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ه روستا از شهر در کیفیت زندگی روستاییان بررسی نقش فاصل
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چکیده

این . شده است کیفیت زندگی مفهومی است که در زندگی امروز مردم شهر و روستا مطرح

وستاهاي نزدیک و دور از شهر در مقاله به دنبال بررسی تفاوت کیفیت زندگی روستاییان ر

پیمایشی است که از ابزار -یروش تحقیق کم. بخش مرکزي شهرستان کرمانشاه است

 150(نفر  300حجم جامعه شامل . شده استآوري اطالعات استفاده پرسشنامه جهت جمع

نفر ساکنان  150کیلومتر فاصله با شهر کرمانشاه و  15نفر ساکنان روستاهاي زیر شعاع 

انتخاب روستاها بر . است) شهر کرمانشاه فاصله باکیلومتر  15روستاهاي با شعاع باالتر از 

و انتخاب نمونه در هر روستا ) روستا 20مجموعاً (گیري تصادفی ساده  اساس نمونه

پایایی تحقیق با استفاده از فرمول کوکران برابر با . گیري تصادفی سیستماتیک بوده است نمونه

آزمون مورد . ی تحقیق توسط متخصصان جغرافیا و علوم اجتماعی تأیید شدو روای 73/0

کیفیت زندگی نواحی روستایی نزدیک شهر از نواحی روستایی . استفاده فریدمن بوده است

در زمینه . این مسئله توسط آزمون فریدمن مورد تأیید قرار گرفت. دور از شهر بهتر است

هاي  اوت چندانی نداشته و این تفاوت بیشتر در مؤلفهکیفیت زندگی تف ،تنوع شغلی و درآمد

کیفیت زندگی متغیري است که با فاصله روستا از شهر در . زیرساختی و اجتماعی بوده است

  .یابد ارتباط است و با افزایش فاصله روستا از شهر کاهش می

خش کیفیت زندگی، روستاهاي نزدیک شهر، روستاهاي دور از شهر، ب:هاي کلیدي واژه

  .مرکزي کرمانشاه
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  مقدمه -1

ها پیوسته براي بهبود شرایط  اند و انسان ها به دنبال زندگی بهتر بوده هاست که انسان قرن

هاي محیط زندگی خود، به  اند تا از استعدادها و توانمندي زیست خود، کوشیده

ها از  نسانهمه ا). 88: 1394عنابستانی، (برداري کنند  بیشترین میزان و بهترین نحو بهره

اند، اما در دوران  ابتداي حیات در جستجوي بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی خود بوده

ها به این  آن. شده است معاصر، کیفیت زندگی به موضوع مطالعه دانشمندان تبدیل

اند که آینده جامعه در گرو شناسایی عواملی است که بر شرایط زندگی  واقعیت پی برده

میالدي به  1960کیفیت زندگی از دهه ). 145: 1389جواهري، (گذارد  ها تأثیر می انسان

یکی از موضوعات مورد عالقه حوزه علوم اجتماعی بدل شد، چرا که در این دهه 

انجامد  مشخص گردید که رشد و توسعه اقتصادي لزوماً به بهبود زندگی مردم نمی

  ).88: 1394عنابستانی، (

وجود داشته و ارسطو در مبحث شادکامی بدان این مفهوم در فلسفه یونان نیز 

همچنین در دوران جدید کسانی چون ژان پل سارتر، مازلو و دیگران . کرده است اشاره

در علوم مختلف بنا . اند در مباحث مربوط به حاالت درونی اشخاص به آن توجه کرده

به کار رفته  بر ابعاد و ماهیت متفاوت این واژه، تعابیر متفاوتی براي کیفیت زندگی

گیرند  مثال، اقتصاددانان مفهوم مطلوبیت را بجاي کیفیت زندگی به کار می عنوان به. است

هرچند که ارتقاي . کنند و یا روانشناسان از اصطالح رضایتمندي یا شادکامی استفاده می

هاي فردي و اجتماعی از دیرباز مورد توجه برنامه ریزان بوده  کیفیت زندگی در مقیاس

هاي اخیر با اولویت یافتن اهداف اجتماعی و تدوین آنها در قالب  ، اما در دههاست

شناختی درباره کیفیت زندگی در  تدریج نگرش انسانی و جامعه هاي توسعه، به برنامه

با گسترش . هاي کالن کشورهاي پیشرفته راه یافته است گذاري ها و سیاست ریزي برنامه

ها یا نوشتارهاي توسعه پایدار،  فیت زندگی در پژوهشرویکرد انسانی و ورود مفهوم کی
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هاي سنجش و  مراکز و مؤسسات بسیاري به مطالعه مفهوم کیفیت زندگی، شاخص

  ).14: 1390پورطاهري، (اند  چگونگی ارتقاي آن پرداخته

گیري و بهبود کیفیت زندگی از اهداف عمده  در چند دهه اخیر، شناخت، اندازه

این عرصه علمی و تحقیقاتی مورد . ها بوده است ریزان و دولتمهافراد، محققان، برنا

هاي مؤسسه  روست که بر اساس پایگاه داده ها بوده و ازاین توجه تعداد زیادي از رشته

هزار تحقیق در مورد کیفیت زندگی  55بیش از  2005تا  1982اطالعات علمی، از سال 

گی مفهومی چند وجهی، نسبی و کیفیت زند).2: 1391رضوانی، (صورت گرفته است 

سو ابعاد عینی و  هاي فردي و اجتماعی است که از یک متأثر از زمان، مکان و ارزش

  . بیرونی و از سوي دیگر ابعاد ذهنی و درونی دارد

اصوالً کیفیت زندگی مفهومی پیچیده و چندبعدي است که با وضعیت جمعیت در 

رو هم به  ارتبـاط دارد و ازاین) یا کشور مانند روستا، شهر،(مقیاس جغرافیایی مشخص 

بنابراین . هاي عینی و کمی متکی است هاي ذهنـی یا کیـفی و هم به شاخص شاخص

هاي عینی و  شاخصبدیهی است که تمام مطالعات کیفیت زندگی در قالب دوسرفصل 

در واقع مناسب  ).4- 6: 1387رضوانی و منصوریان، (هاي ذهنی انجام شود  شاخص

هاي ذهنی این  هاي عینی و ذهنی باهم ترکیب شوند، زیرا شاخص ه شاخصاست ک

بخش است  دهند که بینشی از رضایت فرد و هر آنچه که براي مردم رضایت اجازه را می

هاي عینی نیز براي سنجش ابعادي از محیط که سنجش آنها  به دست آید و شاخص

  ).14: 1390پورطاهري، (نمایند  مشکل است مناسب می

شده هدف این تحقیق بررسی و مقایسه کیفیت زندگی  با توجه به مطالب گفته

  .نواحی حاشیه شهري و پیرامون در بخش مرکزي شهرستان کرمانشاه است
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  چارچوب نظري تحقیق -2

واژه کیفیت زندگی را  "اقتصاد و رفاه"در کتاب  1920براي نخستین بار پیژو در سال 

المللی  با تأسیس انجمن بین 1955همچنین در سال ،صورت تخصصی به کار برد به

صورت نهادینه درآمد  براي مطالعه درباره کیفیت زندگی، سنجش این مفهوم به

هاي مادي و پیامد  کیفیت زندگی معطوف به انگاره 1970تا دهه ). 54: 1390حیدري، (

پیدایش  در پی ظهور آثار منفی رشد اقتصادي و. شد رشد اقتصادي در نظر گرفته می

تر پیدا کرد و مسائلی چون  کیفیت زندگی ابعاد و پنداشتی اجتماعی ،نظریه توسعه پایدار

طورجدي  زیست را در برگرفت و به توزیع پیامدهاي رشد، حفظ منابع طبیعی و محیط

نیز  1990ریزي اجتماعی گردید و دهه  وارد مباحث برنامه ،عنوان هدف اصلی توسعه به

سرمایه  :هاي اجتماعی مانند بر سازه تأکیدیت زندگی اجتماعی با سرآغاز بحث از کیف

غفاري، (اجتماعی، همبستگی اجتماعی، عدالت اجتماعی و مطرودیت اجتماعی بود 

در اوایل همین دهه سازمان ملل، گزارش توسعه را با رویکرد به توسعه ). 10: 1387

در اهداف  ،صدور بیانیه آمستردامویژه در پی  انسانی منتشر کرد و از اواسط این دهه، به

توسعه تغییراتی اساسی حاصل گردید و بهزیستی اجتماعی و کیفیت زندگی در رأس 

  ).10: 1387غفاري، (اهداف توسعه قرار گرفتند 

به معنی چگونگی  Qualityبه معنی چیزي و چه و ) Qual(واژه کیفیت در التین 

هاي آن  زندگی و دربرگیرنده تفاوت از منظر واژگانی به معنی چگونگی Qolآمده و 

: 1390پورطاهري، . (است که براي هر فرد، ویژه و یگانه و متفاوت با دیگران است

هاي آن است که  این واژه به معنی چگونگی زندگی است و دربرگیرنده تفاوت). 14

اصطالح کیفیت زندگی . فرد بوده و با دیگران متفاوت است براي هر فرد منحصربه

عنوان پنداشتی از چگونگی  سو، کیفیت زندگی فردي به از یک. ی مبهم استمفهوم

تر؛ کیفیت زندگی  شده و از سویی دیگر، در بعدي کلی گذران اوقات فراغت مطرح

هایی حول یک عامل نظیر محیط پیرامونی و یا فرهنگ در یک جامعه معین را  موقعیت

  ).148: 1393عزیز پور و همکاران، (شود  شامل می
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عنوان رضایتمندي از زندگی، رفاه، خوشبختی و  مفهوم کیفیت زندگی معموالً به

کیفیت زندگی مرتبط با ابعاد ذهنی و . شود سعادت و حس انجام و اجرا شناخته می

 .)Zielinska et al., 2010: 1(کند فردي است و سطح تحقق نیازهاي انسان را منعکس می

ب عواملی از قبیل سبک زندگی، امید به آینده، وسیله افراد و برحس کیفیـت زندگی به

کیفیت ). Walker et al., 2008, 344. (شود تجربیات قبلی، رؤیاها و آرزوها تعریف می

هاي  زندگی یک مفهوم نسبی و چند وجهی است که متأثر از زمان و مکان و ارزش

ن شود؛ ازجمله ای ها می فردي و اجتماعی است که شامل طیف وسیعی از شاخص

هاي بهداشتی، محیط اجتماعی و محیط مادي و  ها، تغذیه و پوشاك تا مراقبت شاخص

  ). 88: 1394عنابستانی، (شود  پیرامون را شامل می

ادراکات و : کند گونه تعریف می سازمان بهداشت جهانی هم کیفیت زندگی را این

زشی که هاي ار احساسات افراد از موقعیتشان در زندگی بر اساس فرهنگ و نظام

برحسب اهداف و آرزوها، انتظارات، استانداردها و روابط و ارتباطاتی که در آن زندگی 

  ). Yaruss, 2010: 192. (گیرد کنند صورت می می

ها براي سنجش کیفیت زندگی توافق  امروزه بین دو نوع کامالً مجزا از شاخص

با . د عینیهاي رویکر هاي رویکرد ذهنی و شاخص نظر نسبی وجود دارد؛ شاخص

سنجش کیفیت زندگی در سطوح مختلف فردي، خانوادگی، اجتماعی، ملی و جهانی 

در واقع با سنجش کیفیت زندگی بر . توان میزان آسایش و آرامش افراد را دریافت می

بر . شود یافتگی کشورها تعیین می ها و در ابعاد گوناگون، درجه توسعه اساس شاخص

هاي زندگی  ها و سبک ها از شیوه ایتمندي افراد و گروهاین اساس آگاهی از میزان رض

: 1393نیا،  فاضل(یابد  شوند، ضرورت می بندي می که در مفهوم کیفیت زندگی صورت

853.(  

  :شود کیفیت زندگی داراي چندین رویکرد است که در ادامه بدان اشاره می

هاي ذهنـی و   هرویکرد آمریکایی، رویکرد ارزیابی کیفیت زندگی است و بر تجرب-

هـاي اصـلی ایـن     مندي و خوشبختی معرف رضایت. دارد تأکیدفرهنگی افراد در زندگی 
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؛ در واقع این رویکـرد بـر روي کیفیـت    )7:1389زاهدي اصل و فرخی، (سنجش است 

کند؛ همچـون رضـایت و شـادکامی از زنـدگی خـانوادگی،       می تأکیدذهنی زندگی افراد 

.هاي اجتماع لیتاشتغال، درآمد و مشارکت در فعا

ارزیـابی کیفیـت زنـدگی     آمریکـایی رویکرد اسکاندیناوي نیـز هماننـد رویکـرد    -

ــایی رواج دارد مــی ــردازد و در کشــورهاي اروپ ــان. پ ــن رویکــرد، جــان   بنی گــذاران ای

درنیوسکی
1

و ریچارد تیتموس 
2

این رویکرد به رفاه و شـرایط عینـی زنـدگی از    . هستند 

ازجملـه ایـن نیازهـا، سـطح     . کنـد  می تأکیداساسی زندگی  طریق ارضاء نیازهاي اولیه و

در کنار این رویکردها، رویکرد دیگـري وجـود دارد   . درآمد، مسکن و تحصیالت است

هـاي   تـوان بـه روش   کند که مـی  می تأکیدکه بر ابعاد عینی و ذهنی کیفیت زندگی با هم 

آبـادي،   پنـاه شـاه   نبراتـی و یـزدا  (اجتماعی و اقتصادي در کیفیت زنـدگی اشـاره نمـود    

38:1390.(  

محـور،   هاي توسعه در مقابـل بـا رویکـرد دولـت     محور در برنامه رویکرد اجتماع-

این رویکرد با خیزش رویکـرد توسـعۀ اجتمـاعی و    . یعنی فرایند باال به پایین قرار دارد

شدن در پیونـد بـا    ها و تبعات جهانی شروع شد؛ به دلیل چالش 1990توسعۀ پایدار دهۀ 

راي رویکردهاي اجتماعی توسعه باعث توجه به نقش مردمی و ابعاد محلی توسعه شد آ

پردازان توسعه و محققان، مفاهیمی مثـل جامعـۀ محلـی، حاکمیـت      که در این بین نظریه

ایـن رویکـرد بـر نقـش داوطلبانـۀ      . محلی و توسعۀ اجتماعات محلی را مطـرح کردنـد  

 13:1387زاده،  حسـن (دارد؛  تأکیدمحور  ماعهاي اجت مردمی، توسعۀ محلی و نیز سازمان

  ).11-12و 

در رویکرد اکولوژیکی ابعاد فیزیکی و اجتماعی مفهوم کیفیـت زنـدگی، بـا هـم     -

زیسـت بسـتگی دارد و بـر     شوند در این رویکرد کیفیـت زنـدگی بـه محـیط     ترکیب می

                                                     
1. Jan Dernowski
2. Richard Titmus
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میلبـراث . کنـد  مـی  تأکیـد جـان   پیوستگی متقابل عناصر اعم از جانـدار و بـی  
1

ازجملـه  

وي کیفیـت   ،شـود  بندي می هاي اکولوژیکی طبقه پردازانی است که در ردة رهیافت نظریه

عنوان عنصري در کنار  گیرد و آن را به اي از فرایند اکولوژیکی در نظر می زندگی را جنبه

در نظر وي کیفیت زندگی و زیسـتگاه بـه   . کند زیست تعریف می ابعاد بیولوژیکی محیط

اي آغاز شود که کیفیـت   گونه ها به کنند که اگر توالی میان آن تانده عمل میمانند داده و س

زندگی برون داد یا ستانده و زیستگاه هم درون داد یا داده باشد، در مرحلۀ بعد کیفیـت  

دهــد و بــرعکس آن،  زیســت را تغییــر مــی شــود و محــیط زنــدگی تبــدیل بــه داده مــی

یابـد   ترتیب چرخه ادامه می این کند و به ر میزیست نیز کیفیت زندگی را دچار تغیی محیط

  ).48:1384خوراسگانی و کیانپور،  ربانی(

ترین معضالت شهرهاي کوچک و روستاهاي نزدیک بـه شـهر    اعتیاد یکی از جدي

در . برنـد  است که افراد ساکن در آنها از مشکالت اجتماعی و روانی بسـیاري رنـج مـی   

ها  ال و درآمد و افزایش اعتیاد، بسیاري از آسیبهاي اخیر به علت سطح پایین اشتغ سال

شـود   و معضالت اجتماعی در حومه شهرها و در روستاهاي نزدیک به شهر مشاهده می

که این امر باعث تغییر سطح کیفیت زندگی مـردم و پـایین آمـدن آن از سـطح متوسـط      

توسـعه  همچنین توسـعه یـا عـدم    ).108: 1393نریمانی و همکاران، (جامعه شده است 

هـاي   ها از دیگر عوامل مـؤثر بـر کیفیـت زنـدگی اسـت کمبـود زیرسـاخت        زیرساخت

همچون، آب، بـرق و راه و غیـره موجـب کیفیـت زنـدگی ضـعیف در برخـی نـواحی         

  .)Hammer & spears, 2016: 136(روستایی شده است 

کیفیت زندگی مردم بـه عوامـل بسـیاري ازجملـه فـراهم بـودن مشـاغل مناسـب،         

آموزش، بهداشت، ارتباطات و یک محیط طبیعـی  : خدمات ضروري ازجمله دسترسی به

... سن، جـنس و یـا میـزان تحصـیالت و    : هاي فردي و شخصی افراد نظیر سالم، ویژگی

مردم شهر نیز مانند مردم روستا به یک درجه به این نیازها وابسته هسـتند،  . وابسته است

                                                     
1. Milbrath
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تعدادي از ایـن  . از نواحی روستایی استها براي زندگی بهتر متفاوت  هاي آن اما چالش

کـه بقیـۀ مـوارد     هاي اصلی اقتصـادي اسـت درحـالی    ها مرتبط با مسائل و جریان چالش

ارتباطـات و مناسـبات ایـن    . نهادي و سازمانی مناطق روستایی است چارچوبمرتبط با 

. نیسـتند  درك کنند و اغلـب قابـل   اي دارند و دائماً تغییر می هاي پیچیده ها، ویژگی چالش

هـاي   هاي مناسب، اجراي سیاست مقیاس کوچک روستاها، تراکم پایین، عدم زیرساخت

هـاي روسـتایی بسـیار سـخت و      ضروري را براي باال بردن کیفیـت زنـدگی سـکونتگاه   

  ).Bukenia,2001: 24(پرهزینه کرده است 

هـایی   توان در بعد اقتصـادي؛ مؤلفـه   هاي تأثیرگذار کیفیت زندگی می از دیگر مؤلفه

در بعـد اجتمـاعی؛ اعتمـاد    . چون درآمد و وضعیت منزل مسکونی سنجش شـده اسـت  

اجتماعی، مشارکت اجتماعی، تعلق مکانی، امنیت محلی و انسجام اجتماعی مربـوط بـه   

عـدالتی، رضـایت از    در بعد روانی؛ میزان محرومیت نسـبی و بـی  . آنها تبیین شده است

میرزایـی و  (تی روانی سـنجیده شـده اسـت    هاي مختلف زندگی و احساس بهزیس جنبه

  ).260: 1392کاکه پور، 

گیرند به نوعی تحت تأثیر شرایط اجتماعی و اقتصادي  فضاهایی که شکل می

مناسبات . گیرند هستند و به دلیل تفاوت در ایـن شـرایط فضاهاي ناهمگون شکل می

ماهیت و شدت این  هاي جامع به منظور فهم تغییر در روستایی نیازمند بررسی -شهري 

هاي روستایی بر شدت تحوالت  تأثیر فاصله و موقعیت سکونتگاه. تعامالت است

یکی از عواملی که رابطه و پیوند بین . افزاید هاي روستایی پیرامون می فضایی سکونتگاه

ها  در واقع، هر چه فاصله بین پدیده. کند، فاصله جغرافیایی است دو پدیده را تعیین می

در رابطه با پیوند . تر خواهد بود تر و ضعیف پیوند و رابطه بین آنها سست. شدبیشتر با

. هر چه فاصله روستا از شهر بیشتر باشد. شهر و روستا نیز همین عامل صادق است

در این پژوهش این مسئله مورد توجه . ارتباط آن با شهر محدودتر و کمتر خواهد بود

روستایی تحت تأثیر فاصله از شهر قرار دارد و است که مقوله کیفیت زندگی در نواحی 

در این دیدگاه ابعاد کیفیت . دهد این نوعی نگاه فضایی مکانی به کیفیت زندگی می
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در نتیجه روستاهاي دور و نزدیک . یابند زندگی تحت تأثیر فاصله قرار گرفته و تغییر می

  .یابند شهر کیفیت زندگی متفاوتی می

10 صورت محقق ساخته و همچنین بر اساس  بهعد از کیفیت زندگی ب

استانداردهاي کیفیت زندگی ایجاد شدند که شامل آموزشی، بهداشتی، مشارکت، کیفیت 

مسکن، امنیت، کیفیت مواد غذایی، اوقات فراغت، کیفیت محل، شغل و درآمد و زیر 

ر بر اي از عناصر اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی را د این ابعاد مجموعه. ساختها است

این ابعاد در دو گروه روستاهاي نزدیک شهر و روستاهاي دور از شهر مورد . گیرند می

ها از کیفیت زندگی  در این پژوهش این ابعاد و تأثیرپذیري آن. گیرند مقایسه قرار می

براي درك بهتر مسئله و شناخت بهتر کیفیت زندگی بر .شوند بررسی و ارزیابی می

روستاهاي نزدیک شهر و دور از شهر، ابعاد تحقیق در قالب  اساس عنصر فاصله در بین

عنوان چارچوب نظري تحقیق نشان  با1شوند که در شکل  یک مدل نمایش داده می

گانه به واسطه تأثیرپذیري که از  10همان طور که مشخص است این ابعاد . نداداده شده

  .عنصر فاصله دارند، بر کیفیت زندگی اثرگذار هستند

  

    

  چارچوب نظري تحقیق -1شکل 

کیفیت زندگی 

روستاییان

دور

  ازشهر

 نزدیک

  شهر

آموزشی مشارکتبهداشتی کیفیت 

مسکن

امنیت مواد کیفیت

غذایی

ات اوق

فراغت

کیفیت 

محل 

زندگی

شغل و 

درآمد

  
  هازیرساخت
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  پیشینه تحقیق -3

بررسـی کیفیـت زنـدگی در    "در تحقیقـی بـا عنـوان    ) 1398(رحیم بخش و همکـاران  

به این تنتیجه رسیدند که در روستاي » روستاهاي درب آستانه و باباپشمان استان لرستان

کـــانی، رفـــاه اجتمـــاعی، دسترسـی بـه      آمــوزش، تعلـــق م  هاي  مؤلفهباباپشـمان، 

اطالعـات، بهداشـت، امنیــت، زیرســاخت، محـیط سـکونتی، درآمـد و مشـارکت بـر      

ها را کیفیت زنـدگی روسـتاها    توان با بررسی این مؤلفه کیفیت زندگی مؤثر هستند و می

  .با یکدیگر مقایسه و تحلیل کردرا 

تحلیل و ارزیـابی اثـرات اجـراي     "وان اي با عن در مقاله) 1398(ملکی و همکاران 

مطالعـه   ،طرح هادي در ابعاد کالبـدي و فضـایی و محیطـی کیفیـت زنـدگی روسـتایی      

کـه طـرح    اند به این نتیجه رسیده "روستاي میداوود وسطی، شهرستان باغملک: موردي

ثیري کـه روي بافـت کالبـدي و همچنـین کـاربري اراضـی روسـتا        أهادي به واسطه تـ 

بـه عبـارتی روسـاییان    . أثیر محسوسی بـر کیفیـت زنـدگی روسـتاییان دارد    گذارد، ت می

تـري   ها اجرا شـده اسـت، از کیفیـت زنـدگی مناسـب      روستاهایی که طرح هادي در آن

  .برخوردار هستند

تأثیر اعتبارات بانک کشاورزي بر "اي با عنوان در مقاله) 1398(صالحی و همکاران 

معتقـد هسـتند کـه تـأثیر      "ان؛ یک تحلیل کیفیکیفیت زندگی روستاییان شهرستان زنج

. اعتبارات و وام بر کیفیت زندگی بر پایۀ میزان و نوع اعتبـارات بـا هـم متفـاوت اسـت     

رد جاري در کوتاه مدت به بهبود کیفیت تولید و کیفیت سـالمت و  دریافت اعتبارات خُ

موجـب   کـه در بلنـد مـدت، بـه دلیـل انحـراف در کـارکرد        امنیت کمک کرده؛ درحالی

دریافـت اعتبـارات   . محرومیت نسبی افراد شده و کیفیت زندگی آنان کاهش یافته است

ساز دسترسـی بـه امکانـات و     زمینه ،اي به دلیل ایجاد اشتغال و درآمد پایدار رد سرمایهخُ

ایـن اعتبـارات در   . شرایط الزم جهت بهبود کیفیت زندگی در کوتاه مـدت شـده اسـت   

ها از زندگی کمـک   مندي آن زندگی افراد روستایی و رضایت طول زمان به بهبود کیفیت

.کرده است
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تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر  "در تحقیقی با عنوان ) 1394(عنابستانی و همکاران 

 ")شهرسـتان جهـرم   -بخش سـیمکان : نمونه(هاي روستایی  کیفیت زندگی در سکونتگاه

خـش سـیمکان شهرسـتان    باهدف تحلیل فضایی کیفیت زنـدگی در نـواحی روسـتایی ب   

جهرم، به بررسی عوامل مؤثر بر آن و میزان رضایت مندي روستاییان از کیفیت زنـدگی  

زیسـت محیطـی،   (دهد که بین ابعاد چهارگانـه   نتایج به دست آمده نشان می. اند پرداخته

بـدین  . و کیفیت زندگی رابطـه معنـی داري وجـود دارد   ) کالبدي، اقتصادي و اجتماعی

افزایش کیفیت ابعاد چهارگانه، کیفیـت زنـدگی در روسـتاهاي مـورد مطالعـه      معنا که با 

  .یابد افزایش می

هـاي   بررسی ارتباط میـان ویژگـی  "در پژوهشی با عنوان) 1393(قرنجیک و بدري 

مطالعـه   ،هـاي ذهنـی کیفیـت زنـدگی در نـواحی روسـتایی       فرهنگی و شاخص -قومی

بـا اسـتفاده از روش توصـیفی،     "دهستان جعفرباي جنـوبی شهرسـتان تـرکمن   : موردي

 -هـاي قـومی   تحلیلی و با بهره گیري از شیوه پیمایشی به بررسی ارتبـاط میـان ویژگـی   

هـاي ذهنـی کیفیـت زنـدگی در میـان روسـتائیان سـاکن در ناحیـه          فرهنگی و شاخص

ـ پرداز روستایی دهستان جعفربـاي جنـوبی شهرسـتان تـرکمن مـی      تجزیـه و تحلیـل   . دن

دهد کـه بـه رغـم پـایین      مطالعه میدانی و تکمیل پرسشنامه نشان می هاي حاصل از یافته

بودن نسبی وضعیت معیشت و برخورداري از امکانات، وجود فرهنگ سنتی قوم ترکمن 

لقه و وابسـتگی بـه مکـان آبـاء و     هاي خاص اجتماعی، مذهبی و معیشتی و ع با ویژگی

. کنـد  تر مـی  کمبودها را کمرنگ هاي درون گرایی و انزواطلبی، این اجدادي و نیز ویژگی

هاي ذهنی در این ناحیه باال بـوده و رابطـه    رو سطح کیفیت زندگی از نظر شاخص ازاین

توان گفت بـه لحـاظ    بنابراین می. فرهنگی مردم آن دارد -هاي قومی معناداري با ویژگی

ردم فرهنگی، میزان رضایت مـ  -هاي قومی پایبندي اجتماع محلی مورد مطالعه به ویژگی

  .باالتر است ،هاي ذهنی از سطح کیفیت زندگی در شاخص

تحلیل فضـایی کیفیـت زنـدگی    "در تحقیقی با عنوان) 1393(عزیزپور و همکاران 

معیارهـا و   "دهستان قـرق شهرسـتان گرگـان   : مطالعهمورد ،هاي روستایی در سکونتگاه
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محلـی دهسـتان قـرق را بـه      -هاي بـومی  هاي کیفیت زندگی مناسب با ویژگی شاخص

. انـد  منظور سنجش سطح کیفیت زندگی روستاهاي این دهستان مورد بررسی قـرار داده 

دهسـتان   دهند که در مجموع از نظر ابعاد کیفیت زندگی در روسـتاهاي  ها نشان می یافته

شود و در نهایـت روسـتاهاي مـورد     قرق تفاوت معناداري بین همه روستاها مشاهده می

هـا   هم چنین یافتـه . گیرند مطالعه، از نظر سطح کلی کیفیت زندگی، در دو طبقه قرار می

حاکی از این هستند که در مجموع بعد فاصله روستا از جاده اصـلی، فاصـله روسـتا تـا     

بـه  . روستاها بر کیفیت زندگی روستاهاي نمونه تأثیرگذار هستند شهر و تنوع قومیتی در

هاي کیفیت زندگی تأثیرگذار است؛ امـا عامـل تنـوع     عد فاصله بر همۀ مولفهطوري که ب

  .ها تأثیر گذار است قومیتی بر کیفیت اجتماعی و کیفیت کالبدي سکونتگاه

هـاي   یقـی شـاخص  سنجش و مقایسۀ تطب "در پژوهشی با عنوان) 1393(فاضل نیا 

مناطق روستایی بخش : اي مطالعۀ موردي هاي گسترده و هسته کیفیت زندگی در خانواده

هـاي   هاي کیفیت زندگی خـانواده  به سنجش و مقایسۀ تطبیقی شاخص "پشت آب زابل 

نتایج . اند اي در مناطق روستایی بخش پشت آب شهرستان زابل پرداخته گسترده و هسته

اکی از آن اسـت کـه دو نـوع خـانواده در میـزان رضـایت از       حاصل از این تحقیـق حـ  

درونـی و  (هاي کیفیت محیطـی و تسـهیالتی روسـتا، کیفیـت کالبـدي مسـکن        شاخص

این دو نـوع خـانواده در میـزان     اماتفاوت چندانی نداشتند؛  ،و بهزیستی عاطفی) بیرونی

اخص رضایتمندي و احساس رفاه در قالب شاخص خودمختـاري و آزادي عمـل و شـ   

  .روحی و روانی، تفاوت معناداري داشتند

هاي ذهنی کیفیت  سنجش شاخص "در تحقیقی با عنوان) 1392(بدري و همکاران 

 "دهستان جعفرباي جنوبی شهرستان ترکمن: زندگی در نواحی روستایی مطالعه موردي

ت با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و با بهره گیري از شیوه پیمایشی با هدف شـناخ 

و سنجش سطح کیفیت زندگی روستاییان در پی آن هستند که ضـمن شـکافتن ابعـاد و    

هـاي تأثیرگـذار بـر مقولـه کیفیـت زنـدگی، نگـرش جامعـه مـورد مطالعـه را بـا             مؤلفه

هـاي ذهنـی کیفیـت زنـدگی، در      هاي خاص قومی و فرهنگی از منظـر شـاخص   ویژگی
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ها، اشتغال  ونتی، زیرساختهشت قلمرو آموزش، سالمت و بهداشت، امنیت، محیط سک

. دنـ و درآمد، گذران اوقات فراغت و تعامل و همبستگی اجتماعی مورد سنجش قرار ده

دهد که باالترین میزان رضـایت   هاي حاصل از مطالعه میدانی این پژوهش نشان می یافته

از کیفیت زندگی در قلمروهاي کیفیت تعامل و همبستگی اجتماعی و کیفیـت امنیـت و   

. میزان آن نیز در قلمروهاي اشتغال و درآمد و گذران اوقات فراغت وجود دارد کمترین

قلمرو، فقط دو قلمرو اشتغال و درآمد و گـذران اوقـات فراغـت، از میـانگین      8از میان 

هاي ذهنی کیفیت زندگی در این منطقه بـاالتر از   در محموع، شاخص اما، هستندتر  پایین

  .شود میانگین ارزیابی می

ارزیابی کیفیت زندگی در نـواحی  "در تحقیقی با عنوان ) 1392(انی و بلوچی بریم

دهستان مهبـان  : مطالعۀ موردي) (منطق فازي(هاي هوشمند  روستایی با استفاده از سامانه

به این نتیجه رسیدند که کیفیت زندگی ذهنی نیـز در طیـف نسـبتًا    ")شهر شهرستان نیک

نسبتاً (بطوري که روستاي تیتران کمترین درجه . ردگی نامطلوب تا نسبتاً مطلوب جاي می

  .را دارند) نسبتاًمطلوب(و روستاي کشیک بیشترین درجه ) نامطلوب

سـنجش و ارزیـابی کیفیـت    "در پـژوهش بـا عنـوان    ) 1392(علیزاده و همکـاران  

 ،آل فـازي  زندگی در نواحی روستایی با استفاده از تکنیک روش تشـابه بـه گزینـه ایـده    

به این نتیجه دسـت یافتنـد کـه در میـان      "استان فارس –دهستان میانده : ورديمطالعه م

هاي ترکیبـی کیفیـت زنـدگی تفـاوت چنـدانی       روستاهاي مورد مطالعه، از نظر شاخص

لف سـالمت محـیط، سـالمت اجتمـاعی، اقتصـادي،      هاي مخت وجود ندارد، اما در سنجه

  .شود ندگان دیده میهایی در رضایت پاسخ ده روانی و جسمی افراد، تفاوت

هـاي دوم و   گردشـگري خانـه  "در پژوهشی با عنـوان ) 1391(رضوانی و همکاران 

بخـش رودبـار   : مطالعـه مـوردي  (اثرات آن بر بهبود کیفیت زنـدگی سـاکنان روسـتایی    

هاي دوم در بهبود کیفیت زنـدگی   اثرات گردشگري خانه ")قصران، شهرستان شمیرانات

نتـایج  . انـد  یی رودبار قصـران را مـورد بررسـی قـرار داده    ساکنان محلی در ناحیه روستا

هـاي دوم در ناحیـه روسـتایی رودبـار قصـران       دهد که گردشگري خانه تحقیق نشان می
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قلمرو  9به طوري که از . نقش موثري بر بهبود کیفیت زندگی ساکنان محلی داشته است

ن، سـالمت و رفـاه،   مورد مطالعه در هفت قلمرو کیفیت محیط، فعالیت و اشتغال، مسک

درآمد و ثروت، مشارکت و همبستگی و امنیت و بهزیستی فردي، موجب بهبود کیفیـت  

زندگی ساکنان محلی شده ولی در دو قلمرو آموزش ـ فرهنگ، تفریح و اوقات فراغـت   

هاي دوم  همچنین نتایج در خصوص اثرات گردشگري خانه. بهبودي حاصل نشده است

ست که جـز در قلمـرو مسـکن در دیگـر     ا نشان دهنده آنبر قلمروهاي کیفیت زندگی 

  .قلمروها تفاوت معناداري در بین روستاهاي مورد مطالعه وجود دارد

 :سـنجش کیفیـت زنـدگی   "در پژوهشـی بـا عنـوان    ) 1387(رضوانی و منصوریان 

بـا   "ها و ارائه مدل پیشـنهادي بـراي نـواحی روسـتایی     ها، مدل بررسی مفاهیم، شاخص

مدلی مناسب براي سنجش کیفیت زنـدگی در نـواحی روسـتایی تعریفـی از     هدف ارائه 

کیفیت زندگی بر اساس دو موضوع تأمین نیازهاي انسانی و رضایت منـدي افـراد ارائـه    

عـدي و برآمـده از کـنش متقابـل     که در آن، براي کیفیت زنـدگی مفهـومی چندب   اند داده

اي از حداقل نیازهاي ضروري  هعناصر عینی و ذهنی در نظر گرفته شده است و مجموع

هـاي مختلـف شناسـایی شـده کـه سـرانجام، مـدل         ها و مکان جوامع روستایی در زمان

ها و  عمومی سنجش کیفیت زندگی روستایی بر اساس نیازهاي انسانی به همراه شاخص

دهـد کـه    نتایج بـه دسـت آمـده نشـان مـی     . گرهاي سنجش آن ارائه شده است توصیف

اي پیچیده است که بدین منظـور، بایـد    در نواحی روستایی پدیدهسنجش کیفیت زندگی 

با این همه، مدل پیشنهادي قابلیـت  . دنمان موردتوجه قرار گیرأشرایط مکانی و زمانی تو

  .استفاده در شرایط مختلف را داراست

ارزیـابی کیفیـت زنـدگی در    "در تحقیقی با عنـوان  ) 1390(پورطاهري و همکاران 

هـاي   ویژگـی  ")دهستان خاوه شمالی، اسـتان لرسـتان  : طالعه مورديم(نواحی روستایی 

اند تا از این طریق ابعـاد   کیفیت زندگی از دیدگاه جامعه نمونه را مورد بررسی قرار داده

هاي کیفیت زندگی تعریف شـود و در نهایـت مـدل مفهـومی مناسـبی بـراي        و شاخص

ها نشـان   یافته. ارائه گردد ها و سنجش کیفیت زندگی در مناطق روستایی تعیین شاخص
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هاي جامعه نمونه، کیفیت آموزش، کیفیت محیط مسـکونی،   دهند که بر اساس دیدگاه می

تـر از حـد متوسـط ارزیـابی      پـایین  ،کیفیت محیط فیزیکی و نیز کیفیت درآمد و اشتغال

کیفیت سالمت و امنیت و کیفیت کالبدي جامعه نمونه در حد متوسـط ارزیـابی   . اند شده

است و در مجموع از نظر ابعاد کیفیت زندگی دهستان خاوه شـمالی، روسـتاها در    شده

  .گیرند دو طبقه قرار می

سنجش کیفیت زندگی در "در تحقیقی با عنوان ) 1390(فرجی سبکبار و همکاران 

به بررسی مفهوم کیفیـت  "بالغ استان زنجان دهستان آق :مطالعه موردي ،مناطق روستایی

وستایی و همچنین، اولویت بندي مناطق روستایی بـر اسـاس سـطح    زندگی در مناطق ر

نتایج این تحقیق بـر  . کیفیت زندگی در روستاهاي بخش آق بالغ استان زنجان پرداختند

دهد که روسـتاي ممقـان داراي بـاالترین و     هاي کیفیت زندگی نشان می اساس شاخص

شـوند، کـه    ه شـناخته مـی  ترین سطح کیفیت زندگی در منطق روستاي ارقین داراي پایین

هاي فضایی به لحاظ کیفیت زندگی در میان روستاییان منطقـه   نشان دهنده وجود تفاوت

  .مورد مطالعه است

ارزیـابی توزیـع   "در پژوهشـی بـا عنـوان    ) 1390(رکن الدین افتخاري و همکاران 

بخـش مرکـزي شهرسـتان    : مطالعـه مـوردي  (فضایی کیفیت زندگی در مناطق روستایی 

به بررسی کیفیت زندگی منطقه مورد مطالعه از نظر جامعه نمونه و تأثیر گذاري  ")دلفان

تـوان   هاي جامعه نمونه، می بر اساس دیدگاه.اند توزیع فضایی بر کیفیت زندگی پرداخته

ی و محـیط فیزیکـی، سـالمت و امنیـت و نیـز درآمـد و       کیفیت آموزش، محیط مسکون

زیابی کرد و کیفیت تعامل و همبسـتگی اجتمـاعی را   تر از حد متوسط ار اشتغال را پایین

هاي تحقیق نشان از آن دارنـد کـه در روسـتاهاي     همچنین یافته. در حد متوسط دانست

هـاي مـؤثر بـر کیفیـت زنـدگی بـه لحـاظ         لفهؤبخش مرکزي شهرستان دلفان در تمام م

اي  ن بـه گونـه  ای. توان تفاوت معناداري را مشاهده کرد عد فاصله، میموقعیت مکانی و ب

انـد و   داشته یادشدههاي  است که ساکنان روستاهاي دشتی رضایتمندي بیشتري از مؤلفه

این دیگر . گیرند اي و کوهستانی جاي می پس از آنان مردم ساکن در روستاهاي کوهپایه
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به لحاظ بعد فاصله، جز مؤلفه اقتصادي کـه تفـاوت معنـاداري نداشـت، تفـاوت در       که

  .معنادار بود) کیفیت محیطی، کالبدي و اجتماعی(ها  لفهؤدیگر م

بررسـی تحـوالت کیفیـت زنـدگی در ایـران      "در تحقیقی با عنـوان ) 1389(عنبري 

کیفیت زندگی و تحوالت مربوط بـه آن را در ایـران در یـک مقطـع      ")1385تا  1365(

ایران  زمانی بیست ساله مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که

در بیست سال اخیر، از نظر کیفیت زندگی در دنیا، در سطح متوسط رو بـه پـایین قـرار    

هـاي مربـوط بـه     هـاي آموزشـی و برخـی شـاخص     ایران از حیث شاخص. داشته است

بهداشت و توسعه جنسیتی، تحوالت مثبت و گاهی به مراتب بهتر از کشورهاي همسایه 

هاي درآمـدي و فقـر، ایـران نسـبت بـه       ر شاخصبا وجود بهبود د. را تجربه کرده است

هاي درآمـدي و   در زمینه شاخص. اي نداشته است کننده کشورهاي همسایه وضعیت قانع

در بیست سال اخیر، میـزان فقـر مطلـق در    . بخش نیستند اشتغال، آمارها چندان رضایت

یی افـزوده شـده   ویژه در مناطق روستا جامعه بسیار کاهش یافته، اما بر دامنه فقر نسبی به

درآمدهاي پایین، افزایش نرخ بیکاري و تورم از مهمترین دالیل اقتصادي این امـر  . است

عالوه براین، متغیرهاي تبیین کننده دیگري که ایران را در شمار کشورهاي با . بوده است

محیطـی، عـدم امنیـت اسـتراتژیک و      هاي زیسـت  کیفیت زندگی پایین قرار داده، ریسک

  .است آزادي بوده

رابطـه بـین متغیرهـاي     "در پژوهشـی بـا عنـوان    ) 1385(ماجدي و لهسـایی زاده  

مطالعـه مـوردي در روسـتاهاي    : اي، سرمایه اجتماعی و رضایت از کیفیت زنـدگی  زمینه

به این نتیجه دست یافتند که سطح باالي سرمایه اجتماعی به سطح باالي  "استان فارس 

بنابراین سرمایه اجتماعی در مقایسـه بـا متغیرهـاي     .انجامد رضایت از کیفیت زندگی می

پیش بینی کننده بهتري براي رضایت از کیفیت زنـدگی بـه   .. اي مانند سن، شغل و زمینه

  .آید شمار می

ترك کردن براي پول؛ ماندن بـه جـاي کیفیـت    "اي با عنوان در مقاله) 2020(بوبک 

معتقـد   "کننـد  وبلین زندگی مـی زندگی، مطالعه موردي مهاجران جوان لهستانی که در د
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است که مهمترین عامل مهاجرت روستاییان در آغاز پـول و درآمـد اسـت، امـا بعـد از      

یعنی متغیرهـاي اجتمـاعی   . دنشو عنوان عامل مهم مطرح می هاي غیرمالی به مدتی انگیزه

از دیـدگاه محقـق   . کنـد  کیفیت زندگی به مرور در بین ساکنان اولولیت بیشتري پیدا مـی 

  .هاي اجتماعی کیفیت زندگی از اولویت بیشتري برخوردار هستند نبهج

هاي نـواحی شـهري و    ارزیابی تفاوت"اي با عنوان  در مقاله) 2019(ما و همکاران 

که کیفیت زندگی شهري  اي معتقد هستند که در نواحی "روستایی بر پایه کیفیت زندگی

گی بـاالیی برخـوردار هسـتند و    هـا نیـز از کیفیـت زنـد     باال است روستاهاي اطراف آن

ها پایین است، کیفیـت زنـدگی روسـتاهاي اطـراف      مناطقی که کیفیت زندگی شهري آن

  .ها هم پایین است آن

کیفیت زندگی معتادان در مناطق شـهري  "اي با عنوان در مقاله) 2018(آئورا و کالرا 

ري و روستایی از هاي معتادان در نواحی شه معتقد هستند که خانواده "و روستایی دهلی

. ر اسـت یدتاین موضوع در نواحی روستایی شد. کیفیت زندگی پایینی برخوردار هستند

هـا اثـر مثبـت     کـه بـر کیفیـت زنـدگی آن     هسـتند املی واز طرفی آمـوزش و ازدواج عـ  

  .دنگذار می

فاکتورهـاي تأثیرگـذار بـر کیفیـت     "اي بـاعنوان   در مقالـه ) 2017(چم و همکاران 

معتقد هستند که درآمد، آموزش، وضـعیت   "مطالعه بین بخشی: تاییزندگی بومیان روس

همچنین وضعیت ازدواج یا مجـرد  . زیست محیطی منطقه بر کیفیت زندگی مؤثر هستند

و مطلقه بودن زنان نیز بر کیفیت زندگی اثرگذار بوده و زنـان مطلقـه و بیـوه از کیفیـت     

  .تري برخوردار هستند زندگی پایین

عنـوان   اسـتفاده از اصـول روستاشـهري بـه     "اي با عنـوان   مقاله در) 2015(رضایی 

معتقد است کـه عـواملی همچـون بهبـود      "راهکاري براي اصالح کیفیت زندگی شهرها

ـ توان مـی  ،هاي گردشـگري  سالمت و بهداشت، امنیت، حمل و نقل و توجه به فرصت د ن

  .دنشعنوان اصول تأثیرگذار بر کیفیت زندگی مردم روستایی مؤثر با به
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سـرمایه اجتمـاعی، وضـعیت    "در پژوهشـی بـا عنـوان    ) 2014(لوکومی و دیگران 

در پی بررسی ارتباط بین سطوح شـناختی و کیفیـت    "اجتماعی بوگوتو کلمبیااقتصادي

نتـایج نشـان داده اسـت کـه     . انـد  زندگی مـرتبط بـا سـالمتی در میـان کهنسـاالن بـوده      

مثبـت بـا ابعـاد فیزیکـی و روانـی       صورت مسـتقیم و هاي سرمایه اجتماعی بهشاخص

  .کیفیت زندگی مرتبط با سالمتی مرتبط بوده است

تأثیر سـرمایه اجتمـاعی بـر    "در پژوهشی با عنوان ) 2013(و کریم زاده  هکریم زاد

در پی بررسی ادراك مردم از سرمایه اجتماعی و تـأثیر   "شواهدي از هند: کیفیت زندگی

هنـد رابطـه معنـاداري بـین     در ج نشان داده اسـت کـه   نتای. اند آن بر کیفیت زندگی بوده

همچنـین تحلیـل رگرسـیون    . سرمایه اجتماعی و کیفیـت زنـدگی وجـود داشـته اسـت     

هـاي سـرمایه   چندگانه نشان داده است که به جـز مشـارکت اجتمـاعی، همـه شـاخص     

  .اند خوبی براي کیفیت زندگی در هند بوده ٔەکنند اجتماعی، پیش بینی

توسـعه شـهرهاي کوچـک بـا     "اي با عنوان  در مقاله) 2011(یان رضوانی و منصور

معتقد هستند که مردم بومی  "تبدیل روستا به شهر و اثر آن بر کیفیت زندگی مردم بومی

فراینـد  . از کیفیت زنـدگی بهتـري برخـوردار هسـتند     ،شده به شهر در روستاهاي تبدیل

  .فیت زندگی روستاییان باشدتواند راهکاري براي بهبود کی تبدیل روستا به شهر می

، )آمریکـا (هایی از غرب ویرجینیـا   با ارائه مدارك و داده) 2003(جیمز و همکاران 

هـا در ایـن پـژوهش،     آن. انـد  کیفیت زندگی و توسعه روستایی را تجزیه و تحلیل کـرده 

تـأثیر متغیرهــایی همچــون تحصــیالت، میـزان اســتفاده از اینترنــت، رضــایت از رابطــه   

و همسـایگی، وضـعیت سـالمت جسـمی و روحـی و مشـارکت را بررسـی         خانوادگی

  .اند کرده

شویم که مجموعه مطالعات انجام شده گـواه   با جمع بندي پیشینه تحقیق متوجه می

آن است که متغیرهـاي متعـدد اجتمـاعی و اقتصـادي همچـون متغیرهـاي زیرسـاختی،        

کیفیت زندگی روسـتاییان مـؤثر   بر ... بهداشتی، امنیت، اعتیاد، شغل و درآمد، مشارکت و

بیشـتر تحقیقـات دربـاره کیفیـت     . مورد بررسی قرار گرفتند اتهستند که در این تحقیق
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همچنـین مطالعـات مختلفـی    . زندگی مرتبط با کیفیت زندگی خود روستاها بوده اسـت 

بـا  . درباره مقایسه کیفیت زندگی شهر و روستا و تفاوت این دو صـورت گرفتـه اسـت   

خی مطالعات درباره تأثیر شهر بر کیفیت زندگی روستاها صـورت گرفتـه   وجودي که بر

یافتگی شهر را بر کیفیت زندگی روسـتاها مـؤثر دانسـته     اي که توسعه نظیر مطالعه(است 

عنـوان متغیـري مـؤثر بـر کیفیـت       اي که عامل فاصله از شهر را بـه  اما هیچ مطالعه) است

از این نظر این مطالعه تحقیقـی نـو و   . استزندگی روستاییان بررسی نماید، دیده نشده 

  .شود که به بررسی این متغیر مهم بر کیفیت زندگی پرداخته است جدید محسوب می

  

روش شناسی تحقیق -4

تحلیلـی  -کاربردي است و از نظر روش، پیمایشـی و توصـیفی    ،این تحقیق از نظر نوع

انجـام   1398ه در سـال  یک تحقیق مقطعـی اسـت کـ    ،از نظر زمان انجام تحقیق و است

شـده   آوري اطالعـات اسـتفاده   در این تحقیق از ابزار پرسشنامه جهت جمـع . شده است

هـاي اسـتاندارد شـده کیفیـت      پرسشنامه محقق ساخته بوده و همچنین از شاخص. است

گویـه بـوده اسـت کـه در      53بعـد و   10پرسشنامه شامل . شده است زندگی نیز استفاده

جامعـه آمـاري مشـتمل بـر     ). 2جدول (حی تدوین شده است سط 5قالب طیف لیکرت 

نفــر ســاکنان  150نفــر ســاکنان روســتاهاي نزدیــک شــهر کرمانشــاه و  150(نفــر  300

 15معیار نزدیکی یا دوري بـر اسـاس فاصـله    . هستند) دور از شهر کرمانشاهروستاهاي 

دیـک و شـعاع   نز ،کیلـومتر  15یعنی روستاهاي با شعاع زیر . کیلومتري تعیین شده است

معیار انتخـاب  ). 1شکل (کیلومتر دور از شهر کرمانشاه در نظر گرفته شدند  15باالتر از 

گیـري   صورت نمونـه  روستا به 10. گیري تصادفی بوده است روستاهاي تحقیق نیز نمونه

گیري تصادفی سـاده   صورت نمونه روستا نیز به 10تصادفی ساده از روستاهاي نزدیک و 

. روش محاسبه حجم نمونه فرمول کوکران بوده اسـت . ور انتخاب شدنداز روستاهاي د

صـورت تصـادفی سیسـتماتیک بـوده      گیري بـه  انتخاب نمونه تحقیق در هر روستا نمونه
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پایایی تحقیق با استفاده از ابزار آلفاي کرونباخ محاسبه شده که میـانگین آن برابـر   . است

ریـزي   نظر متخصصـان جغرافیـا و برنامـه    روایی تحقیق نیز از طریق. بوده است 73/0با 

پیام نور اسـتان  دانشگاه روستایی و توسعه روستایی دانشگاه رازي و جغرافیاي روستایی 

  .اند روستاهاي مورد بررسی نمایش داده شده 1در جدول . کرمانشاه بررسی و تأیید شد

  

  روستاهاي مورد تحقیق-1جدول 

  دوراز شهر  نزدیک شهر

 جامعه  نام روستا

  آماري

تعداد 

  نمونه

نام   فاصله

  روستا

جامعه 

  آماري

تعداد 

  نمونه

  فاصله

  41  4  8  پاامام  10  15  74  چوبدراز

  45  10  36  بی ابر  15  10  39  جقاقاسم

  30  34  195  ورمنجه  8  13  40  باباجان

جامعه   2  18  53  بریموند

  شوران

107  32  20  

  40  6  12  ولی آباد  15  20  45  چاالبه

  25  15  33  سرابله  15  32  129  سرارود

کرانی 

  سفال

جهان   15  7  14

  آباد

14  6  26  

سراب 

  نیلوفر

  21  8  21  یاوري  15  10  90

داردرفش 

  خانم آباد

  25  20  71  کاورلوان  15  5  18

چقاماران   15  20  96  ده کبود

  بی ابر

36  15  45  

    150  جمع کل    150  جمع کل
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ز شـمال بـاختري بـه    کیلـومتر مربـع ا   8547شهرستان کرمانشاه با وسعت تقریبـی  

شهرستان کامیاران، از باختر به شهرسـتانهاي پـاوه و اسـالم آبـاد غـرب، از جنـوب بـه        

شهرستان شیروان و چرداول، از خاور بـه شهرسـتانهاي بیسـتون و هرسـین و از شـمال      

دقیقـه   4درجه و  47شهرستان کرمانشاه بین . شود خاوري به شهرستان سنقر محدود می

دقیقـه   33درجـه و   34دقیقه تـا   16درجه و  34قیقه طول شرقی و د 16درجه و  47تا 

میان دربند، (بخش مرکزي شهرستان کرمانشاه از چهار دهستان . عرض شمالی قرار دارد

بخـش  . تشـکیل شـده اسـت   ) کرمانشاه(و یک شهر ) باالدربند، دورود فرامان و قره سو

ین بخش این شهرسـتان اسـت   تر پر جمعیت این کهمرکزي شهرستان کرمانشاه عالوه بر 

جمعیت این بخش . گردد ترین بخش در کل استان کرمانشاه نیز محسوب می پر جمعیت

ایـن  . خانوار اسـت  302960باشد که شامل  نفر می) 110/428/1(1395طبق سرشماري 

منطقـه مـورد    2در شـکل  ). 1395سـازمان آمـار ایـران،    (روستا است  295بخش شامل 

  .ده استمطالعه نمایش داده ش

  
  محدوده مورد مطالعه-2شکل 



  

  

  

1398، زمستان 41شماره دهم، یاز، سال ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     274

گویه تهیه شدند که در  53گانه تدوین شده براي کیفیت زندگی،  10براي ابعاد 

  .اند نشان داده شده 2جدول 
  

  متغیرهاي تحقیق-2جدول 

ها گویه  عدب  ها گویه  عدب  

شرایط محیط آموزشی از لحاظ   آموزشی

تجهیزات مناسب گرمایشی و 

  ستسرمایشی چگونه ا

مشارکت و 

  همبستگی

پایبندي اهالی روستا به آداب و رسوم 

  قومی و مذهبی

وضعیت مدرسه از لحاظ   آموزشی

کتابخانه، آزمایشگاه و تجهیزات 

  آموزشی چگونه است

مشارکت و 

  همبستگی

و  ها شرکت کردن روستاییان در مراسم

  هاي یکدیگر جشن

کیفیت ساختمان مدرسه   آموزشی

  روستا چگونه است

رکت و مشا

  همبستگی

همکاري و کمک روستاییان در برگزاري 

  مراسمات یکدیگر

وضعیت دسترسی دانش آموزان   آموزشی

  به مدرسه چگونه است

مشارکت و 

  همبستگی

مشورت اهالی در کارهاي مهم و اهمیت 

  دادن به نظرات دیگران

رضایتمندي شما از معلمان   آموزشی

روستا از لحاظ تجربه، نحوه 

ورد، چگونه تدریس و برخ

  است

مشارکت و 

  همبستگی

وضعیت کلی تعامالت و همبستگی 

  در روستا چگونه استاجتماعی

رضایت کلی از وضعیت   آموزشی

در روستا خدمات آموزشی

  چگونه است

زیرساخت 

  روستا

زمان الزم براي دسترسی به شهر چگونه 

  است

میزان و کیفیت ارائه خدمات   بهداشتی

نه مرکز بهداشت مربوطه چگو

  است

زیرساخت 

  روستا

  وجود وسایل حمل و نقل عمومی

دسترسی شما به مراکز بهداشتی   بهداشتی

  استچگونهو درمانی

زیرساخت 

  روستا

  وضعیت راه ارتباطی روستا چگونه است
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ها گویه  عدب  ها گویه  عدب  

هاي درمانی  ارائه خدمات بیمه  بهداشتی

  چگونه است

زیرساخت 

  روستا

وضعیت آب آشامیدنی روستا چگونه 

  است

کیفیت 

  اییغذ

مصرف هفتگی مواد گوشتی 

  در برنامه غذایی) پروتئینی(

زیرساخت 

  روستا

  شبکه دفع فاضالب روستا چگونه است

کیفیت 

  غذایی

مصرف هفتگی سبزیجات و 

ذایی شما غمیوه در برنامه 

  چقدر است

زیرساخت 

  روستا

  شبکه برق روستا چگونه است

رضایت کلی از وضعیت   بهداشتی

ا سالمت و بهداشت در روست

  چگونه است

زیرساخت 

  روستا

  شبکه گاز رسانی روستا چگونه است

موقع هدسترسی و حضور ب  امنیت

پلیس در موارد ضروري و مورد 

  نیاز چگونه است

زیرساخت 

  روستا

) تلفن و مخابرات(سیستم ارتباطی 

  روستا چگونه است

وضعیت انسجام روستاییان و   امنیت

خودداري از درگیري و نزاع در 

  گونه استروستا چ

زیرساخت 

  روستا

هاي  رضایت کلی از وضعیت زیرساخت

  روستا چگونه است

امنیت عمومی روستا از نظر   امنیت

نبود مزاحمت، دزدي، اراذل و 

  اشرار چگونه است

  میزان درآمد شما چگونه است  شغل و درآمد

روشنایی معابر روستا و امنیت   امنیت

تردد شبانه در روستا چگونه 

  است

  توانایی پس انداز شما چقدر است  آمدشغل و در

عدم تمایل استفاده از مواد   امنیت

  مخدر در روستا چگونه است

  رضایتمندي شما از شغلتان چقدر است  شغل و درآمد

رضایت کلی از وضعیت امنیت   امنیت

  عمومی و اجتماعی روستا

سالمت جسمی الزم براي انجام فعالیت   شغل و درآمد

  شغلی مربوطه
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ها گویه  عدب  ها گویه  عدب  

کیفیت 

  سکنم

محل سکونت از نظر نوساز 

بودن و میزان استفاده از مصالح 

  مقاوم در چه سطحی است

امید به آینده شغلی و پیشرفت شغلی در   شغل و درآمد

  چه سطحی است

کیفیت 

  مسکن

میزان امنیت محل سکونت در 

  برابر بالیاي طبیعی

بیمه (امنیت شغلی شما چگونه است   شغل و درآمد

  )شغلی و بازنشستگی

کیفیت 

  مسکن

میزان نورگیري و روشنایی 

  مسکن

تنوع شغلی در روستا تا چه حد وجود   شغل و درآمد

  دارد

کیفیت 

  مسکن

میزان استفاده از امکانات رفاهی 

سرویس (در منزل چگونه است 

بهداشتی، سیستم گرمایشی و 

  )سرمایشی

  میزان اشتغال در روستا چگونه است  شغل و درآمد

کیفیت 

  مسکن

ل سکونت از وضعیت مح

نظرنبود جانوران و حشرات 

و ) موش و غیره. مگس(موذي 

  ازآنناشیمشکالت

  رضایت کلی از وضعیت اشتغال و درآمد  شغل و درآمد

کیفیت محل 

  زندگی

رضایت کلی از کیفیت محل 

  زندگی

مشارکت و 

  همبستگی

مشارکت روستاییان در کارهاي عمومی 

  روستا چگونه است

کیفیت محل 

  زندگی

ت امکانات وضعی

دردسترس چگونه است ورزشی

  ...)زمین ورزش و (

مشارکت و 

  همبستگی

روابط صمیمانه بین همسایگان در 

  روستا چگونه است

کیفیت محل 

  زندگی

وضعیت امکانات فرهنگی و 

  ...)کتابخانه و (هنري 

مشارکت و 

  همبستگی

روحیه کار گروهی و کمک به یکدیگر 

  در کارها

روابط 

  اجتماعی

دید و بازدید اقوام و میزان 

  خویشاندان و همسایگان

    

اوقات 

  فراغت

وجود مسافرت در برنامه 

  ساالنه خانواده

    

اوقات 

  فراغت

رضایت کلی از وضعیت گذران 

  اوقات فراغت
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  هاي تحقیق یافته -5

دهند که در بیشتر متغیرهاي اقتصادي و اجتماعی  نشان می 3هاي تحقیق در جدول  یافته

ا شـهر زدیک به شهر از کیفیت مناسبی برخوردار هستند که عامل نزدیکی به روستاهاي ن

البته در مورد متغیرهایی همچون اشتغال، اعتیـاد  . نقش پررنگی در این زمینه داشته است

. دهد که وضعیت روسـتاها مناسـب نیسـت    این جدول نشان می ،درآمد و به مواد مخدر

خود عاملی در جهت افـزایش آن اسـت و در    شهرنزدیکی به  ،البته در مورد مواد مخدر

  .تأثیر منفی دارد شهرتوان گفت که نزدیکی به  این مورد خاص می

  

  )کیلومتر 15شعاع زیر (کیفیت زندگی روستاهاي نزدیک شهر کرمانشاه  -3جدول 

  ها گویه
  خیلی

  خوب
  خوب

تا 

  حدودي
  بد

  خیلی

  بد
  میانگین

 شرایط محیط آموزشی از لحاظ تجهیزات مناسب

  ؟گرمایشی و سرمایشی چگونه است

10  68  22  0  0  12/2  

وضعیت مدرسه از لحاظ کتابخانه، آزمایشگاه و 

  ؟تجهیزات آموزشی چگونه است

0  18  44  38  0  20/3  

  96/1  0  0  22  52  26  ؟کیفیت ساختمان مدرسه روستا چگونه است

وضعیت دسترسی دانش آموزان به مدرسه چگونه 

  ؟است

50  44  6  0  0  56/1  

ضایتمندي شما از معلمان روستا از لحاظ تجربه، ر

  ؟نحوه تدریس و برخورد، چگونه است

12  66  22  0  0  10/2  

رضایت کلی از وضعیت خدمات آموزشی در 

  ؟روستا چگونه است

2  74  24  0  0  22/2  

میزان و کیفیت ارائه خدمات مرکز بهداشت 

  ؟مربوطه چگونه است

8  36  36  20  0  68/2  

اکز بهداشتی و درمانی چگونه دسترسی شما به مر

  ؟است

36  60  4  0  0  68/1  
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  ها گویه
  خیلی

  خوب
  خوب

تا 

  حدودي
  بد

  خیلی

  بد
  میانگین

  26/2  0  0  26  74  0  است؟هاي درمانی چگونه  ارائه خدمات بیمه

در برنامه ) پروتئینی(مصرف هفتگی مواد گوشتی 

  ؟غذایی

0  50  50  0  0  50/2  

مصرف هفتگی سبزیجات و میوه در برنامه غذایی 

  است؟شما چقدر 

22  68  10  0  0  88/1  

کلی از وضعیت سالمت و بهداشت در رضایت 

  است؟روستا چگونه 

4  76  20  0  0  16/2  

دسترسی و حضور بموقع پلیس در موارد ضروري 

  است؟و مورد نیاز چگونه 

10  46  40  4  0  38/2  

وضعیت انسجام روستاییان و خودداري از 

  است؟درگیري و نزاع در روستا چگونه 

2  58  36  4  0  42/2  

نظر نبود مزاحمت، دزدي،  امنیت عمومی روستا از

  است؟اراذل و اشرار چگونه 

4  18  44  34  0  08/3  

روشنایی معابر روستا و امنیت تردد شبانه در 

  است؟روستا چگونه 

14  54  28  4  0  22/2  

عدم تمایل استفاده از مواد مخدر در روستا چگونه 

  است؟

0  0  34  56  10  76/3  

رضایت کلی از وضعیت امنیت عمومی و 

  روستا اجتماعی

0  28  64  8  0  80/2  

فاده استمحل سکونت از نظر نوساز بودن و میزان 

  است؟از مصالح مقاوم در چه سطحی 

4  52  32  12  0  52/2  

  62/2  0  4  56  38  2  میزان امنیت محل سکونت در برابر بالیاي طبیعی

  18/2  0  0  22  74  4  میزان نورگیري و روشنایی مسکن

هی در منزل چگونه میزان استفاده از امکانات رفا

سرویس بهداشتی، سیستم گرمایشی و (است؟

  )سرمایشی

20  74  6  0  0  86/1  



  

  

  

  
279...     بررسی نقش فاصله روستا از شهر در کیفیت     

  ها گویه
  خیلی

  خوب
  خوب

تا 

  حدودي
  بد

  خیلی

  بد
  میانگین

وضعیت محل سکونت از نظر نبود جانوران و 

و مشکالت ) موش و غیره. مگس(حشرات موذي 

  ناشی از آن

4  60  36  0  0  32/2  

  04/2  0  0  20  64  16  رضایت کلی از کیفیت محل زندگی

دسترس چگونه وضعیت امکانات ورزشی در 

  ...)زمین ورزش و (است؟

0  42  38  20  0  78/2  

  26/3  6  42  24  28  0  ...)کتابخانه و (وضعیت امکانات فرهنگی و هنري 

میزان دید و بازدید اقوام و خویشاندان و 

  همسایگان

0  44  52  4  0  60/2  

  14/3  0  26  62  12  0  وجود مسافرت در برنامه ساالنه خانواده

  94/2  0  18  58  24  0  ت گذران اوقات فراغترضایت کلی از وضعی

  54/1  0  0  4  46  50  است؟زمان الزم براي دسترسی به شهر چگونه 

  72/2  0  16  40  44  0  وجود وسایل حمل و نقل عمومی

  46/2  0  14  22  60  4  است؟وضعیت راه ارتباطی روستا چگونه 

  06/2  0  0  26  54  20  است؟وضعیت آب آشامیدنی روستا چگونه 

  48/2  4  16  10  64  6  است؟دفع فاضالب روستا چگونه شبکه 

  78/1  0  0  6  66  28  است؟شبکه برق روستا چگونه 

  50/1  0  0  0  50  50  است؟شبکه گاز رسانی روستا چگونه 

روستا چگونه ) تلفن و مخابرات(سیستم ارتباطی 

  است؟

34  58  8  0  0  74/1  

هاي روستا  رضایت کلی از وضعیت زیرساخت

  است؟چگونه 

2  62  32  4  0  38/2  

  24/3  0  34  56  10  0  است؟میزان درآمد شما چگونه 

  50/3  0  64  22  14  0  است؟توانایی پس انداز شما چقدر 

  08/3  0  32  44  24  0  است؟رضایتمندي شما از شغلتان چقدر 



  

  

  

1398، زمستان 41شماره دهم، یاز، سال ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     280

  ها گویه
  خیلی

  خوب
  خوب

تا 

  حدودي
  بد

  خیلی

  بد
  میانگین

سالمت جسمی الزم براي انجام فعالیت شغلی 

  مربوطه

28  62  10  0  0  82/1  

فت شغلی در چه امید به آینده شغلی و پیشر

  است؟سطحی 

0  28  58  14  0  86/2  

بیمه شغلی و (است؟امنیت شغلی شما چگونه 

  )بازنشستگی

10  16  38  36  0  00/3  

  80/2  0  24  34  40  2  تنوع شغلی در روستا تا چه حد وجود دارد

  02/3  0  36  30  34  0  است؟میزان اشتغال در روستا چگونه 

  42/3  0  42  58  0  0  رضایت کلی از وضعیت اشتغال و درآمد

مشارکت روستاییان در کارهاي عمومی روستا 

  است؟چگونه 

0  20  44  36  0  16/3  

روابط صمیمانه بین همسایگان در روستا چگونه 

  است؟

0  34  54  12  0  78/2  

  12/3  0  28  56  16  0  روحیه کار گروهی و کمک به یکدیگر در کارها

پایبندي اهالی روستا به آداب و رسوم قومی و 

  هبیمذ

0  18  48  34  0  16/3  

هاي  شرکت کردن روستاییان در مراسمات و جشن

  یکدیگر

0  58  30  12  0  54/2  

همکاري و کمک روستاییان در برگزاري 

  یکدیگر هاي مراسم

2  36  50  12  0  72/2  

مشورت اهالی در کارهاي مهم و اهمیت دادن به 

  نظرات دیگران

0  16  56  28  0  12/3  

در بستگی اجتماعیوضعیت کلی تعامالت و هم

  است؟روستا چگونه 

0  30  66  4  0  74/2  

  خیلی بد 5...........................1خیلی خوب 



  

  

  

  
281...     بررسی نقش فاصله روستا از شهر در کیفیت     

شود که کیفیـت زنـدگی در روسـتاهاي دور از شـهر از      نشان داده می 4در جدول 

البتـه سـرانه مصـرف    . نامناسبی برخوردار است و در وضعیت بدي قرار دارنـد  وضعیت

رامون و دور ینین امنیت و اجراي آداب و رسوم در روستاهاي پگوشت و سبزي و همچ

علت این مسئله این است که مـردم بـا دور   . از شهر از وضعیت مناسبی برخوردار است

انـد در عـین حـال     هاي خود وفادارند و کمتر شـهري شـده   بیشتر به سنت شهرشدن از 

در نـواحی دور از   دسترسی به محصوالت دامی به علت تولید گسترده ایـن محصـوالت  

  .ها را در روستا متوجه شد توان علت کیفیت مناسب آن می ،شهر
  

  )کیلومتر 15شعاع باالي (کیفیت زندگی روستاهاي دور از شهر  -4جدول 

  گویه ها
  خیلی

  خوب
  خوب

تا 

  حدودي
  بد

  خیلی

  بد
  میانگین

شرایط محیط آموزشی از لحاظ تجهیزات مناسب 

  ؟استگرمایشی و سرمایشی چگونه 

0  2  30  60  8  74/3  

وضعیت مدرسه از لحاظ کتابخانه، آزمایشگاه و 

  است؟تجهیزات آموزشی چگونه 

0  6  2  56  36  22/4  

  88/3  20  50  28  2  0  است؟کیفیت ساختمان مدرسه روستا چگونه 

وضعیت دسترسی دانش آموزان به مدرسه چگونه 

  است؟

10  54  14  20  2  50/2  

از لحاظ تجربه،  رضایتمندي شما از معلمان روستا

  است؟نحوه تدریس و برخورد، چگونه 

26  66  8  0  0  82/1  

رضایت کلی از وضعیت خدمات آموزشی در 

  است؟روستا چگونه 

0  4  42  48  6  56/3  

میزان و کیفیت ارائه خدمات مرکز بهداشت 

  است؟مربوطه چگونه 

0  22  40  38  0  16/3  

دسترسی شما به مراکز بهداشتی و درمانی چگونه 

  ت؟اس

0  6  10  56  28  06/4  

  08/3  0  34  48  10  8  است؟هاي درمانی چگونه  ارائه خدمات بیمه
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  گویه ها
  خیلی

  خوب
  خوب

تا 

  حدودي
  بد

  خیلی

  بد
  میانگین

در برنامه ) پروتئینی(مصرف هفتگی مواد گوشتی 

  غذایی

0  36  50  14  0  78/2  

مصرف هفتگی سبزیجات و میوه در برنامه غذایی 

  است؟شما چقدر 

6  44  50  0  0  44/2  

در رضایت کلی از وضعیت سالمت و بهداشت 

  است؟روستا چگونه 

2  2  44  52  0  46/3  

دسترسی و حضور بموقع پلیس در موارد 

  است؟ضروري و مورد نیاز چگونه 

0  0  18  68  14  96/3  

وضعیت انسجام روستاییان و خودداري از 

  است؟درگیري و نزاع در روستا چگونه 

24  66  10  0  0  86/1  

امنیت عمومی روستا از نظر نبود مزاحمت، 

  است؟ذل و اشرار چگونه دزدي، ارا

40  58  2  0  0  62/1  

روشنایی معابر روستا و امنیت تردد شبانه در 

  است؟روستا چگونه 

12  56  32  0  0  20/2  

عدم تمایل استفاده از مواد مخدر در روستا 

  ؟چگونه است

6  32  32  14  16  02/3  

رضایت کلی از وضعیت امنیت عمومی و 

  اجتماعی روستا

28  40  16  16  0  20/2  

فاده استمحل سکونت از نظر نوساز بودن و میزان 

  است؟از مصالح مقاوم در چه سطحی 

0  42  42  16  0  74/2  

  02/3  0  22  58  20  0  میزان امنیت محل سکونت در برابر بالیاي طبیعی

  30/2  0  0  34  62  4  میزان نورگیري و روشنایی مسکن

میزان استفاده از امکانات رفاهی در منزل چگونه 

رویس بهداشتی، سیستم گرمایشی و س(است؟

  )سرمایشی

0  48  30  18  4  78/2  

  96/2  0  20  58  20  2وضعیت محل سکونت از نظر نبود جانوران و 



  

  

  

  
283...     بررسی نقش فاصله روستا از شهر در کیفیت     

  گویه ها
  خیلی

  خوب
  خوب

تا 

  حدودي
  بد

  خیلی

  بد
  میانگین

و مشکالت ) موش و غیره. مگس(حشرات موذي 

  ناشی از آن

  64/2  0  0  64  36  0  رضایت کلی از کیفیت محل زندگی

وضعیت امکانات ورزشی در دسترس چگونه 

  ...)ورزش و  زمین(است؟

0  0  10  72  18  08/4  

کتابخانه و (وضعیت امکانات فرهنگی و هنري 

(...  

0  0  0  50  50  50/4  

میزان دید و بازدید اقوام و خویشاندان و 

  همسایگان

16  68  16  0  0  00/2  

  24/3  10  20  54  16  0  وجود مسافرت در برنامه ساالنه خانواده

  52/3  14  32  46  8  0  رضایت کلی از وضعیت گذران اوقات فراغت

  66/3  6  54  40  0  0  است؟زمان الزم براي دسترسی به شهر چگونه 

  14/4  30  54  16  0  0  وجود وسایل حمل و نقل عمومی

  72/3  20  42  28  10  0  است؟وضعیت راه ارتباطی روستا چگونه 

  46/2  0  8  34  54  4  است؟وضعیت آب آشامیدنی روستا چگونه 

  08/4  20  68  12  0  0  است؟نه شبکه دفع فاضالب روستا چگو

  00/2  0  0  10  80  10  است؟شبکه برق روستا چگونه 

  28/3  18  38  4  34  6  است؟شبکه گاز رسانی روستا چگونه 

روستا چگونه ) تلفن و مخابرات(سیستم ارتباطی 

  است؟

0  36  30  34  0  98/2  

هاي روستا  رضایت کلی از وضعیت زیرساخت

  است؟چگونه 

0  10  44  46  0  36/3  

  40/3  10  30  50  10  0  است؟میزان درآمد شما چگونه 

  92/3  16  60  24  0  0  است؟توانایی پس انداز شما چقدر 

  30/3  12  24  46  18  0  است؟رضایتمندي شما از شغلتان چقدر 
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  گویه ها
  خیلی

  خوب
  خوب

تا 

  حدودي
  بد

  خیلی

  بد
  میانگین

سالمت جسمی الزم براي انجام فعالیت شغلی 

  مربوطه

16  58  26  0  0  10/2  

امید به آینده شغلی و پیشرفت شغلی در چه 

  است؟سطحی 

0  8  46  36  10  48/3  

بیمه شغلی و (است؟امنیت شغلی شما چگونه 

  )بازنشستگی

0  14  62  22  2  12/3  

  00/4  18  64  18  0  0  ؟تنوع شغلی در روستا تا چه حد وجود دارد

  64/3  22  34  30  14  0  است؟میزان اشتغال در روستا چگونه 

  38/3  4  34  58  4  0  رضایت کلی از وضعیت اشتغال و درآمد

مشارکت روستاییان در کارهاي عمومی روستا 

  است؟چگونه 

2  58  40  0  0  38/2  

روابط صمیمانه بین همسایگان در روستا چگونه 

  است؟

30  68  2  0  0  72/1  

  06/2  0  0  24  58  18  روحیه کار گروهی و کمک به یکدیگر در کارها

پایبندي اهالی روستا به آداب و رسوم قومی و 

  مذهبی

40  52  8  0  0  68/1  

شرکت کردن روستاییان در مراسمات و 

  هاي یکدیگر جشن

18  72  10  0  0  92/1  

همکاري و کمک روستاییان در برگزاري 

  یکدیگر هاي مراسم

26  62  12  0  0  86/1  

مشورت اهالی در کارهاي مهم و اهمیت دادن به 

  نظرات دیگران

0  50  38  12  0  62/2  

ر دوضعیت کلی تعامالت و همبستگی اجتماعی

  است؟روستا چگونه 

22  70  8  0  0  86/1  



  

  

  

  
285...     بررسی نقش فاصله روستا از شهر در کیفیت     

هـدف ایـن آزمـون مقایسـه     . شده اسـت  در این بخش از آزمون من ویتنی استفاده

هدف این آزمون آن است که مشـخص  . عدد بوده است 53ها  تعداد گویه. ها است گویه

کند که آیا متغیر فاصله باعث شده که متغیرهاي کیفیت زندگی در روستاهاي نزدیـک از  

دار  داري داشته باشند؟ وجـود تفـاوت معنـی    هر با روستاهاي دور از شهر تفاوت معنیش

در . ها نشان دهنده تأثیر فاصـله بـر آن متغیـر کیفیـت زنـدگی اسـت       در هر یک از گویه

مشخص است که کیفیت زندگی در روستاهاي نزدیک و دور از شـهر بـا   4و 3جدول 

. ر چند مورد این تفـاوت دیـده نشـده اسـت    تنها د.هم به طور آشکاري متفاوت هستند

 ،مواردي که تفاوت معنی داري در آن وجود نداشته شامل امنیت شبانه و روشـنی معـابر  

است که علت آن در این است که سرمایه گذاري در روشنی معـابر دولتـی اسـت و در    

هاي توسعه روستایی بـه طـور یکسـان در روسـتاها      قالب طرح هادي روستایی یا پروژه

همچنـین مسـافرت   . شـود و دوري یـا نزدیکـی روسـتا نقشـی در آن نـدارد       انجام مـی 

تنـوع  . روستاییان و درآمد روستاییان ارتباطی با نزدیکی یا دوري روستاها از شهر نـدارد 

  ).5جدول (شغلی و تنوع درآمدي نیز تفاوت معنی داري را نشان نداده است 

  

  هاي نزدیک و دورمقایسه تطبیقی کیفیت زندگی روستا -5جدول 

  من ویتنی  ها گویه
ویکسون 

  دبلیو
zمعنی داري  

شرایط محیط آموزشی از لحاظ تجهیزات مناسب گرمایشی 

  است؟و سرمایشی چگونه 

50/110  5/1385  22/8 -  **0/0  

وضعیت مدرسه از لحاظ کتابخانه، آزمایشگاه و تجهیزات 

  است؟آموزشی چگونه 

5/432  5/1707  02/6 -  **0/0  

  0/0**  -144/8  0/1376  0/101  است؟اختمان مدرسه روستا چگونه کیفیت س

  0/0**  - 03/5  0/1851  0/576  است؟وضعیت دسترسی دانش آموزان به مدرسه چگونه 

رضایتمندي شما از معلمان روستا از لحاظ تجربه، نحوه 

  است؟تدریس و برخورد، چگونه 

5/959  5/2234  39/2 -  *017/0  
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  من ویتنی  ها گویه
ویکسون 

  دبلیو
zمعنی داري  

آموزشی در روستا چگونه  رضایت کلی از وضعیت خدمات

  است؟

0/187  0/1462  764/7-  **0/0  

میزان و کیفیت ارائه خدمات مرکز بهداشت مربوطه چگونه 

  است؟

0/882  0/2157  68/2 -  **007/0  

  0/0**  - 52/8  0/1331  56  است؟دسترسی شما به مراکز بهداشتی و درمانی چگونه 

  0/0**  -442/5  5/1788  5/513  است؟هاي درمانی چگونه  ارائه خدمات بیمه

  042/0*  -029/2  5/2262  5/987  در برنامه غذایی) پروتئینی(مصرف هفتگی مواد گوشتی 

مصرف هفتگی سبزیجات و میوه در برنامه غذایی شما 

  است؟چقدر 

680  0/1955  408/4-  **0/0  

رضایت کلی از وضعیت سالمت و بهداشت در روستا 

  است؟چگونه 

188  1463  759/7-  **0/0  

سترسی و حضور بموقع پلیس در موارد ضروري و مورد د

  است؟نیاز چگونه 

142  1417  979/7-  **0/0  

وضعیت انسجام روستاییان و خودداري از درگیري و نزاع 

  است؟در روستا چگونه 

5/712  5/1987  286/4  **0/0  

امنیت عمومی روستا از نظر نبود مزاحمت، دزدي، اراذل و 

  است؟اشرار چگونه 

5/230  5/1505  337/7-  **0/0  

روشنایی معابر روستا و امنیت تردد شبانه در روستا چگونه 

  است؟

1249  2524  008/0-  994/0  

  0/0**  -726/3  2008  733  است؟عدم تمایل استفاده از مواد مخدر در روستا چگونه 

  0/0**  -547/3  2039/0  764/0  رضایت کلی از وضعیت امنیت عمومی و اجتماعی روستا

فاده از است؟سکونت از نظر نوساز بودن و میزان محل 

  است؟مصالح مقاوم در چه سطحی 

1053  2328  479/1-  139/0  

  003/0**  -951/2  2145  870  میزان امنیت محل سکونت در برابر بالیاي طبیعی

  223/0  -219/1  2381  1106  میزان نورگیري و روشنایی مسکن
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  من ویتنی  ها گویه
ویکسون 

  دبلیو
zمعنی داري  

است؟چگونه  میزان استفاده از امکانات رفاهی در منزل

  )سرویس بهداشتی، سیستم گرمایشی و سرمایشی(

50/538  50/1813  606/5-  **0/0  

وضعیت محل سکونت از نظر نبود جانوران و حشرات 

  و مشکالت ناشی از آن) موش و غیره. مگس(موذي 

640  1915  612/4-  **0/0  

  0/0**  793/4  1903  628  رضایت کلی از کیفیت محل زندگی

زمین (است؟ورزشی در دسترس چگونه  وضعیت امکانات

  ...)ورزش و 

50/277  50/1552  151/7-  **0/0  

  0/0**  444/6  1650  375  ...)کتابخانه و (وضعیت امکانات فرهنگی و هنري 

  0/0**  638/4  1929  654  میزان دید و بازدید اقوام و خویشاندان و همسایگان

  759/0  -306/0  50/2485  50/1210  وجود مسافرت در برنامه ساالنه خانواده

001/0**  -473/3  5/2063  5/788  رضایت کلی از وضعیت گذران اوقات فراغت

-  

  0/0**  -737/8  1295  20  است؟زمان الزم براي دسترسی به شهر چگونه 

  0/0**  168/7  1527  252  وجود وسایل حمل و نقل عمومی

  0/0**  017/6  5/1688  5/413  است؟وضعیت راه ارتباطی روستا چگونه 

  011/0*  -552/2  2191  916  است؟وضعیت آب آشامیدنی روستا چگونه 

  0**  -022/7  1564  289  است؟شبکه دفع فاضالب روستا چگونه 

  028/0*  -196/2  5/2277  5/1002  است؟شبکه برق روستا چگونه 

  0**  -735/6  1600  325  است؟شبکه گاز رسانی روستا چگونه 

  0**  - 52/6  1638  363  است؟روستا چگونه  )تلفن و مخابرات(سیستم ارتباطی 

  0**  159/6  5/1685  5/410  است؟هاي روستا چگونه  رضایت کلی از وضعیت زیرساخت

  402/0  839/0  2415  1140  است؟میزان درآمد شما چگونه 

  011/0*  -549/2  2205  930  است؟توانایی پس انداز شما چقدر 

  011/0*  -549/2  2205  1113  است؟رضایتمندي شما از شغلتان چقدر 

  313/0  -008/1  2388  1113  سالمت جسمی الزم براي انجام فعالیت شغلی مربوطه

  028/0*  -195/2  2246  971  است؟امید به آینده شغلی و پیشرفت شغلی در چه سطحی 
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  من ویتنی  ها گویه
ویکسون 

  دبلیو
zمعنی داري  

  0/0**  -920/3  5/2004  5/729  )بیمه شغلی و بازنشستگی(است؟امنیت شغلی شما چگونه 

  931/0  086/0  5/2513  5/1238  تا چه حد وجود دارد تنوع شغلی در روستا

  002/0**  -388/6  5/1651  5/376  است؟میزان اشتغال در روستا چگونه 

  644/0  462/0  2467  1192  رضایت کلی از وضعیت اشتغال و درآمد

مشارکت روستاییان در کارهاي عمومی روستا چگونه 

  است؟

565  1840  09/5  **0/0  

  0/0**  -991/6  5/1594  5/319  است؟مسایگان در روستا چگونه روابط صمیمانه بین ه

  0/0**  -386/6  1655  380  روحیه کار گروهی و کمک به یکدیگر در کارها

  0/0**  -530/7  0/1476  0/201  پایبندي اهالی روستا به آداب و رسوم قومی و مذهبی

  0/0**  -443/4  5/1979  5/704  هاي یکدیگر شرکت کردن روستاییان در مراسمات و جشن

 هاي همکاري و کمک روستاییان در برگزاري مراسم

  یکدیگر

5/505  5/1780  568/5  **0/0  

مشورت اهالی در کارهاي مهم و اهمیت دادن به نظرات 

  دیگران

0/776  2051  539/3-  **0/0  

در روستا وضعیت کلی تعامالت و همبستگی اجتماعی

  است؟چگونه 

5/388  5/1663  546/5  **0/0  

  

  گیري نتیجه-6

این تحقیق با هدف بررسی کیفیت زندگی روستاهاي نزدیک و دور از شهر صورت گرفته 

ـ   نتایج این تحقیق نشان می. است ثیري کـه از  أدهند که روستاهاي نزدیک شهر به واسـطه ت

کنند از وضعیت مناسبی برخوردار هستند؛ اما روسـتاهاي دور از شـهر از    شهر دریافت می

این تحقیـق نشـان داد کـه دوري و نزدیکـی از     . ناسبی برخوردار هستندکیفیت زندگی نام

شهر متغیر مهمی در کیفیت زندگی روستاییان است و در این راستا مناسب است تا دولـت  

  .هاي مناسبی براي بهبود کیفیت زندگی روستاهاي دور از شهر ارائه دهد برنامه
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اي زمـانی و مکـانی در   معتقـد هسـتند کـه متغیرهـ    ) 1388(رضوانی و منصـوریان  

عنـوان متغیـري    این تحقیق نیز نشان داد که متغیر فاصـله بـه  . کیفیت زندگی مؤثر هستند

  .مکانی و زمانی نقش مهمی در تغییر کیفیت زندگی افراد روستایی دارد

و ماجـدي و لهسـایی   ) 1393(و عزیزپور و همکاران ) 1390(افتخاري و همکاران 

اند که بر اساس بعد فاصله از نظر اقتصـادي   خود نشان دادههاي در تحقیق) 1385(زاده 

و اشتغال تفاوت معنی داري در کیفیت زندگی روستاهاي محل تحقیق وجود نداشته اما 

این تحقیق نیز به . از نظر اجتماعی و فرهنگی و کالبدي این تفاوت محسوس بوده است

یفیـت زنـدگی افـراد    تـري در ک  همین نتیجه رسیده که عامـل اقتصـادي نقـش کمرنـگ    

  .روستایی دارد

هاي اجتمـاعی در   لفهؤاند که م در تحقیق خود نشان داده) 1388(بدري و همکاران 

هـاي اجتمـاعی در    این تحقیق نیز نشان داد کـه مولفـه  . دنکیفیت زندگی نقش مهمی دار

 تفـاوت زیـادي را نشـان    ،در کیفیت زندگی مؤثر هستند، بر اثر متغیر فاصله این کهعین 

ها همچون اشتغال و درآمـد بـر اثـر فاصـله      این در حالی است که برخی مولفه ،دهند می

تحقیق بدري و همکـاران نیـز همـین مسـئله را نشـان داده کـه       . کنند تغییر چندانی نمی

تري در نسبت به متغیرهاي اجتمـاعی و   متغیرهاي اقتصادي نقش کمرنگکیفیت زندگی 

  .فرهنگی دارند

حقیق خود نشان داده است که کیفیت زندگی در زمینه آموزش در ت) 1389(عنبري 

دهـد   این تحقیق نیز نشان می. و بهداشت بهتر شده اما در زمینه درآمدي بهتر نشده است

که کیفیت زندگی در بخش درآمدي در هیچ یک از روستاهاي پیرامون و حاشیه شـهري  

ر ایران در مجموع پـایین  عنبري معتقد است که کیفیت زندگی د. وضعیت مناسبی ندارد

است و این تحقیق نیز نشان داد که کیفیت زندگی در مناطق پیرامونی نامناسـب بـوده و   

  .حتی در مناطق حاشیه شهري که از پیرامون بهتر است، کیفیت زندگی مطلوب نیست
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  هاپیشنها -7

ـ     باید -1 ت توجه به مناطق نزدیک شهر افزایش یافته تـا ایـن منـاطق نیـز از موقعی

  بهتري برخوردار شوند؛

وضعیت درآمدي و اشتغال در هیچ یک از مناطق روستایی مناسب نیسـت کـه   -2

  هاي مناسبی انجام شود؛ باید در این زمینه برنامه

دهد که در برخی مناطق روستایی پیرامون هنـوز بـه علـت     این تحقیق نشان می-3

بـه شـکل بهتـري اجـرا      ها و همبستگی اجتمـاعی  دوري از شهر آداب و رسوم و سنت

حفظ این ویژگی مهم در کیفیت زندگی ضروري است و جا دارد تا دولت در . شوند می

  .هاي مناسبی ارائه دهد این زمینه برنامه
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  منابع

هاي ذهنی  ، سنجش شاخص)1392. (بدري، سیدعلی؛ رضوانی، محمدرضا و قرنجیک، مجید

تان جعفرباي جنوبی شهرستان ترکمن، دهس: کیفیت زندگی در نواحی روستایی مطالعه مورد

  .53-74: 2، شماره 50، پیاپی 24، سال ریزي محیطی جغرافیا و برنامه

سرمایه اجتماعی و  ، بررسی ارتباط مفهومی)1390. (آبادي، محمد رضا پناه شاه براتی، ناصر و یزدان

رهنگی جامعه پژوهی فشهر جدید پردیس، : کیفیت زندگی در محیط شهري، مطالعه موردي

1-1:49، شماره 2، سال پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی روستایی با استفاده از )1392. (بریمانی، فرامرز و بلوچی، عثمان ،

مطالعه موردي دهستان دهبان شهرستان نیک شهر، -)منطق فازي(هاي هوشمند  سامانه

  .109-127: 3شماره ، 4دوره هاي روستایی،  پژوهش

ارزیابی کیفیت )1390. (پورطاهري، مهدي؛ رکن الدین افتخاري، عبدالرضا و فتاحی، احداله ،

هاي  پژوهشدهستان خاوه شمالی، استان لرستان، : زندگی در نواحی روستایی مطالعه موردي

  .13-16: 76، شماره جغرافیاي انسانی

تحلیل اثرات اشتغال زنان بر )1389. (ی، ریتاجواهري، فاطمه؛ سراج زاده، سیدحسین و رحمان ،

زن در توسعه و زنان شاغل در وزارت جهاد کشاورزي، : مطالعه موردي- کیفیت زندگی آنان

  .143- 162: 2، شماره 8، دوره )پژوهش زنان(سیاست 

فصلنامه محور به کیفیت زندگی اجتماعات محلی،  ، رویکرد اجتماع)1387. (حسن زاده، داوود

.7- 22: 20، شماره 6، سال ت شهريمدیری

هاي روستایی استان  هاي کیفیت زندگی در سکونتگاه ، بررسی شاخص)1390. (حیدري، علی

  .51-66: 136، شماره مسکن و محیط روستاکهگیلویه و بویراحمد، 

بررسی کیفیت زندگی در )1398. (رحیم بخش، فاطمه؛ حبیب، فرح و گرکانی، امیر حسین ،

- 140: 165شماره مسکن و محیط روستا، آستانه و باباپشمان استان لرستان، روستاهاي درب

129.

1391. (رضوانی، محمد رضا؛ بدري، سید علی؛ سپهوند، فرخنده و اکبریان رونیزي، سعیدرضا( ،

: مطالعه موردي -هاي دوم و اثرات آن بر بهبود کیفیت زندگی ساکنان روستایی گردشگري خانه

، سال اي هاي شهري و منطقه مطالعات و پژوهششهرستان شمیرانات، بخش رودبار قصران، 

  .249-13:276چهارم، شماره 
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بررسی مفاهیم، : ، سنجش کیفیت زندگی)1387. (رضوانی، محمدرضا و منصوریان، حسین

، 11، سال روستا و توسعهها و ارائه مدل پیشنهادي براي نواحی روستایی،  ها، مدل شاخص

  .1- 14: 3شماره 

ارزیابی توزیع ، )1390. (ن الدین افتخاري، عبدالرضا؛ فتاحی، احداله و حاجی پور، مجتبیرک

، بخش مرکزي شهرستان دلفان: مطالعه موردي -فضایی کیفیت زندگی در مناطق روستایی 

  .64- 94: 2، شماره 2، سال هاي روستایی پژوهش

سرمایه اجتماعی با کیفیت ، بررسی رابطه میزان )1389. (زاهدي اصل، محمد و فرخی، جواد

  .1-29: 49، شماره فصلنامه علوم اجتماعیزندگی سرپرستان خانوارهاي ساکن تهران، 

تحلیل نقش کارآفرینی )1394. (سجاسی قیداري، حمداله؛ شایان، حمید و نوربخش رزمی، زهرا ،
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