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 چکيده

 محيطای،  فرهنگای،  اجتمااعی،  اقتصادی، های زمينه تمام در كه است پايدار توسعه محوری مفاهيم از يکی زندگی كيفيت ارتقاء
های روستايی دهستان حسنلو  هدف اصلی اين مقاله سنجش پايداری كيفيت زندگی در سکونتگاه. شود می ظاهر نهادی و كالبدی

جامعاه آمااری تحقياا را دو گاروه     . پژوهش حاضر به روش توصيفی ا تحليلی انجام شاده اسات   . از توابع شهرستان نقده است
 نموناه  از گياری  نموناه  بارای  و كوكران مدل از نمونه حجم تعيين برای. دهد خانوارهای روستايی و مسئوالن محلی تشکيل می

. پرسشنامه صورت گرفته استگردآوری اطالعات به صورت ميدانی با استفاده از . است شده استفاده هدفمند و دسترس در گيری
ای، تحليال   نموناه و با استفاده از ضريب همبستگی پيرسون، تای تا     SPSSافزار  گيری از نرم آوری شده با بهره های جمع داده

نتاايج  . اسات   و تحليل قرار گرفتاه  مورد تجزيه  WASPASشاخصه  گيری چندطرفه، آزمون توكی و مدل تصميم واريانس ي 
های ماورد بررسای بارای پاياداری كيفيات       های مردم و مسئولين نشان داد كه بهبود تمام شاخص كلی حاصل از مقايسه ديدگاه

. همسانی وجود دارد رو، بين نظرات هر دو گروه مردم و مسئولين ازاين. رسد ی ضروری به نظر میهای روستاي زندگی در سکونتگاه
همچناين   .است( 50/0با امتياز ) متوسط حد از تر پايين موردمطالعه محدوده در زندگی كيفيت سطح داد نشان نتايج كلی پژوهش
نشان داد كه روستاهای حسنلو، بارانی كرد و شيخ احمد به لحاظ كيفيت زندگی با رتبه ي ، دو و سه  WASPASنتايج تحليل 

 . ها، در سطح پايداری متوسط قرار دارنددر قياس با ساير سکونتگاه
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 مقدمه

 تارين اساسای  از يکای  باه  پاساخ  برای مطلوب كردن زنادگی و  اوليه زيستی های مجتمع و جوامع پيدايش آغاز از
شاطريان و )درآورده  كنترل تحت را خود شده ساخته دنيای و محيط اند در تالش بوده خويش فطری و نيازهای طبيعی
داشتن كيفيات  . را جهت ارتقاء كيفيت زندگی خويش بهينه نمايندو رابطه بين خود و محيط پيرامون ( 0350همکاران، 

های ظاهری افراد از قبيال ميازان    در ابتدا اين آرزو به بهبود وضعيت. زندگی مطلوب همواره آرزوی بشر بوده و هست
های وسيعی از جملاه متغيرهاای كيفای و     درآمد، تحصيالت، سالمت جسمی و مسکن محدود بود ولی اكنون به طيف

تواند در اهاداف توساعه دخالات نماوده و ديگار       كه اين امر می (0335مختاری و نظری، )شود  ذهنی زندگی توجه می
شااطريان و همکااران،   )های توسعه مانند توسعه اجتماعی، اقتصادی، محيطی، كالبدی و خدماتی را فراهم نمايد  زمينه
رو، كيفيت زندگی يکی از مفاهيم محوری توسعه پايدار است كه بر وضعيت بهداشتی، سالمت جسمانی،  از اين(. 0350

تار، احسااس امنيات و دوری از خشاونت و جارم، اوقاات فراغات،         روانی، دسترسی به امکانات تحصيلی، درآمد ايمان 
گروسای و نقاوی،   )منادی و غياره تیكياد داشاته      ايتمشاركت، اشتغال و درآمد، كيفيت محيطی، اتحاد و انسجام، رض

باه معناای تاداوم در اماری      0پاياداری ». رود و برای ترسيم ارتقای رفاه و پايداری آن در ي  جامعه به كار می( 0337
اقتصادی ماورد نيااز ناو      ميان عوامل مؤثر فراوان نظير عوامل طبيعی، اجتماعی، 0همچون فعاليت و ايجاد موازنه پويا

 ای آيناده  بارای  مساتمر  ظرفيتای  عناوان  باه ( 0553)هاام   انداز چلتن كه در سند چشم( 0351مرصوصی، )« بشر بوده
كنند كه توسعه پايدار و دستيابی به پايداری عالوه بر اينکه بارای   اين تعاريف مشخص می .شده است تعريف بلندمدت
كند كه باياد پاياداری را باه عناوان     اين مسئله بيان می. های آينده است، به مشکالت كنونی نيز ارتباط دارد رفاه نسل

، چراكه منجر به وضعيت مطلوب گشته و باعث (0333موزلی، )معياری برای توسعه و از جمله توسعه روستايی پذيرفت 
شاود   های اقتصادی، اجتماعی، محيط زيستی، كالبادی و غياره مای    تداوم حيات جوامع انسانی ازجمله روستاها از جنبه

 به توجه دهند لزوم ه پايدار را تشکيل میبا توجه به اينکه اين ابعاد مجموعاً كيفيت زندگی و توسع(. 0351مرصوصی، )
 باه  دساتيابی  هاای  پايه عنوان به غيره و فرهنگی محيطی، اجتماعی، اقتصادی، زيست از اعم وجودی روستا، ابعاد همه
 . مطلوب، حياتی است زندگی كيفيت

 مورد ديرباز از روستايی، هایسکونتگاه در اجتماعی و فردی هایدر مقياس زندگی كيفيت ارتقا و پايداری هر چند
 قالاب  در هاا  آن تادوين  و توسعه اجتماعی اهداف با اولويت يافتن و اخير هایدهه در است اما، بوده ريزانبرنامه توجه
 همچناين  و توساعه  ادبياات  باه  زنادگی،  دربااره كيفيات   شاناختی  جامعاه  و انسانی نگرش تدريج به توسعه، های برنامه
 باه  ريزان،برنامه و جغرافيدانان همچنين، .است يافته راه پيشرفته كشورهای كالن های گذاری سياست و هاريزیبرنامه
 اكاو ) روساتايی  هاای باوم و زيسات  ساالم  های خانه سالم، روستاهای جمله از باكيفيت و مطلوب هایمکان و هامحيط
 مفهاومی  كلای،  به عناوان اصاطالحی   زندگی كيفيت كه است اين ها ديدگاه اين مشترک وجه .كنندمی توجه 3(ويليج
 و افاراد  و نارضاايتی  رضاايت  ادراک برای معياری همچنين و انسانی نيازهای برآورده شدن چگونگی نشان دادن برای

                                                                                                                                                         
1- Sustainability 

2- Dynamic balance 

3- Eco village 
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 هاای  سال در كهدليل است  همين به .(0351افتخاری و همکاران، )هاست  سکونتگاه در زندگی مختلف ابعاد از ها گروه
محيطی، اجتماعی و فرهنگی ا   زندگی كه چهار بعد زندگی انسان يعنی اقتصادی، زيست كيفيت درباره هاپژوهش اخير،

 در بحث و شده متمركز ،(0335فرجی ماليی، )كند  سياسی را در بر گرفته و حد استانداری از انتظارات فرد را تیمين می
مطالعاتی  فاز و وارد يافته رواج تجربی های پژوهش ميان در و پايداری آن روستايیهای  سکونتگاه زندگی كيفيت مورد

 . جديدی شده است

در ايان   سارعتی  چناان  اسات باا   معاصر دوران در اقتصادی اجتماعی، تحوالت بارزترين از يکی شهرنشينی رشد
. است نموده محدود شدت به روستاييان زندگی كيفيت ارتقاء برای را ها فرصت از بسياری كه يافته است دوران افزايش

روستاها به عنوان كاوچکترين واحاد تقسايمات     بر آن منفی پيامدهای و ايران جامعه شدن شهری با همزمان رو، ازاين
 همگان بر ملی توسعه و رشد توليد، در آنان انکارناپذير نقش كه روستاييان زندگی كيفيت وضعيت شناسايی سرزمينی،
با آگاهی از ايان مهام، پاژوهش    . رود می شمار به امروزی مهم های ضرورت از يکی و بوده اهميت دارای است روشن

حسانلو باه عناوان يکای از      دهساتان  روساتايی  هاای  سکونتگاه در زندگی كيفيت پيش رو، به دنبال سنجش پايداری
هاای پاياداری    شااخص . باشاد  های مطرح شده می زيرنظامات فضايی شهرستان نقده در پی پاسخی مستدل به پرسش

های موردمطالعه به چاه ميازان   های روستايی كدامند؟ پايداری كيفيت زندگی در سکونتگاه كيفيت زندگی در سکونتگاه
 محيط زيستی كيفيت زندگی وجود دارد؟  -فرهنگی و كالبدی -ای بين آن و ابعاد اقتصادی، اجتماعی بوده و چه رابطه

 زميناه  ايان  در. اسات  شده انجام جهان ايران و در زيادی تای مطالعاتدر خصوص كيفيت زندگی در مناطا روس
باشاد كاه ماانع از مانادگاری      های روساتايی مای   مطالعات گويای وضعيت نامطلوب كيفيت زندگی در سکونتگاه برخی

 برخای  باه . های روستايی در دوران اخير شده و بسترهای مهاجرت آنان را فراهم نماوده اسات   روستاييان در سکونتگاه
 :گيرد می اشاره به شرح زير مورد  شده مطالعات انجام

 روانسار، ساطح   روساتايی  های سکونتگاه در زندگی كيفيت فضايی در مطالعه توزيع( 0350)همکاران  و قادرمرزی
 هاای  دهساتان  باين  كاه  آنها نشاان داده اناد  . ارزيابی كرده اند متوسط حد از تر پايين اين روستاها را در زندگی كيفيت

 و سااردو  شااهرخی  پاژوهش  كلای  نتاايج  .دارد وجود معناداری تفاوت زندگی كيفيت بر مؤثر عوامل ازنظر موردمطالعه
 ايان  .اين دهستان است روستاهای در زندگی كيفيت نامطلوب وضعيت از اسفندقه حاكی در دهستان( 0351)همکاران 

 .ندارد قرار متوازنی وضعيت در موردمطالعه منطقه در زندگی كيفيت فضايی پراكنش مجمو  در كه است آن بيانگر امر
 غيراز به شهر؛ مشکين شهرستان روستايی مناطا های دهستان در مطالعه ای نشان داد كه بين( 0353)حيدری ساربان 

 پژوهش نتايج .هستند پايين به رو متوسط حد از زندگی كيفيت حيث از ها دهستان ساير نقدی، و صلوات های دهستان
 هاای  تاركمن  باين  در فرهنگای  -قاومی  های ويژگی نفوذ ميزان چه هر كه است آن بيانگر( 0350)بدری و همکاران 

 هاای  شااخص  در زنادگی  كيفيات  سطح از مردم رضايت ميزان باشد، بيشتر آن به پايبندی و جنوبی جعفربای دهستان
 اقتصاادی،  هاای  شااخص  كاه  دهاد  مای  نشاان  (0351)تحقياا پورطااهری و همکااران     نتاايج  .اسات  بااالتر  ذهنی
 مهم های شاخص از آموزش و سالمت و بهداشت سرپناه، و مسکن تیسيسات، و ها زيرساخت اجتماعی، محيطی، زيست
 و درآماد  امنيات،  و ساالمت  فيزيکی، محيط و مسکونی محيط آموزش، كيفيت تحقيا، اين در. هستند زندگی كيفيت
 .شدند ارزيابی متوسط حد از تر پايين اشتغال
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 دهاد  مای  نشان زندگی، كيفيت مفهوم به نظری رويکردهای تحقيقاتی در سوابا( 0101) 0مطالعه گران و جليساوا
 و تفساير  روش تعااريف،  كاه  اسات  ايان  نتيجاه . اسات  افازايش  حاال  در جهاان  و اروپا در زندگی كيفيت مفهوم كه

 زندگی كيفيت. است توجه قابل ذهنی رويکرد ميان اين است كه در زندگی كيفيت گيری اندازه برای رويکردهای زيادی
حاد   در مرد و زن سالمندان گروه دو هر در اجتماعی روابط. دارد قرار متوسط حد در هند  روستايی مناطا سالمندان در
 اماری  سالمتشاان  بارای  آناان  فيزيکای  و اجتمااعی  های فعاليت به توجه با سالمندان آموزش بنابراين. باشد می پايين
 افازايش  آناان  زنادگی  كيفيت درنتيجه است، سالمندان در نفس اعتمادبه ايجاد بر عاملی امر اين چراكه. است ضروری
 اساسای،  خدمات بودن دسترس در كه نشانگر آن است (0100) 3پژوهش بُنچنِلی نتايج (.0101، 0پرين و رانی)يابد  می
 زنادگی  كيفيت مطلوب سطح حفظ برای ضروری عناصر يکی از د،گير قرار می غالباً مورداستفاده كه در مواردی ويژه به
 در را روساتايی  توساعه  هاای  سياسات  گساتردگی  و محتوا (0101) 1پژوهش برور و ديمتيرو. است روستايی مناطا در

مناطا روساتايی را موردبررسای قارار     آينده گذاری سياست برای مالحظات شناسايی منظور به زندگی باكيفيت ارتباط
های مهم توسعه  تیكيد بر رويکردهای سنتی روستايی، يکی از سياست و ارتقاء كيفيت زندگی مناطا روستايی را باداده 

حاكی از آن است كه منااطا روساتايی جمهاوری    ( 0115) 0نتايج پژوهش پُسپِچ و همکاران. اند روستايی قلمداد نموده
كيفيات زنادگی در   ( درآمد، اشتغال، بيکاری)و ابعاد عينی( مشاركت، روابط اجتماعی، همدلی)چ  به لحاظ ابعاد ذهنی 

 .مقايسه با مناطا شهری در وضعيت نامطلوبی قرار دارد

نسبی و متیثر از زمان و مکاان و  ، (0113، 1وان كَمپ بِل و همکاران)چندبعدی، ،  پيچيده مفهومی زندگی كيفيت
ارائاه   رو يان سوی ديگر، ابعااد ذهنای و درونای دارد، ازا    ، ابعاد عينی و بيرونی و ازسو ي فردی است كه از  یها ارزش

، 7بلاوم )اسات   المللای  ينكه در حال حاضر ي  هدف مشاترک با  ( 0350 سليمانی و همکاران،)تعريف جامع برای آن 
ما   ) زنادگی بااارزش  ، (0101، 3زيالينساکا )رضايتمندی، خوشبختی و سعادت، رفاه و آسايش . ميسر نيست، (0110

، 00داس) بهزيساتی ماردم و محايط زنادگی    ، (0113، 01فاو ) رضايت كلی افراد از زنادگی  ،(0111، 5نگريت و همکارا
تیمين نيازهاای انساانی در    ،(0100، 00مارانز و استمسون) رضايت ي  فرد از شرايط انسانی و فيزيکی اطراف، (0113

. اساتفاده بارای كيفيات زنادگی اسات      برخای از تعااريف ماورد   ، (0117، 03كاستانزا)ها  ارتباط با ادراكات افراد و گروه
مفهوم كيفيت زندگی وجود نداشته و ارائاه يا     ينهزم نظر چندانی در  اتفاق  طور كه اشاره گرديد در زمان حاضر همان

ها مدنظر قارار   ولی با مروی بر اين تعاريف، اگر مشتركات آن. تعريف منسجم و قوی از اين مفهوم، بسيار مشکل است
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گفت كه كيفيت زندگی عبارت است از شرايط بهتر زندگی كه در آن تاوازن، همااهنگی،    توان یت مگيرد، در آن صور
الزم برای زندگی همراه باا ساالمت، امنيات، آساايش، آراماش،       های ينهمطلوبيت و برابری عادالنه نهادينه شده يا زم

طور توأم  زهای اساسی مادی و معنوی بهتیمين نيا یطوركل و به( 0351 پورطاهری و همکاران،) نشاط، خالقيت، زيبايی
بناابراين كيفيات زنادگی متایثر از عوامال       ،(0351 و شاهرخی ساردو و همکاران، 0330مهدی زاده، ) پديد آمده باشد

  .(0351 فرجی سبکبار و همکاران،) دهنده سطح كيفيت زندگی فردی و اجتماعی است بيرونی و دورنی شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Bloom et al, 2001) های مستقيم و غيرمستقيم مؤثر بر كيفيت زندگی شاخص - شکل 

 

اناد كاه باه     امروزه، عوامل مختلف نظير شرايط اجتماعی، شرايط محيطای، شارايط اقتصاادی و ساالمت مطارح     
كيفيات زنادگی عباارت اسات از     . های گوناگون، در توسعه انسانی و كيفيت زندگی افراد و اجتماعات تیثيرگذارند شکل

 كيفيت زندكی

 درآمد

 آموزش سالمت

 زيرساخت ها

 كيفيت محيط
 مشاركت

نهادها       
نهادها       

نهادها      نهادها        

حقوق/ سياست جنسيت  

سنت/ فرهنگ بازار/ اقتصاد   

 

 اثر مستقيم بر كيفيت زندگی 
 

   اثر غيرمستقيم بر كيفيت زندگی
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های كمی مانناد درآماد و    از طريا شاخص شود، نه های اجتماعی سنجيده می ادراک رفاه انسانی، كه از طريا شاخص
سو، كيفيت زندگی فردی در  زيرا از ي  ،ای مبهم است كيفيت زندگی تا اندازه(. 0351فرجی سبکبار و همکاران، )توليد 

صاورت كيفيات    تار، باه   شود و از سوی ديگر، از بعدی كلای  قالب پنداشتی از چگونگی گذران زندگی فردی مطرح می
هايی نظير محيط پيرامونی و يا فرهنگ در ي  جامعه معين  ي  عامل مطرح است؛ يعنی، موقعيتشرايط زندگی حول 

( اجتماعی ا عينای  )و كالن ( فردی ا ذهنی )توان در دو سطح خرد  از ديگر سو، كيفيت زندگی را می. شود را شامل می
از طرياا پيماايش   [ از شاغل  مانناد رضاايت  ]هاای ذهنای    در سطح خرد، شااخص (. 0110، 0پاركر و مور)تعريف كرد 

مانناد اشاتغال،   ]هاای عينای    آيند و در سطح كالن شااخص  ها و رضايت ساكنان از زندگی بدست می ادراكات، ارزيابی
رضوانی و همکااران،  )آيند  های ثانويه بدست می مشاهده هستند از طريا داده كه مربوط به حقايا قابل[ درآمد، مسکن

كاار  باه ( شهری و روساتايی )شدن نيازهای مادی و معنوی اجتماعات ی به معنای برآوردهبنابراين، كيفيت زندگ(. 0333
هاای روساتايی    عنوان چگونگی شرايط و وضعيت زنادگی خاانواده   در اين راستا، كيفيت زندگی در روستا نيز به. رود می

های توسعه روساتايی   سياست كيفيت زندگی در جوامع روستايی نقش كليدی در(. 0110، 0پال و كومار)شود  تعريف می
 تداوم آينده در و بوده ماندنی و بادوام ازآنچه است عبارت پايداری. كند در چهارچوب پايداری ايفا می( 0100، 3بُنچنِلی)

 فرهنگی، - اجتماعی) فراوان مؤثر عوامل ميان پويا موازنة به دعوتی پايداری، (.0351 همکاران، و مقدم خراسانی)يابد 
 اگر (.0557، 1يونسکو)است  بشر درخور زندگی كيفيت بهبود هدف با( شناختی روان و كالبدی زيستی، محيط اقتصادی،
 در كاه  هايی واژه از استفاده با. شود می محسوب آن به رسيدن مسير پايدار توسعه» است، هدف زندگی كيفيت پايداری
 آيندگان توانايی به كه اين بدون را حال نيازهای كه است ای توسعه پايدار، توسعه شد، مطرح برانتلند كميسيون گزارش
 را پايادار  توساعه ( 0553) هاام چلتن انداز چشم سند همچنين،. شود می تعريف سازد، وارد لطمه نيازهايشان برآوردن در
 طور به كه زندگی، كيفيت بهبود منظور به و شناخته را خود بالقوه توان بتوانند مردم همه كه داند می پويايی فرايند ي 

 در (.0333 ماوزلی، ) «كنناد  تاالش  است، زمين در زندگی از حمايت های سيستم افزايش و حفاظت جهت در همزمان
 بارای  نيز و كنند می زندگی فقر و نابرابری شرايط در امروزه كه كسانی برای زندگی كيفيت بهبود پايدار، توسعة ادبيات
 اسات  ای توسعه و رشد مسير ريزی پی مستلزم شوند، می افزوده بشری های سکونتگاه به آتی های سال طی كه جمعيتی
 اقتصاادی  فرهنگی، ا اجتماعی های نابرابری اكولوژيکی، مسائل انسانی، جوامع توانمندسازی و سازی ظرفيت ضمن كه
 (.0331 حبيب،)دهد  قرار مدنظر همزمان را محيطی ا كالبدی مسائل و

هاای روساتايی    نگرشی جديد به سنجش پايداری كيفيات زنادگی در ساکونتگاه   آن است تا در  پژوهش حاضر، بر
هاست و يافتن ابزارها  آوری داده های سنجش پايداری نيازمند ابزارهايی برای جمع كارگيری هر ي  از روش به. بپردازد

هادف و رويکارد    هاا نياز برحساب    انتخاب شاخص. شود پذير می ها امکان ها و شاخص از طريا تعيين و انتخاب مؤلفه
گاردد متفااوت باوده و دامناه و ساطح پوشاش متفااوتی دارد         مطالعه و ابزاری كه برای سنجش پايداری انتخاب مای 

 گياری چناد   در اين پژوهش، متناسب با هدف مطالعه و استفاده از ابزار تحليال تصاميم  (. 0351خسروبيگی و شايان، )

                                                                                                                                                         
1 - Parker and Moore 
2 - Pall and Kumar 

3 - Boncinelli 

4 - UNESCO 
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مناد يکپارچاه پاياداری در قالاب ابعااد و       ها از رويکرد نظاام ميزان پايداری، در انتخاب شاخصشاخصه برای سنجش 
ها سازی شاخص چراكه در اين رويکرد امکان بومی. شده است های پايداری اقتصادی، اجتماعی و محيطی استفاده نظام

 0شاکل  . فاراهم اسات  ( ری توليادمحور ها و ارزياابی پايادا   ارزيابی پايداری بر اساس شاخص)بيش از ساير رويکردها 
 . دهد چهارچوب مفهومی پژوهش پيش رو را نشان می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 چهارچوب مفهومی پژوهش - شکل 
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 زيست محيطی

 كالبدی

 كيفيت استغال

 كيفيت نهادی
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 كيفيت درآمد

 كيفيت اوقات فراغت
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 هامواد و روش

هاا و  ابعااد، مؤلفاه   0جدول . است تحليلی -های كاربردی و به لحاظ روش توصيفی حاضر از نو  تحقيا پژوهش
 و زمينه اين در صورت گرفته های پژوهش به توجه های سنجش پايداری كيفيت زندگی تحقيا حاضر را كه باشاخص
 .دهد اند، نشان می شده های روستايی انتخاب های سکونتگاهويژگی و ساختار ها با در نظرگرفتن سازی آن بومی

 پژوهش متغيرهای عملياتی تعريف - جدول 

 شاخص مؤلفه ابعاد

ی
هاد
ا ن
ی 
صاد
اقت

 

 كيفيت اشتغال
 و درآمد 

شغل خود، اميد به آينده شغلی، داشتن سالمتی جسمانی برای انجام فعاليت، رضايت از درآمد،  از رضايت
 انداز مناسب، رضايت از تنو  شغلی، قدرت خريد داشتن پس

 كيفيت نهادی
موقع  تعامل و همکاری  بين مردم و مسئوالن، دسترسی آسان به مسئولين امور روستايی، عملکرد به

 نهادهای دولتی، دسترسی آزاد به اخبار و اطالعات 

ی
نگ
ره
ا ف
ی 
اع
تم
اج

 

 كيفيت آموزش
داشتن دارا بودن مدارس نوساز باكيفيت مناسب، دسترسی آسان كودكان و نوجوانان با زمان كم به مدارس، 

 معلمان خوب و با تجربه، وجود تجهيزات آزمايشگاهی مناسب مدارس

كيفيت سالمت 
 و امنيت

مندی از خدمات درمانی و  در برنامه غذايی، بهره( گوشت و غيره)مصرف هفتگی مواد غذايی پروتئينی 
به موقع به پاسگاه  مندی از بيمه روستايی، دسترسی ، بهره(درمانگاه، خانه بهداشت، حمام و غيره)بهداشتی 

در مواقع ضروری، رضايت از احساس امنيت فردی، وجود اتحاد، همبستگی و انسجام در بين ساكنان 
 روستايی، وضعيت آرامش نسبی در روستا

كيفيت اوقات 
 فراغت

 در روستا، توانمندی خانواده برای انجام مسافرت، وجود امکانات( كتابخانه)وجود امکانات فرهنگی و هنری 
 ورزشی مناسب در روستا

ی
يط
مح
ت 
يس
ز

 

 كيفيت محيطی
آوری و بهداشتی دفع فاضالب، رضايت از  های جمع آوری زباله و دفن آن، روش پاكيزگی محيط روستا، جمع

محيط روستا از نظر حيوانات مزاحم و ولگرد، آلودگی منابع آبی، تخريب و فرسايش خاک، پرهيز از ساخت 
 و خطرناک دار ها در اراضی شيب خانه

ی
بد
كال

 

كيفيت محيط 
 مسکونی

های نوساز و بادوام و با كيفيت مناسب، رضايت از تسهيالت مناسب در واحدهای مسکونی  وجود خانه
كارگيری مواد و مصالح مقاوم در ساخت  ، به(سيستم گرمايشی، سيستم سرمايشی، حمام، سرويس بهداشتی)

 كافی در منازلواحدهای مسکونی، وجود نورگيری و روشنايی 

كيفيت 
 ها زيرساخت

ونقل عمومی، طی كردن فاصله زمانی محدود برای  راه ارتباطی مناسب، دسترسی به وسايل و  حمل
مندی از آب آشاميدنی سالم و برق، دسترسی به جايگاه توزيع سوخت، رضايت از  دسترسی به شهر، بهره

 های نوين ارتباطی آوری كارگيری فن ، به(و وام الحسنه بان ، قرض)دسترسی به خدمات مالی و اعتباری 

و ( 0103) 0صداقت نيا و همکاران ،(0337)رضوانی و منصوريان  ،(0351)همکاران  و پورطاهری، (0351)همکاران  و سبکبار فرجی: منابع
 مطالعات ميدانی نگارندگان

 

 05در ( نفار جمعيات   1131)خانوار  0011تحقيا را خانوارهای روستايی ساكن در دهستان حسنلو با  آماری جامعه
اعضای )نفر  00روستا از توابع بخش محمديار شهرستان نقده در استان آذربايجان غربی و مسئوالن روستايی به تعداد 

دهد كه به روش نمونه گيری هدفمند انتخاب شده و مورد  تشکيل می( اران، بخشداری، فرمانداریشورای اسالمی، دهي

                                                                                                                                                         
1 - Sedaghatnia 
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تحقيا حاضر از نو  تحقيا های كمی بوده و داده های حاصل از دو گروه مذكور به روش . پرسشگری قرار گرفته اند
 ساکونتگاه  05 باين  از نموناه،  وستاهایر برای انتخاب. مورد تحليل قرار گرفته اند Excel و SPSSكمی در نرم افزار 

 باه  (روساتا  7 تعاداد  باه ) خاانوار  11 باالی روستاهای ،0هدفمند گيری نمونه روش كاربرد دهستان حسنلو، با روستايی
 طبقاه  خاانوار،  011 تا 11 روستاهای اول طبقه)اند  شده بندی طبقه خانوار تعداد طبا بر شناسايی و نمونه حجم عنوان
 عنوان به كوكران فرمول بر اساس سرپرست خانوار 077 سپس(. خانوار 011 سوم باالی طبقه خانوار، 011 تا 011 دوم
تعدا پرسشانامه هاا   )تعيين تعداد پرسشنامه در هر روستا بر اساس روش انتساب متناسب . شده است تعيين نمونه حجم

و روش ( كارشناساان محلای انتخااب شاده اسات     برای هر روستا متناسب با تعداد خانوار با نظر سنجی از خبرگاان و  
 (.3جدول )گيری به صورت نمونه گيری در دسترس بوده است  نمونه

 ها در جامعه آماری نام روستاها و تعداد نمونه  -3جدول 

 رديف نام روستا خانوار تعداد نمونه

50 
10 
10 
00 
00 
00 
00 

311 
000 
011 
51 
53 
33 
13 

 حسنلو
 شيخ احمد
 عجم كهريز
 وزنه
 آقابيگلو
 بارانی عجم
 بارانی كرد

0 
0 
3 
1 
0 
1 
7 

 جمع 503 077

 0351مركز آمار ايران، : منبع
 

مؤلفه در قالب ابعاد چهارگانه اقتصادی ا نهادی، اجتمااعی ا     3شاخص با  10)های تحقيا  سنجش روايی شاخص
متناسب با شرايط محدوده ماورد مطالعاه،   از ديدگاه خبرگان صورت گرفته و سپس ( فرهنگی، محيط زيستی و كالبدی

در روش ميادانی از فان    .و ميدانی صورت گرفته است بر مبنای دو روش اسنادی ها گردآوری داده. اند سازی شده بومی
بر مبنای ضريب آلفا كرونباا  و روايای آن     سنجش پايايی پرسشنامه. گری و ابزار پرسشنامه استفاده شده استپرسش
و تحليال   بارای تجزياه   . محاسبه شده اسات  51/1ضريب آلفا كرونبا  برابر . محتوايی بوده است صورت صوری و به
ای، تحليل واريانس ي  طرفاه و   ضريب همبستگی پيرسون، تی ت  نمونه)ها از روش آماری توصيفی و تحليلی  داده

 .برای سنجش پايداری كيفيت زندگی استفاده شده است WASPASشاخصه  گيری چند و روش تصميم( آزمون توكی

گياری از   شده كه در اين مياان بهاره   های متفاوتی برای سنجش پايداری در جهان استفاده ها و مدل تاكنون روش

                                                                                                                                                         
 مای  استفاده هاداده آوری جمع برای هدفمند نمونه ي  از خاص، هایموقعيت در ها، تحقيا در اين. گيردمی قرار استفاده مورد نيز كمی های تحقيا در هدفمند گيرینمونه -0
 به توجه با تحقيا اين در. شودمی انتخاب مطالعه مورد جامعه از محقا دانش يا تجربه اساس بر كه است ای نمونه برگيرنده در هدفمند گيرینمونه(. Neuman, 1997) شود
  خاانوار  تعاداد  شااخص  حساب  بار  را( خاانوار  11بااالی  روستاهای) روستاها از گروهی هدفمند، روش به محقا مطالعه، مورد منطقه از محقا شناخت و روستاها تعداد بودن باال

 .است كرده انتخاب
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گيری، رويکردی رسمی بارای ايجااد    شاخصه تصميم های چندزيرا روش. شاخصه اهميت بيشتری دارد های چند روش
توانند باه كااربران در درک نتاايج از     گيری در مسائل متعدد و اهداف متناقض هستند و میابی تصميماطالعات و ارزي

هاای پيشاگيرانه بارای توساعه      گاذاری و اساتفاده از آن در يا  نظاام، و روش     جمله ارزيابی در ميان اهداف سياست
و تحليل چند شاخصاه باه     روش تجزيه رو، امروزه اين از(. 0113، 0بل و همکاران)های پيشنهادی كم  كنند سياست

پاژوهش، از   ايان  در(. 0351خساروبيگی و شاايان،   )گيرد  ريزی مورد استفاده قرار میای در عرصه برنامه طور گسترده
 سانجش پاياداری كيفيات زنادگی از مادل تركيبای       منظاور  باه  شاخصاه  گياری چناد   های مختلف تصميم ميان روش

WASPAS (0وزنی تجميعی حاصلضرب ارزيابی) ی جديد گسساته و  ها مدلاز انوا   يکیاين مدل . استفاده شده است
ايان  . گاردد  می محسوب گزينه انتخاب بهترين آن، هدف كه استچند شاخصه  گيری تصميم مسائل حل جبرانی برای

( مادل ضاربی ماوزون   )WPM و ( مدل مجمو  موزون) WSM روش دو از روش ساده رياضی و كامالً جامع، تركيبی
كنناد و   عمال مای   WPMتار باشاد همانناد روش     باه صافر نزديا     در روش مورد بحث هراندازه مقادار  . باشد می

در (. 0101، 3چاكربُرت و زاواداساکاس )شود  عمل می WSMتر باشد همانند روش  به ي  نزدي  كه مقدار  هنگامی
بناابراين،  . شاود  هاای داده مای   بارای ارزياابی نهاايی گزيناه     WPMو  WSMنی از اين مادل تركيبای ساهم يکساا    

WASPAS چناد  مساائل  حال  هاای تركيبای راياج روش در    ترين مادل  كاربردی ترين و شده بهترين، شناخته از يکی 
مذكور مدل (. 0100؛ زاواداسکاس و همکاران، 0101، 1؛ مَديکو همکاران0013زاواداسکاس و همکاران، )شاخصه است 

 های گزينه از رتبه بازگشت برابر در قوی تشکيل شده، مقاومت  WPMو  WSMبه داليلی چون تركيب از دو روش 
 و كمای  معيارهای از همزمان بهره گيری محاسبه، روش سادگی ارزيابی، در خطا به نياز نبود و باال مطالعه، دقت مورد
برای سنجش ميزان پايداری ابعاد كيفيات   ها،گزينه كامل بندی رتبه و منفی و مثبت معيارهای محاسبه قابليت كيفی،

  .استفاده قرار گرفته است ها موردبندی آنزندگی در روستاهای مورد مطالعه و اولويت

 نتايج

 های توصيفی جامعه نمونه ويژگی

دهستان حسانلو را  درصد از پاسخگويان ساكن در  77شده در گروه خانوارهای روستايی،  بر اساس محاسبات انجام
خانوار در جامعه موردمطالعه پنج درصاد از پاساخگويان    077از بين . اند وسه درصد را زنان تشکيل داده مردان و بيست

 01-10سال، هجاده درصاد باين     30-11و چهار درصد بين   سال، بيست 31-00سال، ده درصد بين  01الی  03بين 
آماده، از كال    دست بر اساس اطالعات به. اند ساله بوده 71-10بين  وسه درصد سال، بيست 11-00سال، بيست درصد 

درصاد راهنماايی،    03درصد دارای تحصيالت ابتدايی،  00سواد،  گويان بیدرصد از پاسخ 00حجم نمونه خانوار، حدود 
از درصاد   33همچناين باه لحااظ شاغلی     . اناد  درصد دارای تحصيالت دياپلم و بااالتر باوده    00درصد متوسطه و  03

درصاد دارای   5درصاد كارمناد،    00درصد كاارگر،   07درصد دامدار،  01كار و باغدار،  پاسخگويان را كشاورزان زراعت

                                                                                                                                                         
1 - Bell et al 
2 - Weighted Aggregated Sum Product Assessment 

3 - Chakrabort and Zavadskas 

4 - Madić et al 
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گويان را ماردان تشاکيل   در جامعه نمونه مسئوالن نيز تمامی پاسخ. اند درصد در گروه ديگر جای گرفته 0شغل آزاد و 
درصد نياز   01ديپلم و  درصد فوق 11ويان دارای تحصيالت ديپلم، گدرصد پاسخ 01اند و به لحاظ تحصيالت نيز،  داده

 .اند ليسانس بوده

 های پايداری کيفيت زندگی  سنجش شاخص

ضريب همبساتگی   لهيوس بهها و پايداری كيفيت زندگی از ديدگاه مسئوالن و ساكنان روستايی  ارتباط بين شاخص
كيفيات زنادگی   ( محايط زيساتی و كالبادی    اجتماعی ا فرهنگی،  اقتصادی ا نهادی،  )پيرسون در قالب ابعاد چهارگانه 

 :گيرد نتايج بررسی هر ي  از ابعاد به تفکي  در ذيل مورد اشاره قرار می. است قرارگرفتهی موردبررس

 بُعد اقتصادی ـ نهادی

هاای توساعه    شااخص آمده از كيفيت زندگی به عنوان يکی از  های بعمل يکی از عوامل اصلی كه در بيشتر ارزيابی
ارتقاء و پاياداری كيفيات   . های روستايی مورد تیكيد قرارگرفته، عامل اقتصادی است پايدار كيفيت زندگی در سکونتگاه

ها نيازمند بهبود وضعيت اقتصادی آنان است و اين امر همکااری و تعامال باين مسائولين و      زندگی مردم در سکونتگاه
 .نمايد تی را طلب میمردم و عملکرد به موقع مسئوليت دول

در بعد اقتصادی ا نهادی سعی شده است همبستگی بين بعد اقتصادی ا نهاادی باا پاياداری كيفيات زنادگی در        
شاخص از دو ديادگاه ماردم و    00مؤلفه و  0بُعد اقتصادی ا نهادی با استفاده از  . های روستايی بررسی گردد سکونتگاه

بررسی در های مورد  معناداری شاخص. آورده شده است 1 كلی آن در جدول مسئوالن مورد بررسی قرار گرفته و نتايج
داشتن سالمتی جسامانی   اميد به آينده شغلی،، شغل خود از رضايت شاخصِ 00دهد كه در هر  بعد اقتصادی نشان می
 ریتعامال و همکاا  ، قدرت خرياد  ،رضايت از تنو  شغلی انداز مناسب، ، داشتن پسرضايت از درآمد ،برای انجام فعاليت
، دسترسای آزاد باه   عملکرد به موقع نهادهای دولتای  ،دسترسی آسان به مسئولين امور روستايی، بين مردم و مسئوالن
، برای پايداری كيفيت زندگی، بين دو ديدگاه مردم و مسئوالن همسانی وجود دارد، بطوريکاه ميازان   اخبار و اطالعات
 و ه، مياانگين شد همچنين با توجه به مطالعه انجام. درصد است 10/1تر از  چ شده در هر دو جامعه كو احتمال محاسبه

 و 51/3 با برابر مسئوالن ديدگاه از و 11/0 و 31/0 با برابر ترتيب به مردم ديدگاه از نهادی ا اقتصادی بعد در ميانه حد
 در نهاادی  اا  اقتصاادی  وضعيت لحاظ به حسنلو دهستان روستايی های سکونتگاه كه است معنی بدان اين. باشد می 3

ها جهات پاياداری كيفيات     توان گفت كه ازنظر دو ديدگاه، اين شاخص لذا می .دارد قرار متوسط حد از تر پايين سطحی
های روستايی الزم و ضروری بوده و ازنظر هر دو ديدگاه بايد در جامعه موردمطالعه وجاود داشاته    زندگی در سکونتگاه

ا نهادی در جامعه تقويت شاوند، باه هماان انادازه دساتيابی باه        های اقتصادی اندازه شاخصبدين معنا كه هر . باشد
های روستايی منجر به پايداری  ها در سکونتگاه رو، توسعه اين شاخص ازاين. گردد پايداری در كيفيت زندگی تسهيل می

 .كيفيت زندگی خواهد شد
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 زندگی در دهستان حسنلو های اقتصادی ـ نهادی پايداری كيفيت  شاخص -4جدول 

 ميانگين ها شاخص هامؤلفه
حد 

 ميانه
Sig 

 (مردم)

نتيجه 

ضريب 

 همبستگی

Sig 
 (مسئوالن)

نتيجه 

ضريب 

 همبستگی

 ميانگين
حد 

 ميانه

مقايسه دو 

  ديدگاه

مد
درآ
 و 
ال
شتغ
ت ا
يفي
ك

 

رضايت از شغل 
 خود

 همگرايی H1 31/0 11/3تیييد H1 110/1تیييد 111/1 11/3 33/0

 همگرايی H1 17/0 11/0تیييد H1 111/1تیييد 111/1 11/0 00/0 به آينده شغلی اميد
داشتن سالمتی 
جسمانی برای 
 انجام فعاليت

 همگرايی H1 17/3 11/3 تیييد H1 111/1تیييد 111/1 11/3 01/3

 همگرايی H1 11/0 11/3تیييد H1 111/1تیييد 111/1 11/0 31/0 رضايت از درآمد
انداز  پسداشتن 

 مناسب
 همگرايی H1 03/0 11/3تیييد H1 111/1تیييد 111/1 11/0 01/0

رضايت از تنو  
 شغلی

 همگرايی H1 03/0 11/3تیييد H1 110/1تیييد 111/1 11/0 17/0

 همگرايی H1 03/3 11/3 تیييد H1 110/1تیييد 111/1 11/0 10/0 قدرت خريد

ی
هاد
ت ن
يفي
ك

 

تعامل و همکاری  
 بين مردم و
 مسئوالن

 همگرايی H1 07/0 11/0تیييد H1 101/1تیييد 111/1 11/3 01/3

دسترسی آسان به 
مسئولين امور 
 روستايی

 همگرايی H1 03/3 11/1تیييد H1 110/1تیييد 111/1 11/3 15/3

موقع  عملکرد به
 نهادهای دولتی

 همگرايی H1 11/3 11/3تیييد H1 110/1تیييد 111/1 11/3 71/0

آزاد به دسترسی 
 اخبار و اطالعات

 همگرايی H1 33/3 11/3 تیييد H1 111/1تیييد 111/1 11/3 10/3

 11/3 51/0 11/0 31/0 كل ميانگين و حد ميانه

  0351های مستخرج از پرسشنامه،  يافته: منبع
 

 بُعد اجتماعی ـ فرهنگی

جهت نشاان دادن   شود؛ آن جامعه می اجتماعی ا فرهنگی در  ای باعث تغييرات بهبود كيفيت زندگی در هر جامعه 
منظور بررسی اين  به. اين امر، سعی شده تیثير بعد اجتماعی ا فرهنگی بر پايداری كيفيت زندگی موردبررسی قرار گيرد 

هاای همبساتگی    نتاايج آمااره  . شااخص اساتفاده شاده اسات     01بعد از دو ديدگاه مردم و مسئوالن، از ساه مؤلفاه و   
شاخص، دارا بودن مدارس نوساز باا   01ای بعد اجتماعی ا فرهنگی نشانگر آن است كه بين   ه آمده در شاخص دست به

داشاتن معلماان خاوب و باتجرباه، وجاود       ،كم به مادارس  بازمانو نوجوانان  كودكاندسترسی آسان  ،كيفيت مناسب
غاذايی،  رناماه در ب( گوشات و غياره  )تجهيزات آزمايشگاهی مناسب مدارس، مصرف هفتگای ماواد غاذايی پروتئينای     

دسترسی مندی از بيمه روستايی،  ، بهره(درمانگاه، خانه بهداشت، حمام و غيره)مندی از خدمات درمانی و بهداشتی  بهره

                                                                                                                                                         
 .صورت گرفته استمقايسه بين دو ديدگاه مردم و مسئوالن بر اساس نتايج ضريب همبستگی پيرسون در دو ديدگاه  -0



 834        روستایی های سکونتگاه در زندگی کیفیت پایداری سنجش

 

، وجود اتحاد، همبستگی و انسجام در بين ساكنان رضايت از احساس امنيت فردی، موقع به پاسگاه در مواقع ضروری به
در روستا، توانمندی خانواده برای ( كتابخانه)، وجود امکانات فرهنگی و هنری ستاروستايی، وضعيت آرامش نسبی در رو

هاای روساتايی    وجود امکاناات ورزشای مناساب در روساتا و پاياداری كيفيات زنادگی در ساکونتگاه         ،انجام مسافرت
  .(0دول ج)موردمطالعه، رابطه معناداری وجود داشته و ديدگاه مردم و مسئوالن از همسانی برخوردار است 

 های اجتماعی ـ فرهنگی پايداری كيفيت زندگی در دهستان حسنلو  شاخص -5 جدول

 ميانه ميانگين ها شاخص هامؤلفه
Sig 

 (مردم)

نتيجه 

ضريب 

 همبستگی

Sig 
 ميانه ميانگين (مسئوالن)

نتيجه 

ضريب 

 همبستگی

مقايسه 

دو 

 ديدگاه

ش
وز
 آم
ت
يفي
ك

 

دارا بودن مدارس نوساز باكيفيت 
 مناسب

 همگرايی H1تیييد H1 110/1 11/0 11/0تیييد 111/1 11/0 00/0

و  كودكاندسترسی آسان 
 نوجوانان با زمان كم به مدارس

 همگرايی H1تیييد H1 110/1 17/0 11/0تیييد 111/1 11/0 30/0

 همگرايی H1 تیييد H1 111/1 33/0 11/0 تیييد 111/1 11/0 13/0 داشتن  معلمان خوب و باتجربه
وجود تجهيزات آزمايشگاهی 

 مناسب مدارس
 همگرايی H1تیييد H1 111/1 11/3 11/3تیييد 111/1 11/0 51/0

ت
مني
و ا
ت 
الم
 س
ت
يفي
ك

 

مصرف هفتگی مواد غذايی 
در ( غيره گوشت و)پروتئينی 

 برنامه غذايی
 همگرايی H1تیييد H1 111/1 31/3 11/1تیييد 111/1 11/1 10/1

درمانی و مندی از خدمات  بهره
درمانگاه، خانه بهداشت )بهداشتی 

 (غيره و
 همگرايی H1تیييد H1 101/1 07/3 11/3تیييد 111/1 11/3 55/0

 همگرايی H1 تیييد H1 110/1 33/3 11/3 تیييد 111/1 11/3 11/3 مندی از بيمه روستايی بهره
موقع به پاسگاه در  دسترسی به

 مواقع ضروری
 همگرايی H1تیييد H1 111/1 73/3 11/1تیييد 111/1 11/1 10/1

 همگرايی H1تیييد H1 111/1 37/3 11/1تیييد 111/1 11/1 37/3 رضايت از احساس امنيت فردی
وجود اتحاد، همبستگی و انسجام 
 در بين ساكنان روستايی

 همگرايی H1تیييد H1 111/1 11/1 11/0تیييد 111/1 11/1 33/1

 همگرايی H1 تیييد H1 111/1 07/3 11/1 تیييد 111/1 11/3 00/3 وضعيت آرامش نسبی در روستا
ت
راغ
ت ف
وقا
ت ا
يفي
ك

 
وجود امکانات فرهنگی و هنری 

 در روستا(  كتابخانه)
 همگرايی H1تیييد H1 111/1 03/0 11/3تیييد 111/1 11/0 50/0

توانمندی خانواده برای انجام 
 مسافرت

 همگرايی H1تیييد H1 111/1 33/3 11/1تیييد 111/1 11/0 33/0

وجود امکانات ورزشی مناسب در 
 روستا

 همگرايی H1 تیييد H1 111/1 07/3 1/3 تیييد 111/1 11/0 75/0

 15/3 15/3 11/0 11/0 كل ميانگين و حد ميانه

 0351های مستخرج از پرسشنامه، يافته: منبع
 

 باا  برابر ترتيب به مردم ديدگاه از فرهنگی ا اجتماعی بعد در ميانه حد و همچنين بر اساس مطالعه حاضر ميانگين
 روساتايی  هاای  سکونتگاه كه است معنی بدان اين. باشد می 15/3 و 15/3 با برابر مسئوالن ديدگاه از و 11/0 و 11/0
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رو الزم هسات   ازاين .دارد قرار متوسط حد از تر پايين سطحی در فرهنگی ا اجتماعی وضعيت لحاظ به حسنلو دهستان
 .های ذكرشده برای پايداری كيفيت زندگی در محدوده كيفيت زندگی تقويت شوند همه شاخص

 محيطی ـ کالبدی زيست د بُع

انادازهای طبيعای و    پايداری كيفيت زندگی در ي  منطقه موجب پايداری كيفيت محيطی و تغيير و تحول چشام  
بناابراين در ايان قسامت، باه بررسای       ،دشاو  گوناگون میها و تسهيالت  وسازها و ايجاد زيرساخت انسانی نظير ساخت
 3از  منظاور ايان بررسای    باه . های محيط زيستی ا كالبدی در پايداری كيفيت زندگی اقدام شده است تیثيرات شاخص

آماده نشاان    دسات  نتايج ضاريب همبساتگی باه   . شده است شاخص از دو ديدگاه مردم و مسئوالن استفاده 03مؤلفه با 
 ،آوری زبالاه و دفان آن  شاخص پاكيزگی محيط روساتا، جماع   07شاخص محيط زيستی ا كالبدی،   03 دهد كه از می
آوری و بهداشتی دفع فاضالب، رضايت از محيط روستا از نظر حيوانات مزاحم و ولگرد، آلاودگی مناابع    های جمع روش

های نوساز و باادوام و   خطرناک، وجود خانهدار و  ها در اراضی شيبآبی تخريب و فرسايش خاک، پرهيز از ساخت خانه
سيستم گرمايشای، سيساتم سرمايشای، حماام،     )با كيفيت مناسب، رضايت از تسهيالت مناسب در واحدهای مسکونی 

كارگيری مواد و مصالح مقاوم در ساخت واحدهای مسکونی، وجود نورگيری و روشنايی كافی در  به، (سرويس بهداشتی
ونقل عمومی، طی كردن فاصله زمانی محدود بارای دسترسای    حملسب، دسترسی به وسايل و تباطی مناراه ارمنازل، 

مندی از آب آشاميدنی سالم و برق، دسترسی به جايگاه توزيع سوخت، رضايت از دسترسای باه خادمات    به شهر، بهره

ديادگاه ماردم و مسائوالن از    ، از های نوين ارتبااطی آوریكارگيری فن ، به(الحسنه و وام بان ، قرض)مالی و اعتباری 
هاای محايط زيساتی ا كالبادی در       بادين ترتياب هرانادازه شااخص    (. 7و  1هاای  جادول )برخوردار هستند  همسانی
 . يابد های روستايی تقويت شوند به همان اندازه ميزان كيفيت زندگی نيز افزايش می سکونتگاه

 لو محيطی كيفيت زندگی در دهستان حسن های زيستشاخص -6جدول 

 ميانگين ها شاخص مؤلفه ها
حد 

 ميانه

Sig 
 (مردم)

نتيجه 

ضريب 

 همبستگی

Sig  
 ميانگين (مسئوالن)

حد 

 ميانه

نتيجه 

ضريب 

 همبستگی

مقايسه 

 دو ديدگاه

طی
حي
ت م
يفي
ك

 
 همگرايی H1تیييد H1 111/1 33/3 11/3تیييد 110/1 11/0 01/0 پاكيزگی محيط روستا

آوری زباله و دفن  جمع
 آن

 همگرايی H1تیييد H1 101/1 07/3 11/3تیييد 111/1 11/3 71/0

آوری و  های جمع روش
 بهداشتی دفع فاضالب

 همگرايی H1 تیييد H1 101/1 73/0 11/3 تیييد 110/1 11/0 33/0

رضايت از محيط روستا 
از نظر حيوانات مزاحم و 

 ولگرد
 همگرايی H1تیييد H1 111/1 01/3 11/3تیييد 111/1 11/3 51/0

 همگرايی H1تیييد H1 130/1 17/0 11/3تیييد 111/1 11/3 57/0 آلودگی منابع آبی
 همگرايی H1تیييد H1 111/1 17/0 11/0تیييد 111/1 11/1 70/3 تخريب و فرسايش خاک
ها  پرهيز از ساخت خانه
دار و  در اراضی شيب
 خطرناک

 همگرايی H1 تیييد H1 111/1 37/3 11/1 تیييد 111/1 11/1 70/3

 11/3 17/3 11/3 53/0 كل ميانگين و حد ميانه

 0351های مستخرج از پرسشنامه، يافته: منبع
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 برابر ترتيب به مردم ديدگاه از محيطی زيست بعد در ميانه حد و شده ميانگين های انجام همچنين بر اساس بررسی
 از كالبادی  بعاد  در ميانه حد و همچنين ميانگين. باشد می 11/3 و 17/3 با برابر مسئوالن ديدگاه از و 11/3 و 53/0 با

 است معنی بدان اين. باشد می 13/3 و 03/3 با برابر مسئوالن ديدگاه از و 05/3 و 33/3 با برابر ترتيب به مردم ديدگاه
باه سااير   و نسابت   متوسط رو به باال بوده از حد كالبدی وضعيت لحاظ به حسنلو دهستان روستايی های سکونتگاه كه

 .ابعاد از وضعيت بهتری برخوردار است

 های كالبدی كيفيت زندگی در دهستان حسنلو  شاخص  -7جدول 

 ميانگين ها شاخص مؤلفه ها
حد 

 ميانه

Sig 
 (مردم)

نتيجه 

ضريب 

 همبستگی

Sig 
 ميانگين (مسئوالن)

حد 

 ميانه

نتيجه 

ضريب 

 همبستگی

مقايسه 

دو 

 ديدگاه

نی
کو
مس
ط 
حي
ت م
يفي
ك

 

های نوساز و بادوام و  خانهوجود 
 باكيفيت مناسب

 همگرايی H1تیييد H1 111/1 17/0 11/0تیييد 111/1 11/3 01/3

رضايت از تسهيالت مناسب در 
سيستم )واحدهای مسکونی 

گرمايشی، سيستم سرمايشی، 
 (حمام، سرويس بهداشتی

 همگرايی H1تیييد H1 111/1 33/3 11/3تیييد 111/1 11/3 31/3

كارگيری مواد و مصالح مقاوم  به
 در ساخت واحدهای مسکونی

 همگرايی H1 تیييد H1 101/1 17/3 11/3 تیييد 111/1 11/1 55/3

وجود نورگيری و روشنايی كافی 
 در منازل

 همگرايی H1تیييد H1 111/1 73/0 11/3تیييد 111/1 11/3 13/3

ت
اخ
رس
 زي
ت
يفي
ك

 
 ها

 همگرايی H1تیييد H1 110/1 11/3 11/1تیييد 111/1 11/3 07/3 راه ارتباطی مناسب
ونقل  دسترسی به وسايل و  حمل

 عمومی
 همگرايی H1تیييد H1 101/1 73/0 11/3تیييد 111/1 11/3 03/3

طی كردن فاصله زمانی محدود 
 برای دسترسی به شهر

 همگرايی H1 تیييد H1 111/1 17/0 11/0 تیييد 111/1 11/3 00/3

از آب آشاميدنی سالم مندی  بهره
 و برق

 همگرايی H1تیييد H1 111/1 17/1 11/1تیييد 110/1 11/1 10/1

دسترسی به جايگاه توزيع 
 سوخت

 همگرايی H1تیييد H1 111/1 17/1 11/1تیييد 111/1 11/1 71/3

رضايت از دسترسی به خدمات 
بان ، )مالی و اعتباری 

 (الحسنه و وام قرض
 همگرايی H1 تیييد H1 110/1 11/3 11/3 تیييد 111/1 11/0 00/0

های نوين  آوری كارگيری فن به
 ارتباطی

 همگرايی H1تیييد H1 111/1 03/3 11/1تیييد 111/1 11/3 30/0

 13/3 03/3 05/3 33/3 كل ميانگين و حد ميانه          

 0351های مستخرج از پرسشنامه، يافته: منبع
 

عناوان متغيار    های روستايی باه  عنوان متغير وابسته و پايداری كيفيت زندگی در سکونتگاه های انتخابی به شاخص
بررسای قرارگرفتاه و    ماورد نظرسنجی از دو گروه مردم و مسئوالن با استفاده از ضريب همبستگی پيرسون مستقل با 

دهد بين نظارات دو   گونه كه نتايج نشان می همان .دان سپس نظرات هر دو ديدگاه بر اساس نتايج ضرايب مقايسه شده
شااخص در ابعااد    10مؤلفاه باا    3وجود نداشته و نظرات هر دو ديدگاه در ( ناهمسانی)واگرايی  گروه مردم و مسئوالن



 9316 زمستان، 4، شماره 4، جلد فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی      882

 

درصد كمتر بوده و به وجود  10/1شده از   ميزان درجه اهميت محاسبه. برخوردار هستند( همگرايی)مختلف از همسانی 
های موردمطالعه  بدين معنا كه هراندازه شاخص. كنند بطه بين متغيرهای ذكرشده و پايداری كيفيت زندگی داللت میرا

های روستايی بيشتر موردتوجه قرار گيرد، به همان  ها در سکونتگاه از سوی نهادهای دولتی در جهت بهبود و توسعه آن
طور كه نتايج بررسی ابعاد چهارگانه نشاان داد، بعاد    همان. هد يافتها بهبود خوا اندازه كيفيت زندگی در اين سکونتگاه

های روستايی به  بدان معنی است كه سکونتگاهاين . كالبدی در مقايسه با ساير ابعاد از وضعيت متوسطی برخوردار است
 .لحاظ بعد كالبدی از وضعيت نسبتاً مطلوبی برخوردار است

اماا باا وجاود وضاعيت نسابتاً      . فته از محدوده موردمطالعاه مطابقات دارد  اين نتيجه با مشاهده ميدانی صورت گر 
كيفيات   كيفيات نهاادی،   اقتصاادی،  كيفيات  هاای  كل مؤلفاه  مطلوب محدوده موردمطالعه به لحاظ كالبدی، ميانگين

 ها كيفيت سالمتی و امنيت، كيفيت اوقات فراغت، كيفيت محيطی، كيفيت محيط مسکونی، كيفيت زيرساخت آموزشی،
 از و باوده  تار كوچ  آزمون مورد مقدار از گانه هشت های مؤلفه های شاخص در T آماره مقدار اساس بر و 500/0برابر 
( دو گروه ماردم و مسائولين روساتايی   ) اين بدان معنا است كه از نظر جامعه آماری پژوهش .است تر پايين متوسط حد

روستاهای دهستان حسنلو به لحاظ كيفيت زندگی از پايداری ضعيفی برخاوردار باوده و در شارايط ناپاياداری باه سار       
 . (3جدول )برند  می

آزماون   از اساتفاده  باا  حسانلو  دهستان موردمطالعه روستاهای بين در زندگی كيفيت های شاخص ميانگين مقايسه
 باه  توجاه  باا  ديگار  عباارتی  باه . دارد های ابعاد چهارگاناه  شاخص كليه بين در ميانگين تفاوت از نشان واريانس تحليل

 ساطح  باا  حسانلو  دهساتان  در زنادگی  پايداری كيفيت های ميانگين شاخص بودن يکسان ، فرضFعددی  مقدارهای
تاهای دهستان حسنلو به لحااظ كيفيات   اين بدان معنی است كه ميان روس(. 5جدول )شود  درصد رد می 55معناداری 

 .زندگی تا حدودی تفاوت فضايی وجود دارد

 

 زندگی در دهستان حسنلو  كيفيت های شاخص و ابعاد از ديدگاه ساكنان ارزيابی -8جدول 

 3= حد متوسط  ابعاد

 داری سطح معنی tآماره  
 %55فاصله اطمينان در سطح  

 باال پايين ميانگين تفاوت ميانگين

 -0035/1 -3733/1 3/0 -00311/1 111/1 -131/1 اقتصادی ا نهادی

 1003/1 -0330/1 10/0 -01113/1 000/1 -111/0 اجتماعی ا فرهنگی
 1000/1 -0350/1 53/0 -11307/1 010/1 -003/0 محيطی زيست

 1350/1 0303/1 30/3 30150/1 111/1 751/1 كالبدی

 500/0 ميانگين كل

 0351تحقيا،های  يافته: منبع
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 تحليل واريانس تفاوت ابعاد كيفيت زندگی در دهستان حسنلو  -5جدول 

 F داری سطح معنی ابعاد
 ميانگين مجذورات جمع مجذورات

 بين گروهی گروهی درون بين گروهی گروهی درون

 001/1 107/1 713/31 303/1 333/311 111/1 اقتصادی ا نهادی
 173/7 103/1 100/37 031/1 115/013 111/1 اجتماعی ا فرهنگی

 501/0 100/1 137/03 001/3 311/010 111/1 محيطی زيست
 700/1 100/1 730/31 301/1 013/071 111/1 كالبدی

 0351های تحقيا، يافته: منبع
 

گياری   بهرههای مورد بررسی از آزمون توكی  های پايداری كيفيت زندگی در سکونتگاه تر شاخص برای تبيين دقيا
بر اساس نتايج آزمون توكی، در بعد اقتصادی ا نهادی سه طبقه كه در طبقه اول روستای حسنلو، در طبقه  . شده است

در بعاد  . دوم شيخ احمد و كهريز عجم و روستاهای بارانی عجم، بارانی كرد، وزنه و آقابيگلو در طبقه سوم قارار دارناد  
عجام باه ترتياب در     ی حسنلو در طبقه اول، روستاهای شيخ احمد و كهريزاجتماعی ا فرهنگی چهار طبقه، كه روستا 

از نظار  . طبقه دوم و سوم و چهار روستای بارانی عجم، بارانی كرد، وزنه و آقابيگلو در طبقه چهارم جای گرفتاه اسات  
بنادی روساتای    در ايان طبقاه  . اند های مورد بررسی در سه طبقه قرار گرفته های بعد محيط زيستی، سکونتگاه شاخص

حسنلو در طبقه اول، شيخ احمد و كهريز عجم در طبقه دوم و چهار روستای بارانی عجم، بارانی كرد، وزناه و آقاابيگلو   
های مورد بررسی در بعد كالبدی در چهاار طبقاه    های روستايی از نظر شاخص نهايتاً سکونتگاه. در طبقه سوم قرار دارد

روستای حسنلو در تمامی ابعاد مورد بررسی در طبقه اول جاای گرفتاه و نسابت باه     بندی  در اين طبقه. گيرند قرار می
نتيجه حاصل از آزمون تاوكی نشاانگر تفااوت فضاايی     (. 01جدول )روستاهای ديگر از وضعيت بهتری برخوردار است 

 .های روستايی دهستان حسنلو با يکديگر است سکونتگاه

 موردمطالعه به تفکيک ابعاد بر اساس آزمون توكی های روستايی بندی سکونتگاه طبقه -1 جدول 

 سکونتگاه

 15/1معناداری طبقات در سطح آلفا 

 بعد كالبدی محيطی بعد زيست بعد اجتماعی ـ فرهنگی بعد اقتصادی ـ نهادی

    3     3 4     3     3 4 

 31/0    11/0   11/0    31/0   بارانی عجم
 31/0    11/0   11/0    30/0   بارانی كرد
   53/0   11/0    10/0   10/0  شيخ احمد
    35/3   15/3    00/3    31/3 حسنلو
  01/3     35/0   70/0    03/0  كهريز عجم
 00/0    10/0   13/0    53/0   وزنه
 71/0    00/0   05/0    00/0   آقابيگلو

 0351های تحقيا،  يافته: منبع
 

 سنجش سطوح پايداری کيفيت زندگی 

 گياری چناد   برای نشان دادن سطح و درجه پايداری كيفيت زندگی در روستاهای ماورد مطالعاه از مادل تصاميم    
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هاای   های پايداری در ابعاد چهارگانه مورد نظر، پس از تركيب داده اساس شاخص بر. استفاده شد WASPASشاخصه 
پرسشانامه  هاا در نقااط روساتايی ماورد مطالعاه از طرياا        های خام هر ي  از شااخص  شده، ماتريس داده آوری جمع
جادول  )ارد شاد  گيری ارزيابی پايداری كيفيت زندگی تشکيل و استاندآوری و تعريف شده و آنگاه ماتريس تصميم جمع
 .داستفاده ش 0 های موردبررسی و تشکيل ماتريس استاندارد از مدل منظور يکسان ساختن واحد مقياس شاخص به(. 00

(0)     
   

     
  

   

 

هاا تعياين    ها الزم بود كه وزن نسبی آن دست آمدن اعداد حقيقی، برای بيان اهميت نسبی شاخص آنگاه بعد از به
جادول  )های مختلف در اين تحقيا از روش آنتروپی شانون استفاده به عمال آماد    برای اين منظور از بين روش. شود
و در نهايت امتيازهای مربوط موردمحاسبه قرار گرفتند  WASPASدست آمده از طريا مدل  های به داده سپس(. 00

 (.03جدول )دست آمده است  های روستايی مورد مطالعه بهبه ميزان پايداری كيفيت زندگی در هر ي  از سکونتگاه

 از طريق آنتروپی شانون WASPASكار رفته در مدل  ی بهها مؤلفهی وزن ده -  جدول

 وزن ها مؤلفه بعد

 اقتصادی ا نهادی
 033/1 كيفيت اشتغال و درآمد

 001/1 كيفيت نهادی

 اجتماعی ا فرهنگی

 003/1 كيفيت آموزش
 037/1 كيفيت سالمتی و امنيت

 003/1 كيفيت اوقات فراغت

 003/1 كيفيت محيطی محيط زيستی

 كالبدی
 001/1 كيفيت محيط مسکونی

 031/1 ها كيفيت زيرساخت

 0351های تحقيا، يافته: منبع

 ها   مقياس شده مؤلفه ماتريس بی -  جدول 

 روستا 

 مؤلفه
 آقابيگلو وزنه عجم زيكهر شيخ احمد بارانی كردی بارانی عجم حسنلو

 3130003/1 00/1 1/1 130170/1 1000171/1 3100133/1 350030/1 كيفيت اشتغال و درآمد

 0711771/1 00/1 1/ 0 0100301/1 1000171/1 3100133/1 0510710/1 كيفيت نهادی
 0711771/1 00/1 0/1 0100301/1 3100003/1 0300710/1 0510710/1 كيفيت آموزش

 0000305/1 00/1 1/ 1 130170/1 1000171/1 0177000/1 350030/1 كيفيت سالمتی و امنيت
 0711771/1 00/1 0/1  0100301/1 0017001/1 0300710/1 0510010/1 كيفيت اوقات فراغت
 3130003/1 00/1 1/1  0100301/1 3100003/1 0300710/1 0510710/1 كيفيت محيطی

 3130003/1 00/1 0/1  0100301/1 1000171/1 0177000/1 350030/1 كيفيت محيط مسکونی

 0000305/1 00/1 1/1 130170/1 1000171/1 3100133/1 1510513/1 ها كيفيت زيرساخت

 های تحقيا يافته: منبع
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و 33730703/1شده به ترتيب روستای حسانلو و باارانی كارد باا امتياازات       ها و محاسبات انجام بر اساس شاخص
در برخورداری از كيفيت زندگی مطلوب با رتبه ي  و دو در سطح اول پايداری قرار گرفته و روستاهای  30703107/1

در سطح پايداری بسايار ضاعيف از كيفيات زنادگی واقاع      تر  های پايين با رتبه ، آقابيگلو، بارانی عجم، وزنهعجم زيكهر
طوركلی توزيع جغرافيايی پايداری كيفيت زندگی در روستاهای دهستان حسنلو شهرساتان نقاده    به(. 01جدول )اند  شده

در طيفای ماابين   ( ناپاياداری )دارای وضعيت مطلوبی نيسات و اكثريات روساتاها در ساطوح پاياداری بسايار ضاعيف        

اين امر مؤيد اين مطلب است كاه شارايط الزم جهات برقاراری كيفيات      . اند قرار گرفته 31103/1 – 051111753/1
مناد در راساتای تایمين     طاور نظاام   شده در اين منطقه به های در نظر گرفته زندگی مطلوب و پايدار با توجه به شاخص

نماند كه روساتاهای حسانلو، باارانی    ناگفته . زدايی از مناطا روستايی شکل نگرفته است نيازهای اساسی و محروميت
هاای   ، قارار گارفتن در مساير جااده    (حسنلو)كرد و شيخ احمد نيز پايداری متوسط خود را مديون مركز دهستان بودن 
 .ارتباطی اصلی و دسترسی آسان به مراكز شهری نقده و محمديار هستند
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 پايداری كيفيت زندگی های روستايی دهستان حسنلو بر پايه سکونتگاه بندی سطح -4  جدول

 سطوح پايداری كيفيت زندگی WASPASضرايب مدل 

 (تاحدودی پايدار)سطح اول  حسنلو، بارانی كرد، شيخ احمد 337301/1 –300703/1

 (پايداری ضعيف)سطح دوم  اااااا 300703/1 -31103/1

051111753/1 – 31103/1 
كهريزعجم، آقابيگلو، بارانی 

 عجم، وزنه 
پايداری بسيار )سطح سوم 

 (ضعيف

 های تحقيا يافته: منبع
 

 گيرینتيجه

هاای اقتصاادی، اجتمااعی،     ارتقاء كيفيت زندگی يکی از مفاهيم محوری توسعه پايدار اسات كاه در تماام زميناه    
 را روستايی های سکونتگاه در مردم زندگی كيفيت شود، بنابراين وضعيت فرهنگی، محيطی، كالبدی و نهادی ظاهر می

 و هدفمند ريزی برنامه نو  ي  به آن، پايداری به رسيدن برای كه كرد فرض روستايی پايدار توسعه بر عاملی توان می
 عوامال  نيل به اين امر، به لذا. فضاهای روستايی است در جمعيت ماندگاری آن اصلی هدف كه است نيازمند بلندمدت
 و امنيات  طبيعی، محيط سالمت، بهداشت، و آموزش مانند خدماتی به دسترسی مناسب، درآمد اشتغال، جمله از زيادی
های حاصل بررسی نظرات دو گروه خانوارهای روستايی و مسئوالن محلی در راساتای ارتبااط    يافته. است وابسته غيره

نداشاته و  وجاود  ( ناهمساانی )كالبدی و پايداری كيفيت زندگی واگرايی  ا محيطی زيست اجتماعی، بين ابعاد اقتصادی،
های روستايی الزم و ضاروری   در سکونتگاه( جامعه روستايی و مسئوالن محلی)ها ازنظر هر دو ديدگاه  وجود توسعه آن

 هاای  نتيجه آن است كه كيفيت زندگی در روستاهای دهستان حسنلو شهرستان نقده بر مبنای مؤلفه. شده است شناخته
كيفيت سالمتی و امنيت، كيفيت اوقاات فراغات، كيفيات محيطای،      كيفيت آموزشی، كيفيت نهادی، اقتصادی، كيفيت

اقتصادی ا نهادی، اجتماعی ا فرهنگی، محيط زيستی   )در قالب چهار بُعد  ها كيفيت محيط مسکونی، كيفيت زيرساخت
 پاس . تر از حد متوسط قارار گرفتاه و وضاعيت ناامطلوبی دارناد      در سطحی پايين 50/0در مجمو  با امتياز ( و كالبدی
 حساسی و ای پايه های چالش با زندگی كيفيت لحاظ به حسنلو دهستان روستايی های سکونتگاه كه كرد عنوان توان می
 .است روبرو

 حاضر نشان مطالعه نتايج. است اقتصادی ا نهادی  بعد زندگی روستائيان كيفيت بر تیثيرگذار و مهم عوامل از يکی
 یهاا  مؤلفاه  از. متوساط قارار دارد   حاد  از تار  يينپاا در ساطحی   موردمطالعاه  ا نهادی روستائيان اقتصادی بعد كه داد
 روساتائيان  رضاايت  باودن ساطح   پاايين  مباين  ها يافته .است درآمد و اشتغال مطالعه اين بعد اقتصادی در كننده يينتع

 در تناو   آن، باودن  و محاروم  منطقاه  وضاعيت  باه  توجاه  باا  همچناين . باشاد  یم درآمد خود و اشتغال ازموردمطالعه 
 كه هستند دامدار و كشاورزموردمطالعه  افراد از نيمی حدود موجود نتايجبر اساس . پايين است بسيار شغلی یها فرصت
 درآماد  ايان . آماده اسات   پايين بسيار منطقه در غالب شغل از حاصل اخير، درآمد سال چند به خشکسالی های توجه با

كيفيت  از آنان سطح رضايت آمدن پايين باعث نهايت در و داشته مستقيمتیثير  كشاورزان عملکرد كاهش در نيز پايين
با توجه به اينکه به لحاظ كيفيت نهادی رضايت نسبی روساتائيان دهساتان حسانلو از     .است شده خود اشتغال و درآمد

و دسترسی آزاد ( همانند دهيار، شورا)تعامل و همکاری بين مردم و مسئولين، دسترسی آسان به مسئولين امور روستايی 
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قرار گرفت عدم رضايت  مورداشارهكه  طور هماناما . به اطالعات و اخبار عامل نهادی را در حد متوسط قرار داده است
مناسب و غيره باعث شاده اسات وضاعيت كيفيات زنادگی       انداز پسروستائيان از اشتغال، درآمد، قدرت خريد، داشتن 

كه بسياری از روستائيان در قياس با مناطا شاهری   یطور به. سط ارزيابی شودتر از حد متو يينپاروستائيان در سطحی 
، قنباری و  (0350)با نتايج مطالعاات قاادرمرزی و همکااران     آمده دست بهنتيجه . از محروميت بااليی برخوردار هستند

 .بقت داردمطا( 0113)و لی ( 0351)، پورطاهری و همکاران (0351)، افتخاری و همکاران (0350)همکاران 

نتايج مطالعه حاضر . يکی ديگر از عوامل مهم تیثيرگذار بر كيفيت زندگی روستائيان بعد اجتماعی ا  فرهنگی است 
كنناده   يينتعی ها مؤلفهاز . تر از حد متوسط است يينپا موردمطالعهفرهنگی در روستاهای نشان داد كه بعد اجتماعی ا  

ی هاا  مؤلفاه در بين  .باشد یم ، آموزش و اوقات فراغت امنيت عيت سالمت،وض اجتماعی ا فرهنگی در اين مطالعه  بعد
ی مؤلفاه ساالمت و امنيات همانناد     هاا  شااخص دهنده بعد اجتماعی ا فرهنگی، رضايت نسابی روساتائيان از     يلتشک
( مؤلفه سالمت و امنيت)رضايت از امنيت فردی، مصرف مواد غذايی پروتئينی آن ی از بيمه روستايی، احساسمند بهره

( آماوزش و اوقاات فراغات   )ی بعد اجتمااعی ا فرهنگای    ها مؤلفهاز طرفی ساير . را در سطحی متوسط قرار داده است
. فيت زندگی شده استاين امر بسترساز نامطلوبی بعد اجتماعی ا فرهنگی مؤثر بر كي . تر از حد متوسط بوده است يينپا

مطابقت ( 0113)و لی ( 0351)، افتخاری و همکاران(0350)با نتايج مطالعات قادرمرزی و همکاران  آمده دست بهنتيجه 
در اين بعاد مؤلفاه كيفيات    . محيطی و كالبدی از ديگر ابعاد تیثيرگذار بركيفيت زندگی روستائيان است يستزبعد . دارد

ها در قالب بعد كالبادی   يرساختزی كيفيت محيط مسکونی و كيفيت ها مؤلفهيطی و مح يستزمحيطی در قالب عامل 
ی روستايی دهستان حسانلو  ها سکونتگاهنتايج نشان داد كه عامل كيفيت محيطی مربوط به . اند گرفتهی قرار موردبررس
ی روساتايی،  ها سکونتگاهدر محيطی  كيفيت عامل كننده يينتع یها شاخصاز  يکی. تر از متوسط قرار دارد يينپادر حد 
در پيراماون   هاا  زبالهی آور جمعدر بسياری از روستاها در كنار . ی زباله و پاكيزگی محيط روستا استآور جمعی ها روش

محيطای در روساتاها    انداز چشمشود كه باعث پايين آمدن كيفت  یمروستا، فضوالت حيوانی نيز در روستاها نگهداری 
، پورطااهری  (0351)، افتخاری و همکاران (0350)با نتايج مطالعات قادرمرزی و همکاران  مدهآ دست بهنتيجه .گردد یم

 . همخوانی دارد( 0113)و لی ( 0351)و همکاران 

 مطالعاه  نتاايج . ی روساتايی اسات  هاا  سکونتگاهعامل كالبدی نيز يکی ديگر از عوامل تیثيرگذار بر كيفيت زندگی 
 باه  تاوان  یما  وضاعيت  اين از داليل. باشد یم متوسط حد درموردمطالعه  روستائيانكالبدی  عامل كه داد نشان حاضر
ی ارتبااطی  هاا  راهی از آب آشاميدنی سالم و برق، طی كردن فاصله زمانی محدود برای دسترسای باه شاهر،    مند بهره

مناساب در  عمومی، دسترسی به توزياع جايگااه ساوخت، تساهيالت      نقل و  حملمناسب، دسترسی به جاده و وسايل 
يری مواد و مصاالح مقااوم   كارگ به، (بهداشتی سرويس حمام، سرمايشی، سيستم گرمايشی، سيستم)واحدهای مسکونی 

دو شاخص اخير بيشتر در طی چناد ساال اخيار در روساتای حسانلو باه عناوان مركاز         )در ساخت واحدهای مسکونی 
ی هاا  ساکونتگاه ميدانی صورت گرفتاه در بساياری از    وجود با توجه به مشاهده ينا با(. شود یمدهستان است، مشاهده 

 مناساب  امکاناات  تساهيالت و  فقادان   فرسوده، و قديمی یها بافت به علت وجود ها سکونتگاه، موردمطالعهروستايی 
 .اين امر داللت بر پايين بودن كيفيت عامل كالبدی دارد. باشند یمبهداشتی مناسب  های يسازجمله سرو

شاده باه ترتياب     هاا و محاسابات انجاام    نشان داد كه بر اسااس مؤلفاه   WASPASهمچنين نتايج اجرای مدل  
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هاای موردمطالعاه    روستاهای حسنلو، بارانی كرد و شيخ احمد ميزان پايداری متوسطی را در قياس با سااير ساکونتگاه  
، قارار گارفتن در مساير    (حسانلو )ودن سه روستای مذكور پايداری متوسط خود را مديون مركزيات دهساتان با   . دارند
طاوركلی   باه . های ارتباطی اصلی و دسترسی آسان و قرار گرفتن در پيرامون مراكز شهری نقده و محمديار هستند جاده

هاای روساتايی    توان بيان داشت كه توزيع جغرافيايی پايداری كيفيت زندگی در سکونتگاه بر اساس آنچه اشاره شد، می
تان نقده دارای وضعيت مطلوبی نبوده و اكثريت روستاها در سطوح پايداری بسيار ضاعيف قارار   دهستان حسنلو شهرس

هاای موجاود    ها با نتايج حاصال از مطالعاات ميادانی و مشااهدات عينای باه خاوبی باا واقعيات          اند و اين يافته گرفته
 .های روستايی منطبا است سکونتگاه

شود  ندگی مفهومی چندوجهی است كه پايداری آن زمانی محقا میتوان بر اين نکته تیكيد داشت كه كيفيت ز می
در ناپاياداری و ناامطلوب باودن كيفيات زنادگی منااطا       . های آن از وضعيت مطلوب برخاوردار باشاند   كه همه مؤلفه

روستايی موردمطالعه عوامل و نيروهای مختلفی اثرگذار هستند كه نبود تنو  شاغلی و اتکااء باه كشااورزی، بيکااری،      
گياری نهادهاای ماالی و خارد روساتايی،       های زندگی، مالکيت زمين، عدم شاکل  رآمد ناكافی خانوار و افزايش هزينهد

های عماومی، عادم واگاذاری     ها، ضعف زيرساخت گيری ها و تصميم سازی همکاری ناكافی مردم و مسئولين در تصميم
کاارد مااديران روسااتايی، تکنوكراتياا  بااودن امااور روسااتايی و تفااويض اختيااارات بااه روسااتاييان، نارضااايتی از عمل

های اجتماعی، مهاجرت  پذيری در برابر وظايف و نقش روايی خوب روستايی، كاهش مسئوليتها، نبود حکمريزی برنامه
هاای فاضاالب روساتايی،     روستاييان به شهر به اميد زندگی بهتر، كاهش و آلودگی منابع آبی روستا، عدم وجود شبکه

ترين علل بسترساز پايداری ضعيف يا ناپاياداری كيفيات زنادگی در     توان از مهم ها و غيره را می زباله دفع غيربهداشتی
 .های روستايی برشمرد سکونتگاه

گونه استنباط كرد كه اگر بهبود و پايداری كيفيت زندگی در قالب نگارش   توان اينشده، می بر اساس مطالعه انجام
منظاور   محوری، توانمندساازی ماردم باه    ه پايدار، گسترش دموكراسی و رويکرد مردمجانبه بر اساس پارادايم توسع همه

هاا و   ها، توانمندسازی اقتصادی، افزايش رفاه و خوشبختی و پايگاه اجتماعی، گسترش فرصات  گيری شركت در تصميم
ايد ماديريت روساتايی از   های بالقوه و غيره صورت گيرد، در اين حالت، برای ارتقاء و پايداری كيفيت زندگی، ب ظرفيت

در ايان  . نمايند گر ايفای نقشگر و تسهيل عنوان هدايت گرفته و عوامل بيرونی فقط به درون خود جوامع روستايی شکل
روايی خوب روستايی كه ارتقاء سطح كيفيت زندگی روستاييان را چه از نظر مادی و معناوی و چاه   راستا، رويکرد حکم

ای از راه تالش برای ارتقای عرضه متکی به منابع محلی و بسط  های درون ناحيه فيتبه لحاظ تحرک بخشيدن به ظر
 .رود مثابه كليد اصلی به شمار می داند، به و توسعه عوامل مؤثر و كارا در بهبود بخشی به كيفيت زندگی می

 منابع

گی در ناواحی روساتايی   ی ذهنی كيفيت زناد ها شاخصسنجش .  0350. و قرنجي ، م. ر. ، رضوانی، م. . بدری، س
-71(: 0)01يزی محيطی، ر برنامهفصلنامه جغرافيا و (. دهستان جعفربای جنوبی شهرستان تركمن: مطالعه موردی)
03. 

: ارزيابی كيفيت زندگی در نواحی روستايی، مطالعاه ماوردی  . 0351. و فتاحی، ا. الدين افتخاری،   ، ركن.پورطاهری، م
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 .03-30(:71) 13های جغرافيای انسانی،  پژوهش. دهستان خاوة شمالی، استان لرستان

 شهری زندگی كيفيت های شاخص سنجش و توسعه .0333. و ستاری، م ح. ، منصوريان، ح.، متکيان،   ا.رضوانی، م ر
 .37-001 (:0)0 ای، منطقه و شهری های پژوهش و مطالعات مجله .(لرستان شهر نورآباد، استان: موردی مطالعه)

هاا و اراياه مادل     هاا و مادل   بررسای مفااهيم، شااخص   : سنجش كيفيت زنادگی . 0337. و منصوريان، ح. رضوانی، م
 .0-01(: 3)00فصلنامه روستا و توسعه، . پيشنهادی برای نواحی روستايی

روساتايی   منااطا  در زنادگی  كيفيات  فضاايی  توزيع ارزيابی. 0351. م پور، حاجی و. ا فتاحی، ،.  الدين افتخاری، ركن
 . 51 - 15 (:0)0 روستايی، های پژوهش فصلنامة (.لرستان استان دلفان شهرستان مركزی بخش: موردی مطالعة)

 .000 – 000(: 0)5 زيست، محيط تکنولوژی و ه علومفصلنام شهرسازی، متن در پايداری رويکرد .0331. ف حبيب،

گياری   سنجش و ارزيابی پايداری در مناطا روستايی با اساتفاده از تکنيا  تصاميم   . 0351. شايان، ح. خسروبيگی، ر
  .000-030(: 0)0های روستايی،  فصلنامه پژوهش. چندمتغيره فازی ا تاپسيس

ساطوح كيفيات زنادگی شهرساتان      برحساب بنادی منااطا روساتايی     يات اولوسانجش و  . 0353. حيدری ساربان، و
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Abstract 
Promoting the quality of life is one of the key concepts of sustainable development that 

appears in all economic, social, cultural, environmental, physical and institutional fields. The 

main purpose of this article is measuring the sustainability of quality of life in rural settlements 

of the Hassanlou County that is from the Naghadeh County. The present study was conducted 

using descriptive-analytic method. The statistical population of the study consisted of two 

groups of rural households and local authorities.  To determine the sample size, the Cochran 

model was used and available samples were used for sampling. Field information was gathered 

using a questionnaire. The collected data was analyzed using the SPSS software package and 

Pearson correlation coefficient, single sample T, one way analysis of variance, Tukey test and 

the multi-criteria decision making model WASPAS. The overall results from comparing the 

views of people and authorities showed that improving all of the indicators examined to sustain 

the quality of life in rural settlements is necessary. Therefore, there is a convergence between 

the views of both the people and the authorities. Overall, the research results showed that the 

level of quality of life in the studied range is lower than the average (with a score of 2.91). 
3
Also, the results of the WASPAS analysis showed that the villages of Hasanlou, Baranye Kord 

and Sheikh Ahmad, ranked one, two and three, in terms of quality of life, and in comparison 

with other settlements, they are in a medium level of sustainability.  
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