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  شهر مركز از فاصله معيار با ييروستا نواحي زندگي اجتماعي كيفيت سنجش
   ويژه بردار تكنيك ،TEVمدل از استفاده با 

  )بهشهر شهرستان يقلعه چهار روستاهاي :يمورد نمونه(
    1نقوي ضامحمدر

  دانشگاه مدرس ،روستايي ريزيبرنامه و جغرافيا ارشد كارشناس
  25/02/1391مقاله: پذيرش تاريخ   18/11/1390مقاله: دريافت تاريخ

  چكيده
 گرفتـه  قـرار  ريـزان  برنامـه  توجـه  مورد بيشتر  هامروز كه ستا اساسي فرايندهاي از يكي روستايي نواحي در زندگي كيفيت بهبود   

 و يكپارچـه  روسـتاها  سطح در را محيطي و اجتماعي اقتصادي، فرايندهاي بتوانند هادولت كه شودمي محقق زماني مفهوم اين است.
 با امروزه اما است، بوده همراه اقتصادي تحوالت تعيين هدف با روستايي مناطق در زندگي كيفيت بهبود درگذشته .سازند هماهنگ

 جستجو روستاها كاركردي و اجتماعي ،ساختاري تحوالت عرصه در  را خود جاي شيوه اين ،شدن جهاني از ناشي تغييرات به توجه
 .باشـد مـي  شـهر  مركـز  از فاصـله  عيـار م بـا  اجتمـاعي  بعـد  از روسـتايي  ساكنان زندگي كيفيت بررسي حاضر پژوهش هدف كند.مي

 و پيمايشـي  صـورت  هبـ  تحقيـق  روش و بهشـهر  شهرسـتان  عبـدالملكي  قلعـه  هـار چ روسـتاهاي  از روسـتا  10 ،مطالعـه  مـورد  محدوده
 ليكـرت  طيف قالب در پرسشنامه طريق از ميداني و ايتابخانهك صورت هب نيز اطالعات گردآوري روش كه است تحليلي -توصيفي
 هبـ   SIGمقـدار  و تحقيـق  نتـايج  بـه  توجـه  بـا  .ستا گرفته قرار تحليل مورد )SPSSافزار(نرم طريق از تحقيق سئوال و شده طراحي
 ناسـاكن  زنـدگي  كيفيـت  بـين  داريمعنـا  رابطـه  كـه  كرد استنباط توانمي ،بوده   05/آلفا سطح از ترپايين كه متغيرها از آمده دست

 للمـرز،  آبـاد، مهـدي  زينونـد،  روسـتاهاي  در آن تـاثير  بيشـترين  و دارد وجـود  اجتماعي بعد از بهشهر شهرستان قلعه چهار روستاهاي
   .است شده مشاهده اميرآباد و لنگه يعقوب

  
 .TEV،بهشهر روستا، اجتماعي، بعد زندگي، كيفيت :كليدي گانواژ
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  مقدمه
 پذيرفتـه  تعرفه يك دارد، عام معني و جذابيت جه اگر زندگي كيفيت ندارد. روشني سرچشمه زندگي كيفيت واژه

 خـارجي  و عينـي  حقـايق  بـه  فـرد  يك زندگي كيفيت رود، بكار زندگي كيفيت تعريف در كه عبارتي هر ندارد. عام
 زنـدگي  كيفيـت  بهبود است. وابسته خودش يزن و عوامل اين از او ذهني و دروني ادراكات وها  دريافت و اش زندگي

 بهبود واقع در است. بوده ريزان برنامه توجه اصلي كانون همواره خاص هاي هگرو و اشخاص براي يا و مكان يك در
 كيفيت ).1:1388(لطفي،است جامعه آن عمومي يها سياست اهداف مهمترين از يكي اي، جامعه هر در زندگي كيفيت
 و فـردي  هـاي ارزش مكـان،  و زمـان  چـون  هـايي همؤلفـ  تـأثير  تحت كه است بعدي چند و دهپيچي مفهومي زندگي،
 بـه  را آن برخـي  .است مترتب آن بر مختلف هايگروه و افراد براي گوناگوني معاني رو اين از و دارد قرار اجتماعي

 رفـاه  عنـوان  بـه  برخـي  و بيتجذا ميزان براي اياندازه عنوان به ديگر برخي ناحيه، يك پذيريزيست قابليت عنوان
 منصـوريان،  (رضـواني،  انـد دهكـر  تعبيـر  دسـت  اين از مواردي و رضايتمندي شادكامي، ،اجتماعي بهزيستي عمومي،
 آن فقط نه اما هستند برخوردار آن از كه است امكاناتي از افراد استفاده ميزان بيانگر زندگي كيفيت ).7،1388 احمدي
 قـدرت  آن نتيجـه  در توانـد مـي  فـرد  كه را ييهافرصت و شرايط تمامي بلكه است افتهي دست بدان فرد كه امكاناتي
 يمحيطـ  اجتمـاعي  و اقتصادي فرايندهاي درون را خود زندگي بهبود نيازها، تامين رفاه، بتواند تا باشد داشته انتخاب

 جملـه  از زنـدگي  كيفيـت  رشد ).Laurent.Maesen.Walker,2003:7( نمايد فراهم  كند مي زندگي آن در كه
 توجـه  مـورد  غربـي  كشـورهاي  در شـدن  صنعتي فرايند و فناوري جانبه همه گسترش با ابتدا كه ستا مهمي مسائل

 كـه  ارسـطو  كالسـيك  آثار در توانمي را زندگي كيفيت مفهوم از فادهاست تاريخي هايريشه گرفت. قرار انديشمندان
 كيفيـت  رابطـه  از كالسيك Nichomachean اخالقي اصول در وي يافت، هستند ميالد از قبل 330سال به مربوط
 1995سـال  در پسـيون  ).15:1389نظـري،  (مختـاري،  گويـد مـي  سخن افراد ذهني هايارزش و شادي هنگام زندگي
 آن در مـردم  كـه  محيطـي  وضـعيت  بـه  كلـي  طور به زندگي كيفيت اصطالح :كندمي تعريف چنين را زندگي كيفيت
 ميـزان  و سـالمت  ماننـد  افـراد   شخصي شرايط برخي به همچنين و )مسكن كيفيت و لودگيآ نظير( كنندمي زندگي

 نيازهـاي  شدن برآورده ميزان ميان كنش هم بر عنوان به را زندگي كيفيت توانمي كلي طور به .دارد اشاره تحصيالت
 كيفيـت  اخيـر،  مطالعات در كرد تعريف خاص ناحيه يك در خود نيازهاي تأمين از هاگروه و افراد رضايت و انساني
 اسـتفاده  مورد زندگي كيفيت سنجش براي را عيني هايشاخص اول، روش .شودمي گيرياندازه روش دو به زندگي
 نيازهـاي  تـأمين  ميزان انعكاس براي سنجش قابل اقتصادي و اجتماعي هايشاخص عيني، هايشاخص دهد.مي قرار

 و ظـاهري  وضـعيت  هـا شـاخص  ايـن  .شـوند مـي  بررسي رسمي آمارهاي و گزارشها از استفاده با كه هستند انساني
 اصلي، پيشرفت شاخص داخلي، ناخالص توليد مانند ييها شاخص از روش اين در .دهندمي نشان را زندگي ملموس
 روش در شـود  مـي  اسـتفاده  المللي بين و ملي يها مقايسه براي انساني توسعه شاخص و اجتماعي سالمت شاخص

 شود مي ناميده ذهني زيستي به اصطالحا كه  راها  گروه و افراد رضايت سطح كه دارند قرار ذهني يها شاخص دوم،
 سطوح صورت هب تواندمي زندگي كيفيت مورد در مطالعات ).8:1388احمدي، منصوريان، (رضواني، .ميكنند ارزيابي
 و زنـدگي  كيفيـت  بـين  ارتبـاط  توضيح براي وفمعر مدل دو گانه چند يا و ساده متغيرهاي با باشد، طولي يا متقاطع
 كـه  است ثابتي ويژگي زندگي كيفيت كه است فرض اين براساس پائين به باال از مدل :اندشده پيشنهاد متغيرها ديگر
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 125... از بعد اجتماعي ييروستاسنجش كيفيت زندگي نواحي 

 كـه  قضـيه  ايـن  بـه  اسـت  متكي كه باال، به پائين از مدل و شود مي افراد زندگي در معيني هاينتيجه خروجي باعث
 توسـعه  اخيـر  يهـا  برنامـه  در .)67:1388(لطفـي،  دهنـد مي قرار تاثير تحت را افراد زندگي كيفيت خاصي متغيرهاي
 ييهـا  زمينه ايجاد و روستايي مناطق در اجتماعي زندگي كيفيت بهبود به توجهي قابل اهميت اروپا، اتحاديه روستايي

 سـطوح  در يابند دست اجتماعي رفاه به و داده يرتغي را خود زندگي دروني استقالل با و آزادانه بطور بتوانند افراد كه
  .)Bets.1996:61(است شده مطرح ايمنطقه ملي،

 خـدماتي  بـه  دسترسي مناسب، درآمد اشتغال، جمله از زيادي عوامل به روستايي يها مكان و مردم زندگي كيفيت
 زنـدگي  كيفيـت  ، چند هر .تاس وابسته قوي هاي انجمن و امنيت، طبيعي، محيط سالمت، بهداشت، و آموزش مانند
 ايـن  در بهتـر  زندگي و رفاه سنجش به مربوط يها چالش اما ، است وابسته عوامل بدين نيز شهري يها مكان و مردم
 برخـي  اما اند وابسته اقتصادي كالن شرايط بهها  شلچا اين از برخي.دار تفاوت بسيار روستايي مناطق با نواحي گونه
 و كوچـك  مقيـاس  ماننـد  عـواملي  .شـود  مي مربوط روستايي نواحي در موجود نهادي و سازماني چارچوب به ديگر
 آنهـا،  جغرافيايي انزواي و زياد فاصلة كشاورزي، بخش در درآمد و اشتغال كاهش روستايي، يها سكونتگاه كم تراكم
 زنـدگي  كيفيـت  بهبـود  بـراي  الزم يهـا  سياسـت  اجـراي  ناكارآمـد  و نامناسب نقل و حمل شبكة و ارتباطي هاي راه

 كيفيت سنجش انساني، اجتماعات بهزيستي و توسعه در زندگي كيفيت اهميت به توجه .كندمي ترپيچيده را روستايي
 آن بـر  حاضـر  تحقيق مبنا اين بر .)4،1387 منصوريان، (رضواني، دارد ويژه اهميتي آن بر مؤثر عوامل تبيين و زندگي
 سالمت، و بهداشت وآموزشي، فرهنگي متغيرهاي نظير زندگي كيفيت يها شاخصه اعياجتم ابعاد به توجه با تا است

 زنـدگي  كيفيـت  بـين  معنـاداري  رابطـه  آيـا  كـه  اساسي سوال اين به ،ضروري نيازهاي تامين و سرگرمي و تفريحات
 سـتدل م پاسخي ،دارد وجود فاصله معيار با اجتماعي بعد بهشهراز شهرستان عبدالملكي قلعه چهار روستاهاي نساكنا
 نمايد. ارائه

  نظري مباني
 بـه  دانـش  تكاپوي نخستين از انسان گذاشتن ارزش بيانگر كه گرديده غازآ ارسطو زمان از زندگي كيفيت به هتوج
 قـرار  خود هايريزيبرنامه اساس را زندگي كيفيت به هتوج ستها سال غربي كشورهاي در است. بوده زندگي بهبود
 هـا پـژوهش  بيشـتر  امـا  انـد نموده بررسي را زندگي كيفيت هميتا گذشته هايسال طي پژوهشگران ايران در اندداده

 بـه  كـه  است، شده توجه روستايي هايسكونتگاه ساكنين زندگي كيفيت به كمتر و باشدمي شهري نواحي به محدود
 غيـره  و قبـر  و اميدنيشـ آ آب بـه  دسترسـي  نظـر  از هـا سـكونتگاه  از بسـياري 1357انقالب از پيش هايسال نسبت

 هـاني ج تحوالت با نيز زندگي كيفيت كه چرا ندارند قرار مناسبي شرايطي در روستائيان هنوز اما باشند.مي برخوردار
 بـه  شـود مـي  ديـده  نيـز  كمرنگ و نيست مطرح اروستاه در نخستين هايداشتن و هادارندگي ديگر و گشته دگرگون

 متالشـي  زيسـتن  بـه  نگرش سطح افراد هايچشمداشت و انتظارات رفتن باال و جهاني پيشرفت با اكنون كه ايگونه
 كيفيـت  اصـوالً  ).82:1390(نظري، كنندمي تالش خود هايتگاهنسكو در زندگي كردن بهينه جهت در ساكنين و شده

 خـاص  يـايي جغراف مقيـاس  يك در جمعيت وضعيت و شرايط با رابطه در كيفي و بعدي چند پيچيده ايواژه زندگي
 ).27:1384(كـوكبي،  است كمي يا عيني هايشاخص به متكي هم و كيفي يا ذهني هايشاخص به متكي هم كه است
 بـه  نسـبت  هـا  آن كـه  حسـي  ،مجمـوع  در و خود زندگي نوع به نسبت هاانسان برخورد و برداشت نگاه، طرز اصوالً
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 كننـد مـي  احسـاس  افراد كه آنجائي گفت انتومي د.نمايمي نسبي را زندگي كيفيت مفهوم د،دارن خود زيستن چگونه
 را زنـدگي  كيفيت مفهوم شود، مي گوناگون ابعاد در آنها زندگي بهبود باعث گيردمي صورت اطرافشان كه ييهاتالش
 ايـن  كـه  شـمردند برمـي  زنـدگي  كيفيـت  اصلي معيارهاي از جوامع در را باال عمر گذشته، در كنند.مي احساس بهتر

 نظريـه  ايـن  مـدتي،  از پـس  امـا  كردند،مي قياس مستقيم طور هب كشور اجتماعي و صادياقت شرايط با نيز را شاخص
 و شـادي  تـأمين  بـراي  كـه  كسـي  يـا  و كندمي خودكشي كه كسي بودند معتقد دانشمندان برخي كه چرا شد منسوخ
 بقيـه  بـه  نسبت متريك عمر قطع، طور به آورد،مي غيره و گردان روان داروهاي اعتيادآور، مواد به رو مجازي شادابي

 يـا  نبوده تحمل قابل برايش موجود شرايط و رسيده بست بن به زندگي از بودن ناراضي دليل به كه كسي يعني دارد.
 و مجـازي  ايوسـيله  به يا زند مي خودكشي به ستد مقام) ثروت، شهرت، علت (به آينده از ترس يا نااميدي دليل به

 به زندگي كيفيت براي مناسبي معيار و اصلي شاخص تواندنمي شاخص اين لذا كند،مي عمر كمتر برد، مي پناه كاذب
 هيچ كه افراد خاطر رضايت و امنيت زيستن، سالمت بردن، لذت و خوشي داشتند اعتقاد دانشمندان اين آيد. حساب
 يـت كيف يهـا  شـاخص  .شـوند  مـي  محسـوب  كيفيت با زندگي يك اصلي معيارهاي نيست، عمر طول معناي به كدام

 اصـلي  فاكتورهـاي  كلـي،  طور به و جامعه يك افراد تك تك زندگي از رضايتمندي سطح جهاني، ديدگاه از ؛زندگي
 يها آزادي شغلي، امنيت اجتماعي، و دگياوخان زندگي سياسي، امنيت و ثبات سالمت، يها شاخص با زندگي كيفيت
 محصـول  رشـد  نـرخ  و تحصيالت سطح مرد، و زن تساوي هوائي، و آب و جغرافيائي موقعيت اجتماعي، و سياسي
 از پـس  2000سـال  در زنـدگي  كيفيـت  ميـانگين  و متوسـط  سـطح  .شود مي تعيين و ارزيابي(GDP)داخلي ناخالص
 گونـاگون،  مطالعـه  چندين طي زندگي از رضايتمندي سطح بررسي با سطح اين شد. آوري جمع دنيا كشور74بررسي
 داده رخهـا   شاخص يا فاكتورها بعضي در وجهي چند ئيها پيشرفت ورها،كش برخي در كه بود واقعيت اين از حاكي
 اميد چون فاكتورهائي از كشورها، در انساني توسعه ارزيابي براي كل، طور به ؛ زندگي كيفيت و انساني توسعه .است

 كه (HDI)انيانس توسعه شاخص د.شو مي استفاده جنسيتي توسعه و دانائي زندگي، مناسب استانداردهاي زندگي، به
 پـردازد.  مي گوناگون كشورهاي ارزيابي به فوق، فاكتورهاي اساس بر شد ارايه متحد ملل سازمان توسط1990سال در
 منـابع،  و خـدمات  بـه  دسترسـي  و سالم زندگي داشتن فقر، شاخص درآمد، يها زمينه در كشورها عملكرد واقع، در

 بـه  دسـتيابي  آموزشـي،  يهـا  برنامه در حضور ميزان و سواد ،پرورش و آموزش به تعهد بهداشتي، جهاني يها بحران
 بيكـاري،  )هـا  گـذاري  سرمايه وها  بدهي جمله اقتصادي(از عملكردهاي شهروندان، براي زندگي مندانه شرافت سطح
 .شـوند  مـي  بنـدي  رتبه كشورها و گرفته قرار بررسي مورد سياسي مشاركت جنسيتي، برابري زيست، محيط و انرژي

 شـرايط  بهبود به مردم رضايت و كوشش و تالش بيانگر روستايي زندگي كيفيت).1387آفتاب، خبري سايت ،شايق(
 زماني روستايي مناطق در مناسب كيفيت با زندگي كه اند داشته بيان محققين اما ،است رفاه و امنيت زندگي،احساس

 و كشـانده  روسـتا  سـطح  بـه  را گذار تاثير يطيمح و اجتماعي اقتصادي، فرايندهاي  بتوانند دولتها كه يابد مي توسعه
 اينكـه  مگر شود نمي محقق امر اين آورند در يشهر وامعج زندگي با ترازهم را روستاها ساكنان براي زندگي شرايط
 راستاي در مشخصي مشي خط گذشته هايزمان در ).Futa.Ewuola.81:2010(نشوند فراموشها  برنامه در مردم
 بهبـود  سـيطره  در بيشـتر  روسـتايي  منـاطق  اجتمـاعي  اقتصادي، توسعه نداشت. وجود ستاييرو زندگي كيفيت بهبود

 سـپرده  فراموشي دست به روستايي مناطق براي فردي آزادي و رفاه ليبراليزم مفهوم ديگر بردمي سر هب شهري زندگي
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 بودنـد  فتـه گر نظـر  مـد  شـهري  زنـدگي  كيفيـت  بهبـود   جهـت  در را خـود  سياسـي  فشـار  هـاي دولـت  و بود شده
)Winkelstein.Walker.2006:334(. در پايـدار  توسعه زمينه در جانبه همه ريزيبرنامه اصلي هايقدم  امروزه 

 زنـدگي  كيفيـت  كـه  چرا )1(شكل باشدمي روستايي ساكنان اجتماعي زندگي كيفيت بهبود جهت در روستايي مناطق
 سـه  شامل پايدار توسعه اصلي موضوع دانيممي كه طور نهما .است شده ميختهآ هم در پايدار توسعه هايشاخصه با

 ايتوسـعه  نـدي رو و بمانـد  بـاقي  طوالني هايدوره طي در تاس قادر كه است زيستي و اجتماعي اقتصادي، سيستم
  )Elliot, 2006:10( باشد داشته

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

  پايدار توسعه مسير در اجتماعي زندگي كيفيت شرايط )1( شكل

 منـاطق  در زنـدگي  كيفيـت  بـر  گـذار تاثير فراينـدهاي  بررسي شناخت بالدن به روستايي توسعه هايبرنامه امروزه
 اســت جهــاني تحــوالت بــه توجــه بــا زنــدگي شــرايط بهبــود و رفــاه هــايتــوان بــازآفريني روســتايي، و ريشــه

)Madsen.Smith,2008:215(. توسـط  زنـدگي  فيتكي زمينه در كه ايگسترده تحقيقات از ايمجموعه وجود با 
 مسـكن،  اشـتغال،  مـد، درآ شـامل  كـه  را ذهنـي  و عيني هايشاخص بتوانيم بايد ،گرفته صورت روستايي كارشناسان

 از رضـايت  و شـادي  ،رفـاه  ،هـا ارزش تجـارب  همچنين و محيطي زيست شرايط و بهتر زندگي ،پرورش و آموزش
 ،انسـان  نيازهـاي  مراتـب  سلسـله  ،آمده دست به هايزنيا بر مبتني هايروش از اعم زندگي كيفيت سازگاري ،زندگي
 ،روانـي  سالمت نظير اجتماعي زندگي بهبود كالسيك هايمدل با را امنيت ،تنهايي ،تشنگي ،گرسنگي كمبود نيازهاي
 اسـاس  بـر  و مبنـا  اين بر .)Flynn.Brown.Bowling.2004:18( ائيمنم يكپارچه منديرضايت ،روحيه شادابي،
 2 شـكل  در منـدرج  ميمفهـو  مدل از يتتبع با تا بوده آن بر حاضر مقاله تدوين و طراحي در ققحم جهاني تجربيات
   د.ده قرار يابيارز و سنجش مورد اجتماعي بعد از را بهشهر قلعه چهار روستاهاي ساكنان زندگي كيفيت

  

شرايط كيفيت 
 زندگي اجتماعي

 هاي توسعه ويژگي

 توسعه اجتماعي

هاي  سيستم
پايدار 

سازماندهي 
 شده

 يها مشاركت
گروهي 
 افراد

 سات اجتماعيمقاي

 امنيت اجتماعي انتخابات اجتماعي

 قدرت اجتماعي

zaid.popoola.2010:37 
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  تحقيق مفهومي مدل )2( شكل

  تحقيق روش
 و ايكتابخانـه  بصـورت  نيـز  اطالعات آوريگرد روش است. تحليلي -توصيفي و پيمايشي بصورت تحقيق روش
 چهـار  روستاهاي ساكنان زندگي كيفيت  بررسي به اقدام و طراحي ليكرت طيف قالب در پرسشنامه طريق از ميداني
 1 جـدول  و نقشـه در ميانكالـه  دهسـتان  از نفوذ تحت روستاي 10 بر مبتني نيز آماري جامعه است. شده بهشهر قلعه
 SPSS افـزار نـرم  طريق از تحقيق سئوال .اندشده انتخاب ايطبقه تصادفي گيرينمونه صورت به خانوار 120 تعداد
 مـدل  و فاصـله  بعـد  در (پيرسـن)  همبسـتگي  ضريب آزمون از و گرفته قرار تحليل مورد" T" آزمون آماره بر مبتني

TEV مسـاحت  با كه مازندران استان شهرهاي از يكي بهشهر شهرستان است. شده استفاده متغيرها بندياولويت در 
 36 تـا  دقيقـه  20 و درجه 36 بين شهرستان اين رياضي موقعيت .است شده واقع استان مركز در مربع متركيلو 3106
ـ  نسـبت  شرقي طول دقيقه 7 و درجه 54 تا دقيقه 14 درجه و 53و شمالي عرض دقيقه  53 و درجه  النهـار نصـف  هب

 سـمنان  استان به جنوب طرف از و ميانكاله دهستان و خزر درياي به شمال طرف از انشهرست اين .باشدمي گرينويچ
 محـدود  كردكـوي  بـه  شـرق  طرف از و كوهستان دهستان و ساري شهرستان به غرب طرف از هزاره پنج دهستان و

               ).174:1387(نقوي، است
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  مطالعه مورد روستاهاي )1جدول(

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  28:1385مازندران): (استانداري كشور وزارت اطالعات و مارآ دفتر و ريزيبرنامه دفتر :بعمن

  
  مطالعه مورد روستاهاي محدوده :1 شماره نقشه

   تحقيق نتايج
 از ).1 شماره نمودار( اندبوده زن درصد 8.7 و مرد اسخگويانپ درصد 91.3 كه دهدمي نشان توصيفي هايبررسي
 18 سيكل، تحصيلي مدرك داراي نفر 22 نوشتن، و خواندن سواد داراي نفر 42 سواد،بي نفر 33 پاسخگويان مجموع

 كه است آن مبين نيز نمونه جامعه سني بررسي اند.بوده باالتر و ديپلمفوق نفر 5 و ديپلم تحصيلي مدرك داراي نفر
   .اندداشته سال 60 از بيشتر نفر 23 و سال 60 تا 40 بين نفر 52 ،سال 40 از كمتر ،پاسخگويان از نفر 45

  نمونه تعداد  تعدادجمعيت  خانوار بعد  روستا نام
  تپه قره
  آباد حسين
  آباد مهدي

  للهمرز
  اميرآباد
  زينوند
  لنگه يعقوب

  زاغمرز
  عسكرآباد
  شاهكله

504  
692  
120  
141  
562  
369  
246  
1524  
134  
102  

1884  
2661  
547  
516  
2131  
1474  
999  
5845  
537  
416  

12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
  

  120  17010  4394  كل جمع
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مرد; 91.3

زن; 8.7

مرد

زن

  
  پاسخگويان درصد :1 شماره نمودار

 بعد از روستايي نواحي زندگي كيفيت سنجش براي را آنان يهاگويه تعداد و متغيرها 2 شماره جدول همچنين
 دهد. مي نشان اجتماعي

  روستايي نواحي زندگي كيفيت سنجش براي هاگويه و متغيرها )2جدول(

  
 از يك هر در ارزيابي مورد هايگويه متوسط حد مقايسه به توجه با دهدمي نشان 4و 3 شماره جدول كه همانطور

 و بـوده  متوسـط  حد از باالتر اجتماعي هايمولفه كليه  كه نمود استنباط توانمي نمونه جامعه زندگي كيفيت هامولفه
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 و فرهنگـي  هـاي مولفـه  كه رسدمي نظر به و ستا شده برآورد معنادار آماري لحاظ به زندگي كيفيت از رضايت اين
  .اندداشته را تاثير بيشترين اجتماعي بعد از زندگي كيفيت سنجش در آموزشي

  اجتماعي بعد از زندگي كيفيت يها مولفه از ساكنين ارزيابي معناداري سطح : 3 شماره جدول

  
 روستايي نواحي در اجتماعي بعد از زندگي كيفيت سنجش معناداري سطح :4 شماره جدول

 موزش،آ (فرهنگي يهاولفهم اساس بر را قله چهار روستاهاي بنديطبقه و ميانگين 6 و 5 شماره ولاجد همچنين
  .دهدمي نشانشهر مركز از فاصله معيار با ضروري) نياز و تغذيه سرگرمي، و تفريحات سالمت، و بهداشت

  اجتماعي بعد از روستاها ميانگين :5 شماره جدول

  
  
  
  
  
  
  
  
  

وضعميانگين tآماره مولفه
 موجود

 متوسط حد
 ها گويه

 يمعنادار سطح

 000/0 82 07/93 408/6 كل
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  فاصله معيار با شهر مركز از اي)تغذيه و بهداشتي تفريحي، فرهنگي، هايولفه(م اساس بر روستاها بنديطبقه :6 شماره جدول

  
 فرهنگي، هايولفه(م براساس را قلعه چهار روستاهاي بنديطبقه 7 شماره جدول و 2 شماره نقشه همچنين
  دهد.مي نشان فاصله معيار با )تغذيه و بهداشت تفريحي،

  
  اجتماعي بعد از روستاها پراكندگي : 2 شماره نقشه
  اجتماعي بعد از روستاها بنديطبقه : 7 شماره جدول

  
  
  
  
  

  روستاها نام  طبقه
  لنگه،اميرآباد،يعقوبآباد،للمرززينوند،مهدي تاثير)اول(بيشترين
  زاغمرز تپه، قره ، آباد حسين  متوسط) دوم(تاثير

  شاكله و عسكرآباد  سوم(تاثيركم)
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 سطح با 05/0 آلفا سطح در شهر مركز از فاصله معيارو روستايي اجتماعي بعد بين رابطه قراريبر از حاصل نتايج
 نواحي در فاصله بعد مبناي بر اجتماعي تاثيرات بيشتريناست. متغير دو ميان رابطه وجود بر مبني 003/0معناداري
 كمترين و نمود مشاهده اميرآباد و لنگه يعقوب للمرز، آباد،مهدي زينوند، روستاهاي در توان مي را چهارقله روستايي

  ديد. شاكله و عسكرآباد روستاهاي در را آن اتتاثير
   )TEV( ويژهر بردار تكنيك

 اوزان نيتعي جهت قوي هايروش از يكي رويژه بردار تكنيك باشد، نداشته املك ثبات Dماتريس كه زماني
 عنصر ازاي به و  2››ويژه بردار‹‹ به Dپذيريعكس و مربع ماتريس تجزيه از روش اين در است. هاشاخص

   شود.مي استفاده ذيل تابع با )λ(آن  ››ويژه ماكزيمم‹‹
 MAX .Wλ D.W=   

 گيري ميانگين از Wi نهايي بردار كه ايگونه به كرد تفسير توان مي نيز هساد گيري نگينميا فرايند به را روش اين
    زيرا: شود مي حاصل يكديگر با ذيل تابع مطابق شاخصها مقايسه براي ممكن طرق كليه

Wi= ∑aij.w  j / λmax                
 بندي اولويت براي مناسبي تكنيك كه كرد قيتل توانمي اوزان محاسبه در طبيعي روش يك را ويژه بردار بنابراين
 تابع طريق از ويژه بردار كه است آن تكنيك اين هايويژگي ديگر از باشد. تواندمي موجود هايگزينه يا اهشاخص

  كند: مشخص تواندمي را D ماتريس در موجود اطالعات ناسازگاري درجه ذيل
C.I= λmax – N / N-1 

 طور همان آن در كه گرفته بهره )R.I( تصادفي شاخص يك از ناسازگاري درجه محاسبه براي ساعتي پروفسور
 C.I ميانگين محاسبه و D هايماتريس توليد توسط N مختلف هايارزش ازاي به دهدمي نشان 8 شماره جدول در

   اند:آمده وجود هب زير اعداد
  سازگاري درجه محاسبه جهت )R.I( تصادفي شاخص : 8 شماره جدول

    
  
  
  
  ).94:1389 (پورطاهري، كرد محاسبه توانمي ذيل تابع طريق از را ››ثبات تنسب‹‹ R.I بودن مفروض با

C.R= C.I/ R.I 
  مطالعه مورد روستاهاي در زندگي كيفيت اثرات دهي شكل رد متغيرها اهميت و اوزان بررسي

                                                 
2 -Eigenvector 

7  6  5  4  3  2  1  N 

32/1  24/1  12/1  90/0  58/0  0/0  0/0  R.I 

15 14 13 12 11 10  9  8  
59/1  57/1  56/1  53/1  51/1  49/1  45/1  41/1  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 1391سال چهارم، شماره دوم، بهار  –هاي نو در جغرافياي انساني  پژوهشي نگرش -فصلنامه علمي    134
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 اوزانـي  w5 كـه  طوري هب است. داده رخ پنجم انتقال در انتقاالت فرايند گراييهم كنيممي مشاهده كه طور همان

 ويـژه  بـردار  كننده مشخص را w5 توانمي 10 شماره جدول و 9 شماره جدول مطابق دهد.مي نشان را w4 با برابر
 و دانسـت  اجتمـاعي  بعـد  از بهشـهر  قلـه  چهـار  روسـتايي  نواحي بر گذارتاثير متغيرهاي اوزان كننده تعيين و نهايي

  نمود. مشاهده را روستايي مناطق اين در سازگاري جهت در D ماتريس ثبات ضريب همچنين
 بهشهر قله چهار روستايي نواحي در گذارتاثير متغيرهاي بندياولويت :9 شماره جدول

 
 
 
 
 
 

  بهشهر قله چهار يروستاي نواحي در سازگاري درجه حصول جهت D ماتريس ثبات ضريب :10 شماره جدول
 386 .4= 0/088÷)(0.297)+1/4(0/428(0/184)+1/3+1/2)1(0/088 =Wi j/  Λmax=∑aij.w   

C.I= 4.386 -4÷ 2 = 0/193  
C.R= C.I ÷ R.I = 0/193÷ 0/90 = 0/214 

   .است پايين سازگاري داراي D ماتريس بنابراين C.R< 1/0كه انجايي از لذا
  گيرينتيجه و بنديجمع

 بـه  كـدام  هـيچ  ،افـراد  خـاطر  رضايت و امنيت ستن،زي سالمت لذت، كسب و خوشي كه رنددا اعتقاد دانشمندان
 هـاي گـام  امـروزه  .شـوند مـي  محسـوب  كيفيت با زندگي يك اصلي معيارهاي همگي، بلكه ندنيست عمر طول معناي
 سـاكنان  اجتمـاعي  زنـدگي  كيفيت بهبود جهت در بيشتر روستايي، مناطق پايدار توسعه زمينه در انريزبرنامه  سازنده

 در پايـدار  توسعه هايشاخصه با روستايي زندگي كيفيت گذشته خالف بر ،انيمدمي كه طور همان باشد.مي روستايي
 آزادي رفـاه،  ليبراليـزم  هـاي يمش و خط با را خود و دكنمي حركت زندگي كيفيت بهبود مسير در و شده ختهآمي هم

 هـدف  بـا  حاضر مقاله ،نگرش اين با است. كرده همتراز روستايي مناطق اجتماعي فرهنگي، اقتصادي، توسعه فردي،
 هـاي يافتـه  كـه  اسـت  گرفته صورت ،نمونه جامعه ديد از اجتماعي) بعد( روستايي نواحي در زندگي كيفيت سنجش

  متغيرها وزن
  428/0  ضروري نيازهاي و تغذيه

  297/0  آموزش فرهنگي
 184/0 سالمتوبهداشت
  084/0  سرگرمي و تفريحات
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 137... از بعد اجتماعي ييروستاسنجش كيفيت زندگي نواحي 

 و سـرگرمي  و تفريحـات  سـالمت،  و بهداشـت  آموزشي، و فرهنگي متغير چون، ييرهامتغي كه دهندمي نشان تحقيق
 6 شـماره  جـدول  در تحقيـق  هـاي يافته كه طور همان اند.هشد ارزيابي متوسط حد از باالتر ،اساسي نيازهاي و تغذيه
ـ  شـاكله  و عسكرآباد روستاهاي  ،دهدمي نشان  وجـود  ريـزي، برنامـه  عـدم  تسـهيالت،  و امكانـات  دكمبـو  علـت  هب

 گرنابيـ  ،شـهر  از فاصله عامل بخصوص و دولت يهابرنامه و هاطرح در مردم مشاركت عدم فرسوده، هايسكونتگاه
 دست هب  SIGمقدار و تحقيق نتايج به توجه با .است روستاها اين ساكنان اجتماعي زندگي كيفيت طحس بودن پايين
 زنـدگي  كيفيـت  بين معناداري رابطه كه كرد استنباط توانمي است بوده  05/آلفا سطح از ترپايين كه يرهامتغ از آمده

 نشـان  آمده دست هب نتايج و EVT مدل دارد. وجود اجتماعي بعد از بهشهر شهرستان قلعه چهار روستاهاي ساكنين
 داراي ضـروري  نيازهـاي  و تغذيـه  متغيـر  ،قلـه  چهـار  روستاهاي بر گذارتاثير اجتماعي يمتغيرها بين در كه دهدمي

 بـر  همچنـين  و باشـند مـي  يتاولو كمترين با سرگرمي و تفريحات متغير و روستايي ساكنان بين در اولويت بيشترين
  .دهدمي رانشان نواحي اين در زندگي كيفيت سنجش براي پايين سازگاري D اتريسم ،C.R مقدار اساس
  منابع

  اول. چاپ سمت. . تهران:جغرافيا در شاخصه چند گيريتصميم هايروش كاربرد .)1389(مهدي پورطاهري،
ـ  در آن نقـش  و شـهر  به روستاها ارتقاي ).1388(فاطمه احمدي ،حسين منصوريان ،محمدرضا رضواني  زنـدگي  كيفيـت  ودبهب

  .كردستان و لرستان هايناستا در صاحب و فيروزآباد شهرهاي :يمورد مطالعه محلي ساكنان
 علمـي  فصـلنامه  .شـهري  ريـزي  برنامـه  در آن سـنجش  و ابعـاد  تعاريف، :شهري زندگي كيفيت مفهوم .)1388(صديقه ،لطفي

 ،پاييز چهارم، شماره اول، سال – انساني جغرافياي پژوهشي

 مـدل  ارائـة  و هـا  مـدل  هـا،  شـاخص  مفـاهيم،  بررسي زندگي كيفيت سنجش .)1387(حسين منصوريان، رضا، محمد ني،رضوا
 ،پاييز ،3 شماره ، 11 سال توسعه، و روستا فصلنامه.روستايي نواحي براي پيشنهادي

   www.aftabir.com تساي از برگرفته خانواده. اقتصاد  ماهنامه .كيفيت با زندگي سوي به پيش .)1387(ميترا شايق،
 آبـاد.  خـرم  شـهر  مركـزي  پهنـه  مورد شهر مركز در شهري زندگي كيفيت ارتقاء منظور به ريزي برنامه .)1384(افشين كوكبي،
  ،مدرس تربيت دانشگاه ارشد، كارشناسي نامهپايان
 .اول ،چاپ .شناسان جامعه انتشارات تهران:زندگي. كيفيت شناسي جامعه .)1389(نظري،جواد مرضيه، مختاري،

 سـومين  مقاالت چكيده ممسني. نورآباد شهرستان مركزي بخش فهليان دهستان در زندگي كيفيت جايگاه .)1390(رقيه نظري،
 خرداد، 4 و3 تهران جغرافيا.دانشگاه دانشجويي سراسري علمي همايش

 سبز، رديا نامههفته 174 .شماره .بهشهر شهرستان توريستي ايهتوان ).1387(محمدرضا نقوي،

Aelliot. Jennifer(2006). An introduction to sustainable   development. 
Christopher Best, B.A (1996).The Quality of Rural and Metropolitan Life.University 

(Burwood). 
Jennifer Walker, MHS, Marilyn Winkelstein(2006). Factors That Influence Quality of Life in 

Rural Children With Asthma and Their Parents, 
Jackie Brown,Ann Bowling,Terry Flynn(2004). Models of Quality of Life: A Taxonomy ,                 

Overview and Systematic Review of the Literature.  
S.V,Madsen Smith.C.(2008).Enhancing Self-care Ability and Quality of Life among Rural-

dwellingThai Elders with Type 2 Diabetes through a Self-help Group:A Participatory 
Action Research Approach. 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 1391سال چهارم، شماره دوم، بهار  –هاي نو در جغرافياي انساني  پژوهشي نگرش -فصلنامه علمي    138

van der Maesen, Laurent.Walker, Alan (2003).Social Quality and Quality of Life.European 
Foundation for Social Quality Amsterdam,The NetherlandsPaper for ESPA-NET 
Conference, Copenhagen 13-15.November, 

Yetunde Abosede Zaid. S.O. Popoola(2010).Quality of Life among Rural Nigerian Women: 
The Role of Information Library Philosophy and Practice. 

www. futa. m.d ewuola.Introduction to Rural Life.76-79. 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

