداد 
  .مورد مطالعه قرار گرفتند

ینـــد بـــا اســـتفاده از انتـــایج حاصـــل از ایـــن فر 
هــاي مختلــف  و بـا روش  SPSSو  Excelافزارهــاي  نـرم 

اي و  هاي فاصله داده(اي  تک نمونه Tآماري شامل آزمون 
ــک گــروه ــانگین داده)در ی ــ ، می  ا، همبســتگی پیرســونه

هــاي  داده(اســکوئر  ، آزمــون کــاي)هــاي پارامتریــک داده(
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هـاي   ناپارامتري و بـراي سـنجش تفـاوت میـان فراوانـی     
تمایــل مرکــزي   و آمــاره) مشــاهده شــده و مــورد انتظــار

  .میانگین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

  محدوده مطالعه شده
قع در غرب استان گلسـتان و در  شهرستان ترکمن وا

ساحل جنوب شرقی دریاي خزر بـا مسـاحتی در حـدود    
مرکـز آمـار   (نفر جمعیـت   123125کیلومترمربع و  1576

و » گمیشــان«و » مرکـزي «داراي دو بخـش  ) 1385ایـران،  
در بخـش  (هـاي جعفربـاي جنـوبی     سه دهسـتان بـه نـام   

در بخـش  (، جعفرباي شرقی و جعفرباي غربـی  ) مرکزي
به لحـاظ مختصـات جغرافیـایی، بـین     . باشد می) شانگمی

  53° 53'عرض شـمالی و   37° 20'و  36° 47'مختصات 
مســاحت . طـول شــرقی محــدود شـده اســت   54° 23'و 

عنوان محدوده مطالعـه شـده،   دهستان جعفرباي جنوبی به
 18500کیلومترمربع است که جمعیتی بالغ بـر   185حدود 

خـانوار   3700لب بیش از را در قا) جمعیت روستایی(نفر 
  .را در خود جاي داده است) 1385مرکز آمار ایران، (

هـاي خـاص    محدوده مورد نظر تحقیـق، از ویژگـی  
اي کـه اکثریـت   گونـه فرهنگی برخوردار است بـه  -قومی

. دهنـد  ها تشکیل می»ترکمن«جمعیت آن را قومیتی به نام 
هاي خاص خود از گذشـته تـاکنون    این قومیت با ویژگی

هاي خـود را حفـظ    هاي فرهنگی و سنت سیاري از جنبهب
نموده و در مواردي با تغییراتی ظاهري بـه امـروز منتقـل    

 -هــا بــه علــت مــراودات فرهنگــی تــرکمن. کــرده اســت
اجتماعی کمتر با سایر اقـوام، بـه نـوعی در یـک انـزواي      

گـرا   ومیتی دروناند و از این لحـاظ قـ   فرهنگی قرار گرفته
حث اها یکی از مب کید بر این ویژگیأت. شوند محسوب می

بـر ایـن اسـاس در اینجـا بـه      .  باشـد  مهم این تحقیق مـی 
فرهنگـی ایـن    -هـاي قـومی   بررسی مختصر این ویژگـی 

  .پردازیم می  ناحیه
و ابـزار   ترین عناصر فرهنگی زبان یکی از مهم :زبان

هـاي بشـري بـوده و بـه      اصلی ایجاد و پیوند بین فرهنگ
ان برقراري آزادانه ارتباط بـا یکـدیگر را   افراد آن گروه تو

بـه جـز در دو روسـتاي    (این دهستان زبان مردم . دهد می
کـه بـه گـویش    » سـفلی   زابلی محله«و » علیا  زابلی محله«

هاي  زبان  از خانواده ترکمنی است) کنند سیستانی تکلم می
  .شود ترکی محسوب می
عی توان ساختار اجتمـا  می طور کلی به :ساختار ایلی

  :داد 1نمودارسنتی ترکمن ها را به صورت 
  
  
  
  
  
  

 نهاي ایران به دو ایل بزرگ یموت و گـوکال  ترکمن
. شـوند  بندي مـی  تقسیم تر تکه و نخورلی و ایالت کوچک

بـزرگ    ها بـه دو طایفـه   یموت. بعد از ایل طایفه قرار دارد
در دهسـتان مـورد   . دشون تقسیم می» تابايآ«و » جعفرباي«

جعفربـاي سـاکن     افراد ایل یموت و از طایفه مطالعه اکثراً

 .مورد مطالعه  موقعیت ناحیه .1ت 

ي مورد مطالعه  هاي ناحیه ساختار اجتماعی سنتی ترکمن .1ن
)نگارنده: ماخذ(  
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نیـز از نـام   ) جعفربـاي جنـوبی  (نام این دهسـتان  . هستند
در واقع ساکنین اصلی . است ساکنان آن گرفته شده  طایفه

. جعفرباي هسـتند   شهرستان ترکمن از ایل یموت و طایفه
   .شوند میهاي متعددي تقسیم  طوایف نیز به تیره

در دهستان مورد مطالعه دو روسـتاي   :دین و مذهب
به غیر از این . علیا و سفلی شیعه نشین هستند  محله زابلی

هـا   شـان را تـرکمن   روسـتاها کـه سـاکنین     دو روستا بقیـه 
  دهند، تابع مذهب حنفی از مـذاهب چهارگانـه   تشکیل می

 باال تعصب مردم به لحاظ مذهبی نسبتاً. اهل سنت هستند
  .بوده و به احکام مذهبی خود پایبند هستند

نـوع  : با تأکیـد بـر ویژگـی هـاي فرهنگـی     معیشت  نوع
ـ     ،در نواحی مختلـف  کهیشت مع ثیر أمتفـاوت اسـت تحـت ت

ــه    ــی، درج ــیط طبیع ــاگون مح ــل گون ــورداري از   عوام برخ
 هـا ماننـد آن  هـاي مـردم و   هیاسـطح آگـ   ، فرهنگ،تکنولوژي
معیشـت    شـیوه مـورد مطالعـه،     در روستاهاي ناحیه .قرار دارد

اي کـه امـروزه دامـداري بـه      مردم تغییر یافته است بـه گونـه  
ــوچ  ــکل ک ــینی  ش ــداري   نش ــکل دام ــه ش ــه و ب ــان رفت از می

توان گفت که امـروزه شـغل    می. یکجانشینی تبدیل شده است
هاي مختلف بخـش اول   فعالیت را  این ناحیهیان ئاصلی روستا

ــاورزي    ــروه کش ــی گ ــاغل یعن ــزرا(مش ــروريع و  ت، دامپ
  روسـتاهاي اهـالی    شـغل عمـده  . دهـد  تشکیل می) ماهیگیري

از جملـه هنرهـاي   نیز بافی  لیاق. سواحل دریا ماهیگیري است
  .رود شمار می به  ناحیه بین زنان و دختران دردستی 

نیــز   ناحیـه غیرسـاحلی   روســتاهايمعیشـت اهـالی   
 م، جـو و گنـد اسـت کـه   م با دامپروري أزراعت تو عمدتاً

دهـد و گـاو و    محصوالت اصـلی آن را تشـکیل مـی    کلزا
هاي عمـده   دام) در مقیاس کوچک(گوسفند به همراه شتر 

   .دهد را تشکیل می
  

 طـور بـه  : ناحیـه هاي روستایی هاي سکونتگاهویژگی
از نظر پراکندگی جغرافیـایی از   این ناحیه کلی روستاهاي

رفولوژي از نظر موو برخوردارند  منظم یک پراکنش نسبتاً

صورت مجتمـع و متمرکـز   شناسی، این روستاها به یا گونه
ــتند ــه دلیــل    .هس ــود محــدودیت همچنــین ب هــاي  نب

هـا بیشـتر   هاي کشاورزي در آن ، فعالیتژئومورفولوژیکی
  . خورد به چشم می

» اوبـه «هـا   هاي روسـتایی در بـین تـرکمن    سکونتگاه
اکثریـت جمعیـت هـر یـک از      شود که معموالً خوانده می

. دهند ها را معموال یک یا چند تیره یا شاخه تشکیل میآن
 »هاشـمن «  شـاخه  از اکثـراً  کـه  »هاشـمنلی « مانند روستاي

بنـابراین  . استنام روستا از همین نام گرفته شدههستند و 
 اي خاصـی محسـوب   طایفـه سـکونتگاه  اکثر این روستاها 

شـدت   افـزایش سـبب  توانـد   مـی عامـل   همین. شوند می
تعامــل اجتمــاعی بــین اهــالی هــر یــک از   همبســتگی و

عنوان یک پتانسیل مثبت بـراي پیشـبرد   شده و به اروستاه
  . روستاها تلقی گردد  ها و اهداف توسعه برنامه

ـ   در گذشته  هـاي عشـایر    هیکـی از خصوصـیات اوب
ایـن امـر مـانع از ایجـاد     . است ترکمن ناپایداري آن بوده

طـور  بـه . اسـت هاي مشخص در بین منازل  دیوار و حریم
مانع یاد ) روستاها(بعد از یکجانشین شدن جوامع  یمنطق

 عـاملی شده نیز بایستی از بین برود ولـی روابـط عـاطفی    
گیري دیـوار در بـین منـازل جلـوگیري     است که از شکل

آیـد کـه   از طرفی الزام ایجاد دیوار زمانی پیش می. کند می
ه و خانواده هـا حـس کننـد کـ     کاهش یابدروابط عاطفی 

لـذا در روسـتاهاي   . افتـد هایشان به خطـر مـی   حریم خانه
نـدرت  ، بهتر هستند اي همگون به لحاظ طایفهتر که  قدیمی

ولـی در  . شـی شـده بـود   کهاي دیوار توان شاهد حیاط می
هسـتند،   تر نامتجانساز این نظر روستاهاي جدیدتري که 

  .شود ها بیشتر نمایان می دیوارکشی
  هاي تحقیق یافته

هـاي میـدانی در هـر یـک از     حاصـل از یافتـه  نتایج 
قلمروهاي مورد بررسـی در جـداول اطالعـاتی، محاسـبه     

هاي مختلف در قالـب  کارگیري آزمون آمار استنباطی و به

51 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jh

re
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            10 / 17

http://jhre.ir/article-1-212-fa.html


 

 
 

ره 
شما

14
6

♦ 
تان

ابس
ت

 
93 ♦

   

هـاي تحلیلـی ارایـه    اي توصیفی و یافتـه ـهدو بخش یافته
  .شده است
  هاي توصیفی یافته) الف

لحـاظ  هاي این تحقیـق بـه    گویان به پرسشنامه پاسخ
هـاي   بنابراین از رده. اند سال بوده 75تا  18سنی در طیف 

. گیـري شـد   آوري میدانی این نمونه مختلف سنی در جمع
 85ســال اســت کــه  35میــانگین ســنی آنــان نیــز  ضــمناً

البتـه شـرایط فرهنگـی حـاکم بـر      . درصدشان مرد هستند
سبب این ناهمسانی اجبـاري در انتخـاب جنسـیت      ناحیه
ها نشان  تجزیه و تحلیل پرسشنامه. وده استگویان ب پاسخ

گویـان   دهد که سطح تحصیالت بیشترین تعداد پاسـخ  می
در کنار این، سطح تحصـیالت یـک چهـارم    . دیپلم است

از آمـار حاصـله   . گویان نیز در حد راهنمـایی اسـت   پاسخ
. متوسـط اسـت   نسبتاً  آید که سطح سواد ناحیه چنین برمی

دسته شامل  5گویان به  ز پاسخلحاظ وضعیت اشتغال نی به
بیکــار، کشــاورز و دامــدار، کارمنــد، آزاد و ســایر تقســیم 

درصـد در   35گیـري شـده بـا     بیشترین افراد نمونه. شدند
مشاغل آزاد قرار دارند که شامل کاسبان، راننـدگان،    دسته

  .شود ها میصیادان رسمی و مانند آن
ران بـا  شغلی دوم مربوط به کشاورزان و دامدا  دسته 

  .درصد است 19

  

جزء مشاغل خـدماتی محسـوب    ًمشاغل آزاد عمدتا
تواند بیانگر این مسئله  ها میباال بودن نسبت آن. شوند می

باشد که بـه علـت کـاهش ظرفیـت مشـاغل کشـاورزي،       
به سمت مشـاغل  ) جوان عمدتاً(بسیاري از جمعیت فعال 

  .اند خدماتی روي آورده
مـد کلـی خانوارهـا    براي سنجش میزان درآمـد، درآ 

 4گویـان بـه    مالك عمل قرار گرفت و بر مبناي آن، پاسخ
 60دهـد کـه    نتایج نشـان مـی  . درآمدي تقسیم شدند  طبقه

میلیون ریـال در   5تا  5/2ها داراي درآمدي بین درصد آن
طور که بیان شد، این میـزان درآمـد    البته همان. ماه هستند

نفـر   3هـا تـا   آنایـن اسـاس   مربوط به خانوار است که بر
در بیش از نیمی از خانوارها فقط یک نفر به . شاغل دارند

درصـد نیـز    32در کنار آن، . فعالیت درآمدزا اشتغال دارد
  .اند نفر شاغل در خانوار بوده 2داراي 

  گانـه  8از قلمروهـاي   در ادامه به بررسـی هـر یـک   
اسـاس نتـایج حاصـل، در    بـر . کیفیت زندگی پرداخته شد

شش قلمرو همبستگی اجتماعی، امنیت، محیط سـکونتی،  
هـا و آمـوزش، کیفیــت    سـالمت و بهداشـت، زیرسـاخت   
است اما در دو قلمـرو    زندگی باالتر از حد میانگین ناحیه

گذران اوقات فراغت و اشتغال و درآمـد، سـطح کیفیـت    
  . دست آمدبه  تر از حد میانگین ناحیه زندگی پایین

  
  

 قلمرو
  T ارزش

 )میانگین نظري(

انحراف از 
 میانگین

 میانگین  آزادي  درجه  سطح معناداري Tمقدار 
سطح کیفیت 

  مروقل
  باال 54/22  225 000/0 46/5 23/4 21 کیفیت آموزش

 باال 1/20 220 000/0 37/8 72/3 18 کیفیت سالمت و بهداشت
 باال 53/18 227 000/0 65/16 2/3 15 کیفیت امنیت

 باال 12/28 225 000/0 29/14 33/4 24 کیفیت محیط سکونتی
 باال 1/40 155 000/0 92/6 4/7 36 ها کیفیت زیرساخت

  پایین 39/23 224 000/0 -71/10 05/5 27 کیفیت اشتغال و درآمد
  پایین 39/16 225 000/0 - 28/7 32/3 18 کیفیت اوقات فراغت

  باال 69/34 221 000/0 1/24 76/4 27 کیفیت تعامل و همبستگی اجتماعی
  باال 94/201 140 000/0 31/6 34/24 186  میانگین نهایی

  .کیفیت زندگی  قلمروهاي هشتگانه  Tنتایج آزمون . 2ج 
  میدانی  پرسشنامه: ماخذ
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در نهایت با بررسی تمامی قلمروهاي مـورد بحـث،   
، میانگین کیفیت زندگی براساس 01/0در سطح معناداري 

دست آمد کـه بـا توجـه بـه      به 94/201معادل  Tشاخص 
. شــود در ســطح بــاال ارزیــابی مــی 189میــانگین نظــري 

ــانگین پاســخ  ــین، می ــ همچن ــه ه ــنج گزین ــف پ اي  ا در طی
  . دست آمد به 6/3پرسشنامه نیز در نهایت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــت،    ــرار گرف ــورد بررســی ق ــه م بحــث دیگــري ک
ایـن  . گویـان اسـت   فرهنگـی پاسـخ   -هـاي قـومی   ویژگی

. اسـت موضوع با اسـتفاده از شـش گویـه سـنجیده شـده     
دهد کـه میـزان آشـنایی، نفـوذ و      جداول حاصله نشان می

بـه طـوري   . ها در بین مردم باال اسـت  ویژگیپایبندي این 
  .استدست آمده به 4ها نزدیک  که میانگین کلی گویه

  
  هاي تحلیلی یافته) ب

  فرهنگـی ناحیـه   -هاي قومی ابتدا براي درك ویژگی
بــا اســتفاده از آمــار  3از جــدول   گویــه 6مـورد مطالعــه،  

و در نهایـت   Tکارگیري میانگین و آزمـون   استنباطی و به
تفاده از آزمون همبستگی پیرسون، مـورد بررسـی قـرار    اس

در این راسـتا بـراي تعیـین میـزان همگـونی      . است گرفته
گویـان، آزمـون کـاي     هـا بـین پاسـخ    نسبی و توزیع پاسخ

اسکوئر مورد استفاده قرار گرفت تا بتوان توافـق یـا عـدم    

. مورد مطالعه سنجید  ها را از دید جامعه توافق این ویژگی
هاي مستخرج از جـداول کـاي اسـکوئر وجـود ایـن       یافته

هـا   این یافته. کند مورد مطالعه تایید می  توافق را در جامعه
هاي مورد سنجش قرار گرفتـه،   گویه  نشان داد که در همه

  . معنادار بوده است 99/0ها در سطح اطمینان  پاسخ

  
  
  
  

دهـد، میـانگین    نشـان مـی   3طور کـه جـدول    همان
 -هـاي قـومی   هاي مربوط به ویژگی گویه  ها در همه پاسخ

ن کلـی  میـانگی . ارزیابی شده اسـت  6/3فرهنگی باالتر از 
دسـت آمـده اسـت کـه نشـان       بـه  96/3این شاخص نیـز  

گویـان در   هاي مورد بحث در میـان پاسـخ   دهد ویژگی می
گیـري   از آنجـا کـه معیـار تصـمیم    . سطح باالیی قرار دارد
است، معناداري میانگین آزمون  0.01حاصل شده کمتر از 

T 5جدول (کند  یید میأنیز این امر را ت.(  

ف
ردی

  

  ها گویه
میانگین 

  نظري
میانگین 

  ها پاسخ

وستا به آداب و رسوم قومی پایبندي اهالی ر  1
 و مذهبی

3  84/3  

احساس بهتر به خاطر زندگی در میان افراد   2
 فرهنگ زبان و هم هم

3  06/4  

ها و  میزان آشنایی مردم روستا با سنت  3
  فرهنگ قومی

3  82/3  

ها و  میزان پایبندي مردم روستا به سنت  4
  فرهنگ قومی

3  28/4  

حکام میزان پایبندي مردم به اصول و ا  5
  مذهبی

3  15/4  

ضرورت ایجاد مرکز آموزش شعر، ادبیات،   6
  )ترکمن( فرهنگ و موسیقی بومی

3  62/3  

  96/3  3  میانگین نهایی  -

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4 (  (  
(  (  (  

(  (  

(  
(  

  .زندگیهاي قلمروهاي کیفیت  میانگین پاسخ  مقایسه. 2ن 
 

.فرهنگی -هاي قومی ویژگی  هاي مولفه پاسخ  نتیجه. 3ج   
  میدانی  محاسبات پرسشنامه: ماخذ
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بین هـر یـک از قلمروهـاي کیفیـت       در ادامه، رابطه
فرهنگـی توسـط آزمـون     -هـاي قـومی   زندگی با ویژگـی 

همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته که به 
در قلمرو کیفیـت آمـوزش،    .تفصیل شرح داده شده است

در همبستگی پیرسـون وجـود دارد    95/0سطح معناداري 
معنـاداري میـان ایـن قلمـرو و       دهـد رابطـه   که نشان مـی 

  .فرهنگی وجود دارد -هاي قومی ویژگی

  
  
  

  
  
  

  
  
  

سـطح معنــاداري در آزمـون پیرســون،    99/0وجـود  
معنـادار میـان قلمـرو کیفیـت       وجـود رابطـه    دهنـده  نشان

  .ستا فرهنگی -هاي قومی ویژگی سالمت و بهداشت با
همچنین قلمروهاي کیفیت محیط سکونتی و کیفیت 

  رابطـه  99/0امنیت نیز در همبستگی پیرسون داراي سطح 
عالوه بـر آن، آزمـون پیرسـون     .لفه استؤمعنادار با این م
فرهنگـی داراي   -هـاي قـومی   ویژگـی   لفهؤنشان داد که م

کم ها گویه
ار 

بسی
 

دي مک
دو

ا ح
ت

 

یاد
ز

یاد 
ر ز

سیا
ب

 

 کل

 پایبندي اهالی روستا به آداب و رسوم قومی و مذهبی
 228 51 112 49 9 7 تعداد

1/3 درصد  9/3  5/21  1/49  4/22  100 

  فرهنگ زبان و هم احساس بهتر به خاطر زندگی در میان افراد هم
 227 79 98 38 8 4 تعداد

8/1 درصد  5/3  7/16  2/43  8/34  100 

  ها و فرهنگ قومی زان آشنایی مردم روستا با سنتمی
 226 42 96 54 28 6 تعداد

7/2 درصد  4/12  7/23  5/42  6/18  100 

 ها و فرهنگ قومی میزان پایبندي مردم روستا به سنت
 226 52 104 53 12 5 تعداد

2/2 درصد  3/5  5/23  0/46  0/23  100 

  میزان پایبندي مردم به اصول و احکام مذهبی
 227 96 104 2 4 1 دادتع

4/0 درصد  8/1  9/0  8/45  3/42  100 

  )ترکمن(ضروري بودن ایجاد مرکزي براي آموزش شعر، ادبیات، فرهنگ وموسیقی بومی 
 227 104 77 31 7 8 تعداد

5/3 درصد  1/3  7/13  9/33  8/45  100 

 موضوع
  T ارزش

 )میانگین نظري(

انحراف از 
 میانگین

 Tمقدار 
سطح 

  معناداري
  درجه
 میانگین  آزادي

 74/23  223 000/0 64/25 35/3 18 فرهنگی -هاي قومی ویژگی

  .فرهنگی -هاي قومی ویژگی  هاي مؤلفه توزیع نسبی پاسخ در گویه. 4ج 
  .هاي میدانیمحاسبات انجام شده بر روي داده: ماخذ

  .فرهنگی -هاي قومی شاخص ویژگی Tآزمون   نتیجه. 5ج 
  .هاي میدانیمحاسبات انجام شده بر روي داده: ماخذ 
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هـا و   یرسـاخت معنـاداري بـا قلمروهـاي کیفیـت ز      رابطه
. ارزیابی شده است 99/0کیفیت اشتغال دارد که در سطح 

لفه بـا قلمـرو کیفیـت    ؤمعناداري میان این م  اما هیچ رابطه
ایـن رابطـه در مـورد قلمـرو      .اوقات فراغت مشاهده نشد

همبسـتگی اجتمـاعی معنـادار اسـت کـه       کیفیت تعامل و
  .باشد می 99/0سطح آن 

مون همبستگی پیرسون آز  نتیجه 6در نهایت، جدول 
فرهنگـی بـا قلمروهـاي     -هاي قومی بین شاخص ویژگی

دهد که به جز با قلمرو کیفیـت   می کیفیت زندگی را نشان 
قلمروهـا داراي ارتبـاط معنـادار و      اوقات فراغت، با بقیـه 

  . قوي است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

و  95/0سطح معناداري این رابطه در قلمرو آموزش 
همچنـــین شـــاخص . اســـت 99/0هـــا در ســـایر قلمرو

فرهنگی با سطح کلی کیفیـت زنـدگی    -هاي قومی ویژگی
معنادار قـوي در سـطح     نیز رابطه) هاي ذهنی در شاخص(

  . دارد 99/0
 -هـاي قـومی   گر آن است که ویژگی این تفاسیر بیان

هاي ذهنی کیفیـت   ثر در سطح شاخصؤفرهنگی عاملی م
ت که سـطح کیفیـت   توان پذیرف بنابراین می. زندگی است

  هاي ذهنـی در محـدوده   یان از نظر شاخصئزندگی روستا
  فرهنگی، رابطـه  -هاي خاص قومی مورد مطالعه با ویژگی

  .معناداري دارد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 قلمروها
 فرهنگی -هاي قومی ویژگی

 تعداد سطح معناداري همبستگی پیرسون

 222 014/0 (*) 166/0 کیفیت آموزش

 218 000/0 (**) 287/0 کیفیت سالمت و بهداشت

 224 000/0 (**) 278/0 کیفیت امنیت

 222 000/0 (**) 267/0 کیفیت محیط سکونتی

 152 000/0 (**) 381/0 ها کیفیت زیرساخت

 221 008/0 (**) 177/0 کیفیت اشتغال و درآمد

 222 938/0 005/0 کیفیت اوقات فراغت

 218 000/0 (**) 613/0 کیفیت تعامل و همبستگی اجتماعی

 138 000/0 (**) 342/0  میانگین نهایی

فرهنگی با قلمروهاي کیفیت  -هاي قومی آزمون همبستگی پیرسون بین شاخص ویژگی  نتیجه. 6ج 
  .زندگی

 .هاي میدانیمحاسبات انجام شده بر روي داده: ماخذ
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  نتیجه    
بندي که در بحـث کیفیـت زنـدگی     ترین طبقه اصلی

بنـدي آن بـه رویکردهـاي     همواره مورد توجه بوده، طبقـه 
به طور کلی رویکردهاي . ذهنی و رویکردهاي عینی است

کار شان سـرو  ذهنی با طرز تلقی و ذهنیت مردم از زندگی
دارد و رویکردهاي عینی با آنچه که در محیط اطـراف بـه   

  .اند  گیري صورت کمیت قابل اندازه
بــا توجــه بــه اینکــه عوامــل اجتمــاعی، فرهنگــی و 
محیطی در کیفیت زندگی اثرگذارند، در جوامـع مختلـف   

هـاي ذهنـی کیفیـت زنـدگی      سطوح متفاوتی از شـاخص 
قیق از جوامع محدوده مطالعه شده در این تح. وجود دارد

فرهنگی کشور یعنی قوم ترکمن است کـه   -خاص قومی
ها در سـیر   ترکمن. اند زندگی کرده  از گذشته در این ناحیه

هـاي   ، بسیاري از ویژگـی  تاریخی سکونت خود این ناحیه
هاي امروز منتقـل   فرهنگی خود را حفظ و به نسل -قومی
از لحاظ وضـعیت معیشـت و بـه لحـاظ آمـاري      . اند کرده

روستاهاي این ناحیه ویژگی برتري نسبت بـه بسـیاري از   
روستاهاي سایر نواحی کشـور نـدارد و چـه بسـا سـطح      

تري نیز دارد اما وجود فرهنگ سـنتی قـوم    امکانات پایین
هاي خاص اجتماعی، مذهبی و معیشـتی   ترکمن با ویژگی

این امر به ویژه در . کند تر می خود این کمبودها را کمرنگ
. تـر اسـت   سال جامعـه مشـخص  ذشته و میانمیان نسل گ

به طور . اگرچه در میان نسل جوان نیز قابل مشاهده است
مثال داشتن احساس بهتر به خاطر زندگی در میـان افـراد   

فرهنـگ بـاوجود کمبودهـاي اقتصـادي و      زبـان و هـم   هم
. گویان وجـود دارد  امکانات در میان درصد باالیی از پاسخ

ش مردم به آن پایبندند و خود را های فرهنگی که با ویژگی
ابعـاد مختلـف ایـن    . دانند ملزم به آشنایی و ترویج آن می

فرهنگ تلفیقی از سـنن و رسـوم قـومی و آداب مـذهبی     
یعنـی مـردم در   . استاست که با زندگی مردم عجین شده

مطلوبی دارند و رسیدن به سطوح  باور خود زندگی نسبتاً

ــاً  ــاه را عموم ــاالتر رف ــتلزم  ب ــا و مس دور شــدن از باوره
بـه عبـارت    .داننـد  فرهنگی خـود مـی   -هاي قومی ویژگی

دیگر بر خالف نتایج محققین دیگـر بـه ویـژه قالیبـاف و     
همکـاران در مـورد نارضــایتی سـاکنین منـاطق مــرزي از     

نتایج این هاي منتخب و مرتبط با کیفیت زندگی،  شاخص
ــر    ــدگی از نظ ــت زن ــه ســطح کیفی ــان داد ک بررســی نش

  بــاال بــوده و رابطــه  هــاي ذهنــی در ایــن ناحیــه شــاخص
در  .فرهنگی مردم آن دارد -هاي قومی معناداري با ویژگی

هـاي رضـوانی و   نتـایج ایـن تحقیـق بـا یافتـه      عین حال،
 زمـان  هـر  در زنـدگی  منصوریان در مورد اینکـه کیفیـت  

 بـر حسـب   گـروه  یـا  فرد هر براي نیازها اهمیت از تابعی
 بـرآورده  میـزان  و فـرد  ذهنـی  تیبهزیس در آن نسبی سهم
انسانی است و نیز نتایج تحقیق عبدالحکیم   نیازهاي شدن

مستقیم و معنادار بین میـزان    اسالمی مبنی بر وجود رابطه
هـا و  اجتماعی ساکنین و میزان کیفیت زنـدگی آن   سرمایه

تأثیر بهبود در سرمایه اجتماعی در ارتقاي کیفیت زنـدگی  
  . اردمردم محلی، انطباق د

توان چنین گفت که هر چه میـزان نفـوذ    بنابراین می
  هـاي ناحیـه   فرهنگی در بـین تـرکمن   -هاي قومی ویژگی

هـا بیشــتر باشــد، میــزان  مـورد مطالعــه و پایبنــدي بــه آن 
هاي  شان در شاخص ها از سطح کیفیت زندگیرضایت آن

طـوري کـه بـه اعتقـاد تعـدادي از       بـه . ذهنی باالتر اسـت 
کردند، کاهش  در ضمن مصاحبه مطرح می گویان که پاسخ

هــا ســبب افــزایش  آشــنایی و پایبنــدي بــه ایــن ویژگــی
  .شان شده است نارضایتی افراد از سطح کیفیت زندگی

  
  

  پی نوشت  
1. Inglehart 
2. Fahey 
3. Israel 

با توجه به اینکه هر یک روستاهاي واقع در محدوده مطالعـه  . 4 
ها بـا یکـدیگر متفاوتنـد، بـا      ختشده به لحاظ امکانات و زیرسا
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بندي برخورداري در سطح ایـن   استفاده از مدل پتانسیلی به سطح
بندي به  هاي انجام این سطح یکی از ضرورت. ایم دهستان پرداخته
به ویژه اینکه ایـن  . آماري است  گیري در جامعه دلیل انجام نمونه

اقلـیم  هاي طبیعی از جملـه توپـوگرافی و    منطقه به لحاظ ویژگی
بـه همـین جهـت بـراي     . باشـد  فاقد تنـوع بـوده و همگـون مـی    

بندي روستاها، بـه نظـر محققـین بهتـرین شـیوه اسـتفاده از        طبقه
  .بندي برخورداري تشخیص داده شد هاي سطح مدل

 

5. Natural Brakes 
  
  منابعفهرست  

، ارتقاء روستا به شـهر و نقـش آن در   1388. احمدي، فاطمه -
شهر صـاحب   -روستا: مورد(ساکنان محلی  بهبود کیفیت زندگی

 .کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران  نامه ، پایان)شهرستان سقز
 حیــدري موصــلو، طهمــورث؛ حیـدري  پــور، زهــرا؛ احمـدي  -

 ایـران  در قـومی  هویـت  و قومیـت  ، تحلیـل 1389. موصلو، طیبه
 اجتمـاعی،  انتظام پژوهشی - علمی  پایدار، فصلنامه امنیت جهت
 .62تا  335تابستان ، صص  و بهار اول،  ارهشم دوم، سال

. نژاد، حسـن  مفرد، حمیدرضا؛ هندیانى، عبداهللا؛ زینال اخوان -
تـرك،   اقـوام  بر تأکید با قومیتى همگرایى ههاى را ، بررسى1387

 چهـارم،   شـماره  سـوم،  انتظامی، سال مطالعات مدیریت  فصلنامه
 .415تا  399زمستان ، صص 

شـی در مفهـوم کیفیـت زنـدگی و     نگر ،1380. اشرف، احمد -
، دانشگاه علوم 5  شماره ،نامه مددکاري اجتماعی اجزاي آن، فصل

  .بهزیستی و توانبخشی، تهران
اجتماعی و  ، بررسی رابطه بین سرمایه1384. اونق، نازمحمد -

  نامـه  ، پایـان )شهر گنبـد کـاووس  : موردي  مطالعه(کیفیت زندگی 
 .کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران

شـناختی بـه جابجـایی     نگرش جامعه ،1376. اري، حبیبجب -
هاي شـهري، مجموعـه مقـاالت همـایش      مردم در بهسازي بافت

هاي شهري، وزارت مسکن و شهرسازي، سازمان  تخصصی بافت
  .، تهران149-160ملی زمین و مسکن، صص

محـور بـه کیفیـت    رویکـرد اجتمـاع   ،1387. داود ،زاده حسن -
، 20  مدیریت شهري، شـماره   نامه فصل ،محلی زندگی اجتماعات

  .تهران، 7-22. تابستان، صص

کیفیت زندگی و الزامات عصر ، )1383. خوارزمی، شهیندخت -
  .آوري اطالعات ایران فن  تهران، شبکه ،2دیجیتال در ایران

 ، ســنجش1387. منصــوریان، حســین رضــوانی، محمدرضــا؛ -
 مـدل   ارائـه  و ها مدل ها،شاخص مفاهیم، بررسی : زندگی کیفیت

روستا و توسعه، سال   نامه روستایی، فصل نواحی براي پیشنهادي
  .26تا  1، صص 3  یازدهم، شماره

. رضوانی، محمدرضـا؛ شـکیبا، علیرضـا؛ منصـوریان، حسـین      -
رفاه   نامه روستایی، فصل، ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی 1387

  .35-59، صص 31و  30  اجتماعی، سال هشتم، شماره
، تحوالت فرهنگی در 1378. عبدي، عباس؛ گودرزي، محسن -

. ایران، انتشارات روش، تهران غفـاري، غالمرضـا؛ امیـدي، رضـا    
ایـران،    هـاي عمرانـی و توسـعه    ، کیفیت زندگی در برنامـه 1387
و  30  اجتماعی، سال هشتم، شمارهپژوهشی رفاه -علمی  نامه فصل

  .9-33، پاییز و زمستان، صص 31
ها در تحقیقات  ، پردازش و تحلیل داده1387. کالنتري، خلیل -

 .اقتصادي، چاپ سوم، انتشارات فرهنگ صبا، تهران -اجتماعی
، بررسی و سنجش کیفیت زندگی 1389. نژاد، فاطمه کوچکی -

دانشگاه آزاد اسالمی در نواحی روستایی بخش مرکزي کرمانشاه، 
  .واحد کرمانشاه

شناسـی   ،      جامعـه 1389. مختاري، مرضیه؛ نظـري، جـواد   -
 .شناسان، چاپ اول، تهران کیفیت زندگی، انتشارات جامعه

  .1385مرکز آمار ایران، سرشماري عمومی نفوس و مسکن  -
آمـاري همـراه بـا      هاي پیشرفته ، روش1387. منصورفر، کریم -

 .تري، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، تهرانهاي کامپیو برنامه
، کـاربرد آمـار در   1383. مهدوي، مسعود؛ طاهرخانی، مهـدي  -

 .جغرافیا، انتشارات قومس، تهران
 شهري، توسعه راهبردي ، برنامه ریزي1382. جواد مهدیزاده، -

 مرکـز  اول، چـاپ  در ایران، آن جایگاه و جهانی اخیر تجربیات
 .ایران، تهران شهرسازي و ماريمع تحقیقات و مطالعات

، انتشـارات  SPSS، آموزش گام به گام 1387. نصیري، رسول -
 .نشرگستر، تهران

ــراي قومیــت مــدلی و ، فرهنــگ1387. نــوربخش، یــونس -  ب
 اول، سال فرهنگی، تحقیقات  ایران، فصلنامه در فرهنگی ارتباطات

 .78تا  67زمستان ، صص  ،4  شماره
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