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 چکیده

یطی، مح اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، هایزمینه تمام توسعه در محوری میمفاه از کیی عنوانبهزندگی  تیفکی

تحلیلی  – رویکرد توصیفی با حاضر پژوهش روازاین، باشدمیروستایی مطرح  هایسکونتگاهنهادی در  و البدیک

 امعهیی پرداخته است. جروستا توسعه و روستاییان زندگی کیفیت هایشاخص بین سطح رابطه و تحلیل سیبه برر

 خانوار 5223 ارید که است زهک شهرستان توابع از جزینک بخش روستایی خانوارهای کلیه شامل تحقیق آماری

 از استفاده با شدهآوریجمع العاتاط وشد.  برآورد نفر 357 حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد باشدمی

 نتایج گرفت. قرار ارزیابی مورد spss افزارنرم در تحلیل واریانس و اسپیرمن هایآزمون ،SAWآنتروپی و  مدل

 درآمد و اشتغال کیفیت و آموزش کیفیت هایشاخص داد، نشان آنتروپی و SAW مدل از استفاده با بندیسطح

 و محیط کیفیت هایشاخص و. اندداده اختصاص خود به را میزان بیشترین 113/0 و 189/0 وزن با ترتیب به

 در را زندگی کیفیت هایشاخص ازنظر سطح کمترین 023/0 و 009/0 وزن با ترتیب به فراغت اوقات کیفیت

 تیبتر به میربیک صفدر و شرقی ندام جزینک، . همچنین؛ روستاهایباشندمی دارا جزینک بخش روستاهای میان

 رهنم با ترتیب به لچوی و قاضی آس ،نوقلعه و روستاهای امتیاز بیشترین با 576/0 ،581/0 ،586/0 نهایی نمره با

. نتایج حاصل از آزمون دارند زندگی قرار کیفیت هایشاخص ازنظر آخر رتبه در 491/0 ،494/0 ،494/0 نهایی

یفیت ک (محیطی و کالبدی اجتماعی، اقتصادی،)د بین ابعاواریانس گویای آن است که؛  تحلیلآماری آزمون 

ویای آن گمون اسپیرمن . همچنین نتایج آزشودمیمشاهده  یمعنادار تفاوت موردمطالعه زندگی در روستاهای

 معناداری ابطهر جزینک، بخش روستاهای توسعه و روستاییان زندگی کیفیت هایشاخص سطح است که بین

 روستاییان در توسعه روستایی نقش مؤثری دارد.، و سطح کیفیت زندگی دارد وجود
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 مقدمه

ست اابعاد مختلف  ی از توسعه درقبولبلقا، رسیدن به سطح توسعهدرحال کشورهایدر  ویژهبهمهم  هایدغدغهیکی از  

 .(36: 1388ی، )رضوانی و احمد شودمییکی از ابعاد اولیه و مهم توسعه ملی هر کشور محسوب  که توسعه روستایی

دهی و هبود بازوستا، شامل بیک فرآیند تغییرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در محیط ر عنوانبهتوسعه روستایی 

فتحی )اشت است و بهد وپرورشآموزشن، سطح تغذیه، مسک قبولقابلافزایش اشتغال و درآمد روستاییان، تأمین حداقل 

ر در نظ ین را فراتر از توسعه شهرآ ییتوسعه روستا نظرانصاحباز  یاریبس کهچنانآن (.47: 1389و همکاران، 

 هایجنبه شامل که چندبعدییک ساخت  عنوانبه زندگی در این میان؛ کیفیت(. 10: 1388،راد یا و حسنکی)از گیرندمی

به  عاجتما یک توسعه و پیشرفت امروزه شاخص عنوانبه تواندمی .شودمی جسمی و اجتماعی و صادیاقت رفاه روانی،

 زندگی تکیفی مطالعه به نیاز صوصخ در توسعه ریزان برنامه و گذارانسیاست محققان، میان در عمومی توافقشمار آید؛ 

مه ریزان و قان، برناده افراد، محقندگی از اهداف عمو بهبود کیفیت ز گیریاندازهاخیر شناخت،  دههدر چند  .دارد وجود

هومی و عملیاتی، کیفیت زندگی تکثرگرایی مف رغمعلی(. بنابراین 2: 1387بوده است )رضوانی و منصوریان،  هادولت

بود و بهسازی سطوح اجتماعی و به-(. که با توسعه اقتصادی41: 2007است )سی گلیوری،  چندبعدیعموماً یک مفهوم 

 ار رودکتوسعه اجتماع به  ریزیبرنامهرت بر ابزاری قدرتمند برای نظا عنوانبه تواندمی، لذا یابدمیدگی، اهمیت زن

 (.66: 1393)خراسانی و همکاران، 

ه زایی یافتن افراد دارد، اهمیت بسنقشی که در سالمت روا واسطهبهاخیر،  هایسال در که است مفهومی زندگی کیفیت

و  گ، مسائلای بزرمهاجرت روستاییان به سمت شهره درنتیجهدن سطح زندگی در نواحی روستایی و است. پایین بو

. نقش و اشته استبال دمشکالت متعدد اجتماعی، اقتصادی، و محیطی را هم در نواحی روستایی و هم در شهرها به دن

م توجه به است. عد آشکار ایمنطقهختلف جایگاه روستاها در فرایندهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مقیاس م

رت، ری، مهاججمعیت، بیکا فقر گسترده، نابرابری فزاینده، رشد سریع تواندمیزندگی در نواحی روستایی  تکیفی

 )خراسانی و باشدمیهری شی تقدم آن بر توسعه باشد که علت توجه به توسعه روستایی و حت و غیره نشینیحاشیه

 زندگی کیفیت دبهبو با همسو باید هاریزیبرنامه که دارند اعتقاد توسعه برنامه ریزان اساس، این بر (.66: 1393همکاران، 

با توجه  باشدمی هازمینه و بعادا همه در روستاییان زندگی کیفیت افزایش و ارتقاء نیز روستایی هدف برنامه ریزان و باشند

 هایسکونتگاه کم ث، تراکمحواد مقابل در کمتر توانایی و یشتمع نوع نامناسب، ییوهواآب و جغرافیایی شرایطبه 

 و درآمدی منابع ضعف، ونقلحمل به وسایل دسترسی کشاورزی، محدودیت بخش در درآمد و اشتغال کاهش روستایی،

 در زندگی کیفیت مهم هایچالش از ،(34: 1398 لفمجانی، و پاسبانمناسب ) شغلی هایموقعیت و هافرصت نبود

خش ب روستاهای در زندگی فیتکی با مرتبط مطالعات انجام ؛روازاین. گرددمی محسوب موردمطالعهمنطقه  تاهایروس

 بر مبتنی سیاستی توانمی را یروستای مناطق زندگی در کیفیت ارتقای بنابرایناست.  برخوردار ایویژه اهمیت از جزینک

 تغییر به ،درنهایت و سازدمی مونرهن هدفمند توسعه و ریزیبرنامه نوع یک به را ما کرد که فرض روستایی پایدار توسعه

 قرار موردتوجه یطیمح و یاجتماع اقتصادی، توسعه مختلف ابعاد آن، در که انجامدمی روستایی ساکنان زندگی کیفیت در

ا ده و پویگستر که دارای حیات روستایی ایمنطقه عنوانبهشهرستان زهک در استان سیستان و بلوچستان . گیردمی

 رخوردارباه مهمی میت و جایگ، در زمره مناطقی قرار دارد که بررسی کیفیت زندگی نواحی روستایی آن از اهباشدمی

تان زهک شهرس است. هدف اصلی این تحقیق بررسی کیفیت زندگی روستایی تعدادی از روستاهای بخش جزینک در

حاضر  ای پژوهش؛ در راستروازاینماعی، فرهنگی صورت پذیرفته است اقتصادی، اجت هایمؤلفهاست که با استفاده از 

 :گرددمیسؤاالت ذیل مطرح 



 1399                                      ... روستایی توسعه و روستاییان زندگی کیفیت هایشاخص سطح رابطه تحلیل /و همکاران برقی

 وجود دارد؟ ایرابطهکیفیت زندگی و توسعه روستایی چه  هایشاخصبین سطح  -

اری تفاوت معناد موردمطالعهآیا بین ابعاد کیفیت زندگی )اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، محیطی( در میان روستاهای -

 وجود دارد؟

 

 مبانی نظری

 چون یهایمؤلفه تأثیر تحت و پردازدمی آن هایبخش تمام در ارزیابی زندگی به که است وسیعی مفهوم زندگی کیفیت

 معانی و باشد ندارد همه موردتوافق که یواحد تعریف روازایندارد  قرار و اجتماعی یفرد هایارزش مکان، زمان،

چندانی در زمینه مفهوم کیفیت زندگی وجود ندارد، ولی اگر  نظراتفاقدر زمان حاضر  .است مترتب آن بر مختلفی

گفت که کیفیت زندگی عبارت است از شرایط بهتر زندگی  توانمیمشترکات این تعارف مدنظر قرار گیرد، در آن صورت 

الزم برای زندگی همراه با سالمت،  یهازمینهیا  شدهنهادینهکه در آن توازن، هماهنگی، مطلوبیت و برابری عادالنه 

 (.16: 1390هری و همکاران، پورطاامنیت، آرامش، نشاط، خالقیت و زیبایی پدید آمده است )

 مفهوم این دیگرعبارتبه ،رودمی کار به جامعه رفاه و توسعه برای ترسیم که است مفهومی زندگی کیفیت
 مردم زندگی محیط کیفیت، مفاهیم توسعه و ترویج زندگی کیفیت قعدروا. است افراد رفاه و زندگی شرایط کنندهمنعکس

مفاهیمی است  ازجملهتوسعه  (.8: 1392شود )سجادیان و همکاران،  فراهم هاآن برای زیستی هایشیوه بهترین تا است
 باشدمیو بهینه  افراد رابطه تنگاتنگی دارد و ناظر بر باال بردن سطح زندگی از طریق ایجاد شرایط مطلوب بازندگیکه 

، توسعه روستایی باشندمیبخش عظیمی از جمعیت در مناطق روستایی  کهازآنجایی(. حال 137: 1392خانی و همکاران، )
 ارتقاء معنای به خود کلی مفهوم در توسعه(. 165: 1396و همکاران،  میر لطفی) استتوسعه ملی  ناپذیراجتناببخش 
است )خاکپور و  جامعه افراد همه برای سالم زندگی مناسب یک شرایط ایجاد و انسانی جامعه معنوی و مادی سطح

روستایی از دیرباز  هایسکونتگاهفردی و اجتماعی در  هایمقیاسهرچند ارتقای کیفیت زندگی در  (74: 1397همکاران، 
در قالب  هاآنه و تدوین اخیر و با اولویت یافتن هدف اجتماعی توسع هایدههبرنامه ریزان بوده اما در  موردتوجه

درباره کیفیت زندگی در نوشتارهای توسعه و همچنین  شناختیجامعهنگرش انسانی و  تدریجبهتوسعه،  هایبرنامه
 دیگر از .(68: 1393 همکاران، و خراسانی) است یافتهراهکالن کشورهای پیشرفته  هایگذاریسیاستو  هاریزیبرنامه

 فقط اقتصادی توسعه که این بخش توسعه شناخت: از اندعبارت است کرده ایجاد را زندگی کیفیت به توجه که مواردی
 محیط پایداری محافظ توسعه یا محیطی که هایجنبه بخشی از شناخت. است بشری درنهایت و اجتماعی بلکه نیست
 یت زندگی به کار ببرد )حسنی نژاد وکیف بهبود برای را آن و باشد اجتماعی پایدار ازنظراین شناخت  تواندمی اینکه و است

اصطالحی  عنوانبهچنین بیان نمود که کیفیت زندگی  توانمیرا  هادیدگاهوجه مشترک این  (.173: 1395همکاران، 
کلی، مفهومی برای نشان دادن چگونگی برآورده شدن نیازهای انسانی و نیز معیاری برای درک رضایت یا نارضایتی افراد 

برخی از تعاریف کیفیت زندگی در  (.72: 1391است )فتاحی و حاجی پور،  هاسکونتگاهابعاد مختلف زندگی در  از هاگروهو 
 است. شدهمطرح( 1جدول )

 
 محققین دیدگاه از زندگی کیفیت منتخب تعاریف از برخی. 1 جدول

 محقق تعاریف 

2005جکسون، .باشدمیآن فرد  زندگی کیفیت میزان هدهندنشان هاارزش و اهداف کردن دنبال جهت فرد هر توانایی میزان   

2008 داس، .باشدمی هاآنبهزیستی و یا عدم بهزیستی مردم و محیط زندگی  عنوانبهکیفیت زندگی   

 اهداف، با و کندمی یزندگ آن در هک است یارزش و یفرهنگ هاینظام چارچوب در خود یزندگ تیموقع از فرد کادرا
 .دارد رابطه او هایدغدغه و ارهایمع

جهانی بهداشت سازمان  

1381 ،الدینیسیف .است ناحیه کدر ی جمعیت، وضعیت و شرایط با ارتباط در پیچیده ایواژه زندگی، کیفیت  
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ندگی، از زاید شاخص کیفیت ب، به نظر وی، شمردبرمیکیفیت زندگی، ضوابطی را  هایشاخص، برای ارزیابی شارپ

 احد ارائهقالب یک شاخص و شده باشد و در ریزیپیمحکم و متقن  اینظریه، بر پایه راییچداشتن یک هدف روشن 

 رداشتنبی، افزون اخص کیفیت زندگمتفاوت را پوشش دهد. همچنین، باید ش هایحوزه، باید بتواند حالدرعینشود؛ اما 

انوادگی، فردی، خ در سطح هابرنامهعه اعتبار و روایی، حساسیت نیز داشته باشد؛ و طراحان را برای ارزیابی و توس

 ، اینک طرحشدهمطرح هایمالکاجتماعی، ملی و بین المللی کمک کند. با لحاظ کردن و در نظر داشتن ضوابط و 

 صورتبهدر مواردی  شدهمطرح هایهمؤلف، هر چند کنیممیعمده کیفیت زندگی را مشاهده  هایمؤلفهی برای هایشاخص

 هاشاخص و مؤلفه ی توجه بدین، اما بررسی و مطالعه کیفیت زندگاندقرارگرفتهنظری و تجربی  ررسیموردبغالب  مؤلفه

 (.34: 1390فرجی سبکبار و همکاران، ) کندمییکجا را طلب  صورتبه

)غفاری و امیدی،  شودمیذهنی استفاده  هایمؤلفه عینی و هایمؤلفه دودستهکیفیت زندگی از  گیریاندازهجهت 

دی ی و اقتصار متغیرهای اجتماع، عموماً بشودمی عینی کیفیت زندگی نامیده هایمؤلفهآنچه در اصطالح  (.23: 1390

دگی از تجارب زن شخصی افراد هایگزارشاز  آمدهدستبه ذهنی کیفیت زندگی بر اطالعات هایمؤلفهاست، اما  متمرکز

(. 68: 1393خراسانی و همکاران، ) رودمیشمار  اقتصادی بهاجتماعی و  هایمؤلفهمکمل  درواقعتمرکز دارد و  خود

که  دهندمیا رعینی این اجازه  هایشاخصعینی و ذهنی با هم ترکیب شوند، زیرا  هایشاخص؛ مناسب است که درواقع

ی سنجش عینی نیز برا هایشاخصاست، به دست آید؛ و  بخشرضایتبینشی از رضایت فرد و هر آنچه برای مردم 

 توسعه دیجد ی(. الگوها151: 1397)برقی و همکاران،  نمایدمیمشکل است، مناسب  هاآنادی از محیط که سنجش ابع

 را زانیبرنامه ر ارک میمفاه نیا ،حالبااین. دهندمی قرار توسعه هرم رأس در را یاجتماع رفاه و یزندگ تیفکی مفهوم

 را آن یاساس یاجزا و نمود مشخص ترعینی ایگونهبه را یزندگ تیفکی مفهوم دیبا رایز ؛سازدمی ترپیچیده و دشوارتر

 همساز توسعه هایسیاست و ریزیبرنامه یعمل طیشرا با هک دیدرآ به صورتی تا نمود یاتیعمل فیتعر ینحو به و نیمع

 نیا روابط و جزاا نییتع جهت یزندگ تیفکی یبرا هاییشاخص کتدار به ازین نی(. ا24: 1395باشد )رحیمی و همکاران، 

 (.11: 2003)کامپب،  ؛انجامدمی هاآن یبرا ریزیبرنامه و گیریاندازه و گریدیک با اجزا

 یا فردی رفاه و بهزیستی برخورداری، ،مندیبهره میزان که استشرایطی  بیانگر روستایی زندگی کیفیت ،ترتیباینبه

 و( کالبدی و طیمحی اجتماعی، اقتصادی،) عینی معین هایشاخص از استفاده با و دهدمی نشان را روستاها در اجتماعی

 مناطق در مناسب کیفیت با یزندگ بنابراین دبر پی روستایی جامعه یا فرد زیست شرایط به توانمی (رضایتمندی) ذهنی

 روستا طحس به را تأثیرگذار حیطیم و اجتماعی فرآیندهای اقتصادی، بتوانند هادولت که یابدمی توسعه زمانی روستایی

مسائل در  تریناصلییکی از  عنوانبهامروزه کیفیت زندگی  کهازآنجایی (34: 1398 لفمجانی، و پاسبان) بکشانند

 کیفیت زندگی هایشاخصرسی سطح ، بنابراین مطالعه و برشودمیو توسعه مطرح  هاانسانمحیط زندگی  سازیبهینه

ائه الگوی فاه، و اررجه برخورداری از روستاهای مختلف و ارائه تصویری از درموجود در  هاینارساییشناسایی  منظوربه

 ( مدل1شکل ). باشدمیضروری  یموردبررسبه توسعه روستایی در منطقه  یابیدستآتی برای  ریزیبرنامهمناسب جهت 

 .دهدمیمفهومی پژوهش را نشان 
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 . مدل مفهومی پژوهش1 شکل

 

(، در بررسی 1397به مطالعات، ایالنلو و زبیدی ) توانمیدر رابطه با موضوع تحقیق  مطالعات صورت گرفته از

کیفیت زندگی  هایشاخصند که از میان یافتدستجغرافیایی توسعه پایدار با رویکرد شاخص کیفیت زندگی به این نتیجه 

. شدند شاخص شناخته ترینرانیبح عنوانبه و ردهک سبک را رتبه نیمترک محیطیزیست عوامل به مربوط هایشاخص

 تیریمد و ینشکوا ت اقداماتیاولو در را محیطیزیست عوامل از دسته نیا نترلک و دهیپاسخ و مراحل بایستمی لذا

 .داد قرار خود

)اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی(  هایشاخص(، در رابطه با نقش 1396نتایج مطالعات دانایی و همکاران )

اما  دارند مطلوبی شرایط فرهنگی و اجتماعی هایشاخصی در توسعه پایدار روستایی نشان داد که کیفیت زندگ

 ؛روینازا .اندشدهارزیابی متوسط زانیم از ترپایین و ندارند خوبی شرایط اقتصادی و کالبدی و محیطیزیست هایشاخص

 روند در ایبازدارنده نقش و اندمعمول حد از تریینپا سطوح شتریب در روستاها این در پایدار توسعه مطلوب هایشاخص

 .دارند انیروستائ تیوضع بهبود و پایداری روستایی، توسعه

 هایشاخص بر تأکید با شهرها مرکزی بافت زایدرون توسعه (، در بررسی خود از ارزیابی1396احد نژاد و همکاران ) 

 اشاره دارند. آن از قبل دوره به نسبت زادرون توسعه از بعد دوره در یزندگ تیفکی تیزندگی به مطلوب کیفیت

. نتایج تحقیق انددادهقرار  موردبررسی(، مطالعه زمانی و فضایی کیفیت زندگی در اندلس را 2018سانچز و همکاران )

سطح کیفیت را در تعیین  تأثیر، بیشترین باالسرعتبا  هایشبکهجمعیت شناختی، درآمد،  هایشاخصنشان داد که  هاآن

 داشته است. موردمطالعهزندگی خانوارهای 

آن بر کیفیت زندگی را  تأثیر(، در پژوهشی به بررسی عوامل مؤثر بر سالمت روانی و 2014سینترو و همکاران )

بوده  بخشرضایتعمومی، دسترسی به خدمات، و کیفیت آن  رفاهسالمندان،  ازنظر. نتایج نشان داد که موردقراردادند

ی بخشرضایتعمومی، بقیه موارد وضعیت  ونقلحملدسترسی به  استثنایبه، غیر سالمندبه اعتقاد افراد  کهدرحالیاست. 

 داشته است.

 و دانست مناسب زندگی کیفیت به دستیابی برای پایدار راهی را محیطیزیست دیدگاه یک به (، دستیابی2012کلس )

 .گرفت نادیده هازمینه تمام در زندگی کیفیت سطح باال بردن در را دیاقتصا شرایط توسعه نقش نباید که داشت اظهار

که کنزا دارای بیشترین توسعه اجتماعی و  یافتدست(، در بررسی شهرهای میلیونی روسیه به این نتیجه 2014گلوبووا )

 .باشدمیاوماسک دارای بیشترین توسعه اقتصادی 
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 پژوهش روش

 بهره تحلیلی و پیمایشی توصیفی، هایروش از ایمجموعه از کاربردی - ظرین مطالعه یک عنوانبه حاضر پژوهش

 حلهمرآن در  تائیدایی پس از تکمیل پرسشنامه نه صورتبهنمونه،  جامعهدر سطح  اخذشدهاست و عمده اطالعات  گرفته

ین رابطه انباخ در لفا کروضریب آ بوده است و پایایی آن با استفاده از (روایی) آزمونپیش مرحلهکارشناسی و نیز در 

a=0/82  د مطلوبی بلیت اعتمای معتبر، از قادر منابع علم شدهگرفتهدر نظر  هایآستانهبرآورد گردیده، که با توجه به

ش جزینک از توابع روستایی بخ خانوارهای کلیه تحقیق شامل آماری جامعه (.106: 1381سکاران، ) استبرخوردار 

لی حاسبه واریانس متغیرهای اصمپرسشنامه و  آزمونپیش. پس از باشدمیخانوار  5223 شهرستان زهک است که داری

شده است که  ردبرآونفر  357 حجم نمونه تعداد تعداد کوکران فرمول در مقدار این جایگزینی از طریق رابطه کوکران، با

 تکمیل جزینک بخش رد واقع اروست 17 در و انتخاب تصادفی صورتبهپرسشنامه  360 بیشتر تعمیم قابلیت جهت

و  ینادالعات اسل را مطر بخش عمده بوده است. بخش اویدو ز یقات دارایر تحقیپژوهش حاضر همانند سا .است گردیده

ر خش دوم دبداده و  ق به خود اختصاصینه تحقیشیات نظری موضوع و پیچون ادب یموارد یجهت بررس ایکتابخانه

قسمت  حلیل اینته و جهت ترفیاطالعات در روستاهای نمونه انجام پذ آوریجمعهت ج یشیمایو پ یدانیقالب پژوهش م

تحلیل  منظوربهو همچنین . ستایده گرداستفاده  sawچند شاخصه آنتروپی شانون و  گیریتصمیموزن دهی  هایمدلاز 

ستگی اسپپیرمن جهت بررسی سطح و همب سآماری تحلیل واریان هایآزموناز  spss افزارنرماز  نیز با استفاده هاداده

 کیفیت زندگی برای تحلیل بهره گرفته شد.

در  ییهاشاخصی و مشاهدات میدان یاکتابخانهدر اجرای این پژوهش کوشش بر آن بوده است که ابتدا با مطالعات 

 زندگی کیفیت طحسبرای تعیین  موردمطالعهو کالبدی متناسب با شرایط محدوده  محیطیزیست، ابعاد اقتصادی، اجتماعی

تحلیل سطح ر جهت متغی 36مؤلفه و  6برای سنجش اطالعات، از چهار بعد کلی،  درنهایت شود.روستاییان مشخص 

 .(3جدول ) است. قرارگرفتهروستاییان مورد ارزیابی کیفیت زندگی 

 
 و متغیرهای کیفیت زندگی هامؤلفهابعاد،  .3جدول 

تعداد  متغیر مؤلفه ابعاد
 گویه

 منابع

 
 و اقتصادی

 نهادی

 و اشتغال کیفیت
درامد میزان  

 شغلی، رضایت ،اندازپس میزان از رضایت مد،درا از رضایت
 میزان ار،خانو درآمد به نسبت غذایی و خوراکی مواد هزینه تأمین

 روستا، از خارج در گذاریسرمایه به تمایل ،گذاریسرمایه
 دولتی نهادهای عملکرد روستا، امور مسئولین به دسترسی

 اطالعات و اخبار به آزاد دسترسی ،..(و وام پرداخت)
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 (1394رحمتی و جمشیدی، )
: 1394 رحمانی، و زادهابراهیم)

9.) 

 
 
 

 اجتماعی

 
آموزش کیفیت  

 
 دبستان، مهدکودک،) آموزشی هایمکان به دسترسی

 مناسب، تیفکی با مدارس ،(دبیرستان

 
2 

، پورهاشم)محمودی آذر و 
1396 :217.) 

: 1396)صالح پور و جاللیان، 
434) 

 
تیامن و سالمت  

 اشت،بهد خانه) درمانی، و بهداشتی مراکز به دسترسی شاخص
 مناسب ییغذا برنامه داشتن ،(هااین مانند و حمام درمانگاه،

 یتگهف مصرف ،ییغذا برنامه در ینیپروتئ مواد یهفتگ مصرف)
 جودو ،یاضطرار اتلحظ در سیپل و پاسگاه به یدسترس ،(وهیم

 دافرا مشارکت همبستگی، و اتحاد داشتن روستا، در امنیت
 مالی مکک روستا، به مربوط امور در دهیار و شوراها با همکاری)
 ماندگاری به میل ،..(و

 
7 

Choguill,C.L, 2008 

: 1396 همکاران، و زاده حسین)
50) 

فراغت اوقات  مراکز به یدسترس ساالنه، مسافرت برای خانواده توان 
 .ورزشی مناسب امکانات(. سینما تئاتر،) هنری -فرهنگی

: 1396)حسین زاده و همکاران،  3
50) 

   نور،) مسکن تسهیالت از رضایت)) مسکونی، محله از رضایت)  
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 کالبدی

 طیمح تیفکی
یونکمس  

 و مواد کارگیریبه ،...(و حمام گرمایشی، سرمایشی، سیستم
 (بادوام و نوساز هایخانه وجود ،مسکن ساخت در مقاوم مصالح

 1394 جمشیدی، و رحمتی 4
: 1394و رحمانی،  زادهابراهیم)

9.) 

 تیفکی
هازیرساخت  

 خرید مراکز به دسترسی عمومی، ونقلحمل به دسترسی)
 (.توزیع جایگاه به دسترسی اساسی، کاالهای

 
3 

Bonaiuto, etal, 2003 
 ،پورهاشم و آذر محمودی)

1396 :217). 

 
 محیطی

 
یطیمح تیفکی  

 واناتیح ازنظر روستا طیمح از تیرضا زباله، دفن جایگاه وجود
 آب، کیفیت از رضایت سبز، فضای از رضایت ولگرد، و مزاحم

 (وهواآب از رضایت

 
5 

 (.212: 1397نقوی و همکاران )
 ،پورهاشم و آذر محمودی)

1396 :217.) 

 

 مطالعه مورد محدوده

 به شرق جنوب و شرق از بخش نیا. باشدمیبلوچستان  و سیستان استان شمال در زهک نشهرستا نکیجز بخش 

 و نکیجز یهانام به دهستان دو یبخش دارا نیا. است جوارهم زابل شهرستان با غرب و شمال از و افغانستان شورک

است  بوده نفر 20437 با برابر (خانوار 5223) 1390 سال در زهک شهرستان جزینک بخش . جمعیتباشدمی خمک

 (.2شکل )

 

 
 و استان شهرستان سطح در موردمطالعه محدوده .2شکل 

 

هایافتهبحث و   

 و تخصص و سطح مطالعه هدف بر اساس که شودمی استفاده یمتعدد هایروش از زندگی کیفیت سنجش منظوربه

جدول  مؤلفه 6بعد و  4 در هااخصشاین  که شد بررسی مختلف هایشاخص تحقیق این در. است متفاوت تحلیل شیوه

 زیاد، زیاد، خیلی هایاز گزینه یک هر یروستاها، برا یبرخوردار میزان قیاس منظوربه .شدند بندیدسته(. 3 جدول)

 از یک هر سهم ضرب است از شدهنظر گرفته در وزن نهایی است، شده لحاظ پرسشنامه در که خیلی کم، کم، متوسط،

محاسبه  روستاها از هریک نسبی وزن روستاها، میزان از یک هر یبرا هاوزن تمامی مجموع و گزینهآن  وزن با هاگزینه

 (.196: 1387است )اصغرپور،  شدهاستفاده SAWمتد  از محالت زندگی کیفیت رتبه تعیین یبرا درنهایتگردیده است. 

 .گرددمی تعیین تکنیک آنتروپی زا استفاده با هاشاخص از یک هر وزن ابتدا SAW تکنیک از استفاده یبرا

 1) (.1 رابطه) .هاستداده ماتریس تشکیل روش آنتروپی، در گام اول

 یا کنیممی برطرف دارد وجود هاشاخص بین ناسازگاری یا تعارض اگر یعنی. کنیممی نرمال را ماتریس :گام دوم
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 (2 رابطه. )شودمی انجام مقیاس اختالف رفع منفی( هایخصشامرحله؛ در صورت لزوم )وجود  این در دیگرعبارتبه

2) N=  =  

 (.3 رابطه) آوریممیهر معیار را به دست  گام سوم: سپس میزان آنتروپی

xLn یم کنیم تا به یک بردار سطری برسها یا عناصر هر ستون را با یکدیگر جمع میکنیم. سپس درایهرا محاسبه می

به  Ejکنیم. درنتیجه در این مرحله ضرب می K  = را در ضریبی به نام ضریب هاآنکه حاصل آن منفی است و 

است و چون به دنبال نظر یا کارکرد تغییرپذیری محتوای ام jنظمی در محتوای شاخص کننده بیآید که بیاندست می

 .اطالعاتی هر شاخص هستیم

) 3 

K=  

M)افراد پاسخگو( ها،گزینه ها،: تعداد گزینه 

 (4 رابطه) آوریممیبه دست  دهدمیمقدار عدم اطمینان یا ضد آنتروپی که وزن هر معیار را نشان  گام چهارم:

 )4 

 (.5) رابطه از (wj) هاشاخصگام پنجم: تعیین وزن 

      

 :تصمیم ماتریس تشکیل

، شودمینشان داده  xiبا  هاآنمربوط به هر یک از  هایویژگی موردمطالعهشاخص  nگزینه و  Mدر این مرحله 

. شودمینشان داده  xij صورتبهوجود دارد که مقدار آن  هاشاخصاز  ایمجموعه. برای هر گزینه شودمیفهرست 

 و است نکبخش جزی روستاهای، هاگزینه. باشدمی( هاستون) معیارها و( سطرها) هازینهگ از متشکل تصمیم ماتریس

حاصل از  گیریتصمیمعات ( ماتریس اولیه اطال4جدول ) .شد اشاره هاآن به ترپیش که هستند شاخصی 6 معیارها،

 .دهدمیشنامه را نشان پرس

 
 (گیریتصمیمی خام )ماتریس هادادهماتریس . 4 جدول

اخصش  

 روستا
اشتغال کیفیت  
 

 کیفیت
 آموزش

 اوقات کیفیت
 فراغت

 و سالمت کیفیت
 امنیت

 کیفیت
 محیط

 کیفیت
 زیرساخت

 2/5455 2/0909 2/5974 1/8182 2/9318 2/1616 قاضی آس

 2/5897 2/5692 2/6813 2/9487 2/7308 3/0598 صفدر میربیک

 2/9889 2/14 2/9143 3/0889 3/0167 2/6889 جزینک

 3/3333 1/95 3/0119 2/9722 3/0417 2/3426 م شرقیندا

 2/3235 2/0471 2/8739 2/7941 2/75 2/6863 قلعه کهنه

 2/2857 1/7857 3/051 2/3571 2/8036 2/5476 پلگی سید

 2/3778 1/8267 2/9714 2/4222 2/5667 2/6 الری

 2/303 2/0545 2/6883 2/5455 2/1818 2/6869 ده سرحدی

 2/798 2/297 3/0823 2/9596 2/4167 2/3805 گوری

 2/1667 2/5571 3/0408 3/0714 2/3929 2/4444 نوری

 2/549 2/3529 3/0336 2/8627 2/8088 2/3922 کندرک

 1/9762 1/8429 2/6429 2/3333 2/8393 2/5159 لچوی

 2/0452 2/1322 2/7191 2/3559 2/6398 2/5424 خمک

 2 2/1333 2/5476 2/4444 2/6458 2/7593 حسین آبادی

 1/9762 2/2429 3/1837 3/1429 2/7143 2/3095 شیخ لنگی

 2/0815 2/0622 2/5302 2/437 2/5167 2/6173 نوقلعه



 1405                                      ... روستایی توسعه و روستاییان زندگی کیفیت هایشاخص سطح رابطه تحلیل /و همکاران برقی

 1/9444 2/4167 2/4881 3/0278 2/1042 2/7315 قلعه رستم

sum 43/47 45/10 45/58 48/06 36/50 40/28 

  

 به اقدام2 کردن بی مقیاس عبارتی به یا هاداده مقیاس کردن سانیک منظوربه هاداده ماتریس تشکیل از پس

(، 5طبق جدول ) "کیفیت زندگی هایشاخصماتریس نرمال "ترتیب  بدین و گردید (2) رابطه از هاداده سازینرمال

 تشکیل شد.

 

 کیفیت زندگی هایشاخص. ماتریس نرمال 5 جدول

xi/∑xi اشتغال کیفیت  

 

 اتاوق کیفیت کیفیت آموزش
 فراغت

 و سالمت کیفیت
 امنیت

 کیفیت
 محیط

 کیفیت
 زیرساخت

 0/063 0/057 0/054 0/040 0/065 0/050 قاضی آس

 0/064 0/070 0/056 0/065 0/061 0/070 صفدرمیربیک

 0/074 0/059 0/061 0/068 0/067 0/062 جزینک

 0/083 0/053 0/063 0/065 0/067 0/054 ندام شرقی

 0/058 0/056 0/060 0/061 0/061 0/062 قلعه کهنه

 0/057 0/049 0/063 0/052 0/062 0/059 پلگی سید

 0/059 0/050 0/062 0/053 0/057 0/060 الری

 0/057 0/056 0/056 0/056 0/048 0/062 ده سرحدی

 0/069 0/063 0/064 0/065 0/054 0/055 گوری

 0/054 0/070 0/063 0/067 0/053 0/056 نوری

 0/063 0/064 0/063 0/063 0/062 0/055 کندرک

 0/049 0/050 0/055 0/051 0/063 0/058 لچوی

 0/051 0/058 0/057 0/052 0/059 0/058 خمک

 0/050 0/058 0/053 0/054 0/059 0/063 حسین آبادی

 0/049 0/061 0/066 0/069 0/060 0/053 شیخ لنگی

 0/052 0/056 0/053 0/053 0/056 0/060 نوقلعه

 0/048 0/066 0/052 0/066 0/047 0/063 قلعه رستم

 

 (Wj) هم به نسبت هاشاخص اهمیت و (dj) انحراف درجه ،(Ej) هاشاخص آنتروپی برآورد

 تحلیل جهت است. شدهاستفادهمتغیر جهت سنجش سطح کیفیت زندگی  36 و مؤلفه 6 کلی، بعد در این پژوهش چهار

 محاسبه از رابطه (Ej) زندگیکیفیت  در مطرح هایشاخص کیفیت آنتروپی سطح

 اهمیت و  ( از روابط Wj) هاشاخص و اوزان )dj(انحراف  درجه محاسبه با و شد

 نیز پژوهش شناسیروش در که طورهمان در روستاهای بخش جزینک برآورد شد. مطرح کیفیت زندگی هایشاخص

ضریب  از پاسخگویان از نظرات استفاده زندگی با کیفیت منتخب هایشاخصاهمیت  و وزن تعیین ورمنظبه شد اشاره

 پرسشنامه از آمدهدستبه( گویه ها) هاداده در ،هاشاخص برای آمدهدستبه نهایی وزن درنهایت. گردید استفاده آنتروپی

 از یک هر به یافتهاختصاص وزن (6) جدول شوند درتر دقیق و ترواقعی آمدهدستبه نتایج تا شد، ضرب پاسخگویان

کیفیت  هایشاخص ،(6طبق جدول ) .است شدهارائه و محاسبه موردمطالعهزندگی روستاهای  کیفیت منتخب هایشاخص

 با مدارس دبیرستان، دبستان، مهدکودک،) آموزشی هایمکان به شامل: )دسترسی آموزش و کیفیت اشتغال و درآمد

 به نسبت غذایی و خوراکی مواد هزینه تأمین شغلی، رضایت ،اندازپس میزان از رضایت مد،ارد از رضایت مناسب، تیفکی

                                                           
1. Ineommensurable 
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 عملکرد روستا، امور مسئولین به دسترسی روستا، از خارج در گذاریسرمایه به تمایل ،گذاریسرمایه میزان خانوار، درآمد

یزان را بیشترین م 113/0و  189/0اطالعات(، به ترتیب با وزن  و اخبار هب آزاد دسترسی ،..(و وام پرداخت) دولتی نهادهای

 از تیرضا زباله، دفن جایگاه فراغت شامل: )وجود اوقات محیط و کیفیت کیفیت هایشاخصو  .انددادهبه خود اختصاص 

 ، توانوهواآب از رضایت آب، کیفیت از رضایت سبز، فضای از رضایت ولگرد، و مزاحم واناتیح ازنظر روستا طیمح

( به ترتیب با .ورزشی مناسب امکانات(. سینما تئاتر،) هنری -فرهنگی مراکز به دسترسی ساالنه، مسافرت برای خانواده

 .باشندمیتاهای بخش جزینک دارا را در میان روسکیفیت زندگی  هایشاخص ازنظرکمترین سطح  023/0و  009/0وزن 

 خانه درمانی، و بهداشتی مراکز به زیرساخت شامل: )دسترسی منیت و کیفیتا و سالمت کیفیت هایشاخصهمچنین 

 ،ییغذا برنامه در ینیپروتئ مواد یهفتگ مصرف) مناسب غذایی برنامه داشتن ،(هااین مانند و حمام درمانگاه، بهداشت،

 و اتحاد داشتن روستا، در امنیت وجود ،یاضطرار لحظات در سیپل و پاسگاه به یدسترس ،(وهیم یهفتگ مصرف

ماندگاری،  به میل ،..(و مالی کمک روستا، به مربوط امور در دهیار و شوراها با همکاری) افراد مشارکت همبستگی،

توزیع( به ترتیب با دارا  جایگاه به دسترسی اساسی، کاالهای خرید مراکز به دسترسی عمومی، ونقلحمل به دسترسی)

 .باشندمیلوب دارای حد مط 080/0و  049/0بودن وزن 

 مخاطره در محیطی هایمحدودیت تشدید آن کنار در و معیشتی هایپایه ضعف علت به سالمت روستاییان وضعیت

 و گیاهی پوشش کاهش ببس سیستان به هیرمند رودخانه ورودی آب جریان کاهش یا توقف اخیر هایسال در زیرا است؛

 هایماسه حرکت و گردوغبار هایطوفان افزایش برای را سبیشرایط منا عوامل این است شده خاک فرسایش افزایش

 تأسیسات به خسارت و تنفسی و چشمی افزایش مشکالت باعث که است کرده مهیا ناحیه این روستاهای سویبه روان

 هایفاضالب شدن هار دلیل به ،موردمطالعه روستاهای ساکنان سالمت و بهداشت وضعیت همچنین. است شده زیربنایی

 اییغذ تنوع و فقدان مانیدر و بهداشتی خدمات به کافی و مناسب دسترسی نبود روستاها، از برخی معابر سطح در نگیخا

 .باشدمی نامطلوبی شرایط در آن بودن نامناسب و
 

 (Wj) هم به نسبت هاشاخص اهمیت و (dj) انحراف درجه ،(Ej) هاشاخص آنتروپی برآورد. 6 جدول

[nij*Ln nij] کیفیت 
شتغالا  

 کیفیت
 آموزش

 اوقات کیفیت
 فراغت

 و سالمت کیفیت
 امنیت

 کیفیت
 محیط

 کیفیت
 زیرساخت

 0/17- 0/16- 0/16- 0/13- 0/00 0/15- قاضی آس

 0/18- 0/19- 0/16- 0/18- 0/00 0/19- صفدر میربیک

 0/00 0/17- 0/00 0/18- 0/00 0/00 جزینک

 0/00 0/16- 0/00 0/00 0/00 0/00 ندام شرقی

 0/16- 0/16- 0/17- 0/17- 0/17- 0/00 لعه کهنهق

 0/16- 0/15- 0/18- 0/15- 0/00 0/00 پلگی سید

 0/00 0/15- 0/17- 0/16- 0/00 0/00 الری

 0/16- 0/16- 0/16- 0/16- 0/00 0/17- ده سرحدی

 0/00 0/17- 0/18- 0/18- 0/00 0/16- گوری

 0/00 0/19- 0/00 0/18- 0/00 0/00 نوری

 0/17- 0/18- 0/17- 0/17- 0/00 0/16- کندرک

 0/15- 0/15- 0/16- 0/15- 0/17- 0/16- لچوی

 0/15- 0/17- 0/16- 0/15- 0/00 0/00 خمک

 0/15- 0/17- 0/16- 0/16- 0/00 0/18- حسین آبادی

 0/15- 0/17- 0/18- 0/18- 0/17- 0/16- شیخ لنگی

 0/15- 0/16- 0/16- 0/16- 0/00 0/00 نوقلعه

 0/15- 0/18- 0/15- 0/18- 0/00 0/17- عه رستمقل

∑[nij*Ln nij] -1/497 -0/514 -2/646 -2/312 -2/828 -1/912 

k*∑[nij*Ln nij] ای  0/508 0/174 0/899 0/785 0/960 0/649 
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Ej 

dj 0/492 0/826 0/101 0/215 0/040 0/351 

Wj 0/113 0/189 0/023 0/049 0/009 0/080 

 

 (( saw مدلبر مبنای  موردمطالعهروستاهای  یفیت زندگیسطح ک بندیطبقه

ی مندرج در پرسشنامه در قالب هاداده، موردمطالعهجهت تعیین سطح کیفیت زندگی خانوارهای ساکن در روستاهای 

با ( تعیین وزن شده و سپس -تا  -مرتبط با هر یک از معیارها با استفاده از روش آنتروپی )جداول هایشاخصمعیارها و 

 گونههمان .است شدهبندیطبقه روستاها (جدول) saw روش قالب در  استفاده از رابطه

صورت گرفته است، روستاهای  sawدر توصیف کیفیت زندگی روستاها که بر مبنای روش  دهدمیکه جدول )( نشان 

 ترینمناسب با بیشترین امتیاز از 576/0، 581/0، 586/0 نهایی نمرهجزینک، ندام شرقی و صفدر میربیک به ترتیب با 

اساسی  مواصالتی محورهای به دسترسی دلیل برخوردارند. این روستاها به کیفیت زندگی هایشاخص ازنظروضعیت 

 آسیای و ایران ارتباط) میلک مرز و افغانستان مرز به چابهار ساخت حال در آهن خط و ترانزیت جاده مواصالتی )محور

 در استقرار) محیطیو شرایط مساعد  جزینک با جنگل جواریهم، هاسکونتگاه پایداری همچنین رکزیت بخشو م میانه((

 از زیبا بسیار طبیعی اندازهایچشم بودن دارا و پتانسیل بسیار خوب جهت کشاورزی و همچنین (هیرمند رودخانه مسیر

قاضی و لچوی به  آس ،نوقلعهروستاهای  کهدرحالی .باشندمیتوسعه در ابعاد مختلف برخوردار  برای ممتازی موقعیت

به دلیل شرایطی  موردنظر؛ روستای درواقع گیرندمی قرار آخر رتبه در 491/0، 494/0، 494/0ترتیب با نمره نهایی 

 حمل خودروهای فاضالب، تردد تصفیه و آوریجمع سیستم هرگونه ارتباطی، فقدان هایراه اکثر نامناسب کیفیت ازجمله

کیفیت  هایشاخص ازنظر تریپایینتعاونی و دور بودن از مرکزیت بخش دارای سطح  هایشرکت وجود سوخت، عدم

( 3قالب شکل )( در 7، نتایج جدول )موردمطالعهروستاها  توسعهسطح  مراتبسلسلهبرای درک بیشتر از  .باشندمیزندگی 

 است. شدهدادهنشان 
 

 کیفیت زندگی هایشاخصبر مبنای  طالعهموردمروستاهای  بندیرتبه. 7 جدول

Si=∑nij*Wj  کیفیت
 اشتغال

کیفیت 
 آموزش

کیفیت 
 اوقات فراغت

کیفیت سالمت 
 و امنیت

کیفیت 
 محیط

کیفیت 
 زیرساخت

 رتبه جمع

قاضی آس  0/07900 0/10796 0/05935 0/08116 0/06803 0/09811 0/494 16 

 3 0/576 0/09982 0/08359 0/08378 0/09625 0/10056 0/11182 صفدر میربیک

 1 0/586 0/11520 0/06962 0/09106 0/10082 0/11109 0/09827 جزینک

 2 0/581 0/12848 0/06344 0/09411 0/09701 0/11201 0/08561 ندام شرقی

 7 0/537 0/08956 0/06660 0/08980 0/09120 0/10127 0/09817 قلعه کهنه

 9 0/515 0/08810 0/05810 0/09533 0/07694 0/10324 0/09310 پلگی سید

 10 0/513 0/09165 0/05943 0/09285 0/07906 0/09452 0/09502 الری

 13 0/501 0/08877 0/06684 0/08400 0/08309 0/08034 0/09820 ده سرحدی

 5 0/551 0/10785 0/07473 0/09631 0/09660 0/08899 0/08700 گوری

 6 0/539 0/08351 0/08319 0/09502 0/10025 0/08812 0/08933 نوری

 4 0/554 0/09825 0/07655 0/09479 0/09344 0/10343 0/08743 کندرک

 17 0/491 0/07617 0/05996 0/08258 0/07616 0/10456 0/09195 لچوی

 14 0/500 0/07883 0/06937 0/08496 0/07690 0/09721 0/09291 خمک

 12 0/504 0/07709 0/06941 0/07960 0/07979 0/09743 0/10084 حسین آبادی

 8 0/536 0/07617 0/07297 0/09948 0/10259 0/09995 0/08440 شیخ لنگی

نوقلعه  0/09565 0/09268 0/07954 0/07906 0/06709 0/08023 0/494 15 

 11 0/507 0/07495 0/07863 0/07775 0/09883 0/07749 0/09983 قلعه رستم
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 کیفیت زندگی هایشاخصی روستاها بر مینای افتگیتوسعهسطوح . 3شکل 

 

 یر نرمالغ توجه با ؛هموردمطالعتوسعه روستاهای  وروستاییان  کیفیت زندگی هایشاخصسطح  جهت بررسی رابطه 

 نشان را ترتیبی متغیر ود میان رابطه همبستگی میزان که اسپیرمن ناپارامتریک از ضریب همبستگی آماری توزیع بودن

ر براب زینکجبخش ستاهای و توسعه رو کیفیت زندگی، میزان همبستگی بین سطح نتایج نشان داداده شد. استف دهدمی

در  روازایناست.  دارمعنی 05/0است و این در سطح  شدهمحاسبه درصد 000/0( sig) داریمعنی سطحبوده است و  386

بخش  یسعه روستاهاو تو انییروستا یزندگ تیفیک هایشاخصسطح  نیگفت ب توانمیدرصد  99سطح اطمینان 

و  یابدمییش تاها افزامیزان توسعه روسکیفیت زندگی سطح  افزایشبا  ؛درواقعوجود دارد  یرابطه معنادار نک،یجز

ضیه . بنابراین فرکندمیا روستاییان میزان توسعه روستاها کاهش پید کیفیت زندگی هایشاخص سطح کاهشبالعکس با 

 (.8جدول ) گرددمی تائیدفوق 
 

 متغیرها بین همبستگی ضریب .8جدول 

 همبستگی اسپیرمن توسعه سطح کیفیت زندگی

386 
000/0 

360 

1 
000/0 

360 

 ضریب همبستگی اسپیرمن
(sig) سطح معناداری 

 (nمشاهدات )تعداد  

 

 ،است شدهادهاستفریانس از آزمون آماری تحلیل وا ابعاد کیفیت زندگی ازنظر نمونه روستاهای تطبیقی مقایسه جهت

و این  باشدمیدرصد  000/0 بعاد برابر باا همهدر  (sig) داریمعنیاینکه  با توجه دهدمی نشان (9) جدول که گونههمان

رد  موردمطالعهوستاهای در ر کیفیت زندگی ، یعنی فرض برابری سطح.Hبنابراین فرض  ت.اس دارمعنی 05/0 سطح در

 .ه استگردید تائید موردمطالعهدر روستاهای  سطح کیفیت زندگیتفاوت ، یعنی (1h)شده و فرض مخالف 
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 مقایسه ابعاد کیفیت زندگی تحلیل واریانس. 9 جدول

 سطح جمع مجذورات میانگین مجذورات
 معناداری

 ابعاد
گروهیدرون بین گروه  گروهیدرون بین گروهی   

652/0  108/0  342/10  969/36  000/0  اقتصادی 

27/1  02/0  444/20  497/68  000/0  اجتماعی 

921/0  145/0  740/14  609/49  000/0  کالبدی 

816/0  143/0  058/13  070/49  000/0  محیطی 

 

 گیرینتیجه

 توسعه هایزمینه تواندمی یزندگ تیفکی بهبود. شودمی قلمداد روستایی توسعه یراهبرد اهداف از یکی زندگی کیفیت 

 رومندین یابزار عنوانبه تواندمی یزندگ تیفکی مفهوم نیبنابرا. باشد داشته همراه به را یالبدک و یاقتصاد ،یاجتماع

 و اثربخشی یابیارز اجتماع، بر نظارت یبرا زانیر برنامه به و شود استفاده جامعه در توسعه ریزیبرنامه بر نظارت جهت

تاکنون پژوهش زیادی در رابطه با کیفیت  د،نک کمک دیجد یهابرنامه نیتدو و یفعل یهابرنامه و هاسیاست کارایی

کیفیت زندگی و توسعه روستایی  هایشاخصسطح  با عنواناست اما پژوهشی  شدهانجامزندگی در مناطق روستایی 

 توسعه و روستاییان زندگی کیفیت هایشاخص سطح رابطه به بررسی؛ پژوهش حاضر روازاینصورت نگرفته است 

جهت تعیین سطح کیفیت زندگی خانوارهای ساکن در پرداخته است.  زهک ستانشهر جزینک، بخش روستایی؛

مرتبط با هر یک از معیارها با  هایشاخصی مندرج در پرسشنامه در قالب معیارها و هاداده، موردمطالعهروستاهای 

 شدهبندیطبقه تاهاروس (7 جدول) saw روش قالب سپس در تعیین وزن شده و (6تا  4 جداولاستفاده از روش آنتروپی )

فراغت  اوقات محیط و کیفیت کیفیت هایشاخص کیفیت زندگی هایشاخصدر میان نتایج حاکی از آن است  .است

 از رضایت سبز، فضای از رضایت ولگرد، و مزاحم واناتیح ازنظر روستا طیمح از تیرضا زباله، دفن جایگاه شامل: )وجود

(. سینما تئاتر،) هنری -فرهنگی مراکز به دسترسی ساالنه، مسافرت برای نوادهخا ، توانوهواآب از رضایت آب، کیفیت

کیفیت زندگی را در میان  هایشاخص ازنظرکمترین سطح  023/0و  009/0( به ترتیب با وزن .ورزشی مناسب امکانات

 .باشندمیروستاهای بخش جزینک دارا 

 خانه درمانی، و بهداشتی مراکز به ت شامل: )دسترسیزیرساخ امنیت و کیفیت و سالمت کیفیت هایشاخصهمچنین 

 ،ییغذا برنامه در ینیپروتئ مواد یهفتگ مصرف) مناسب غذایی برنامه داشتن ،(هااین مانند و حمام درمانگاه، بهداشت،

 و اتحاد داشتن روستا، در امنیت وجود ،یاضطرار لحظات در سیپل و پاسگاه به یدسترس ،(وهیم یهفتگ مصرف

ماندگاری،  به میل ،..(و مالی کمک روستا، به مربوط امور در دهیار و شوراها با همکاری) افراد مشارکت گی،همبست

توزیع( به ترتیب با دارا  جایگاه به دسترسی اساسی، کاالهای خرید مراکز به دسترسی عمومی، ونقلحمل به دسترسی)

 و پایدار توسعه زمینهزبیدی در  و طلب نتایج مطالعه ایالنلواین م .باشندمیدارای حد مطلوب  080/0و  049/0بودن وزن 

 .کندمی تائیدزندگی را  کیفیت شاخص

روستاهای جزینک، ، صورت گرفت، (sawمدل ) مبنای بر که موردمطالعه روستاهای زندگی کیفیت سطح بندیطبقه در

وضعیت  ترینمناسب با بیشترین امتیاز از 576/0، 581/0، 586/0 نهایی نمرهندام شرقی و صفدر میربیک به ترتیب با 

قاضی و لچوی به ترتیب با نمره نهایی  آس ،نوقلعهروستاهای  کهدرحالی .برخوردارند کیفیت زندگی هایشاخص ازنظر

کیفیت زندگی از  هایشاخصنمونه از لحاظ  روستاهای مقایسه جهت .گیرندمی قرار آخر رتبه در 491/0، 494/0، 494/0

 اجتماعی، اقتصادی،) بعد چهار هاینمره میانگین این است بین دهندهنشانماری تحلیل واریانس استفاده شد که آزمون آ

 دارد. وجود یمعنادار تفاوت موردمطالعهروستاهای  (محیطی و کالبدی

ریب از ض ؛موردمطالعهتوسعه روستاهای و روستاییان  کیفیت زندگی هایشاخصسطح جهت بررسی رابطه ؛ درنهایت
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 000/0 از کمتر( sigاستفاده شد. ) دهدمی نشان را ترتیبی متغیر دو میان رابطه همبستگی میزانکه  همبستگی اسپیرمن

 توسعه و روستاییان زندگی کیفیت هایشاخص سطح بینکه  ،است دارمعنی 05/0سطح  کهاست  شدهمحاسبه درصد

 نقش دانائی و همکاران مبنی بر تحلیلنتایج با مطالعات  این .دارد وجود معناداری رابطه جزینک، بخش روستاهای

 روستایی همخوانی ندارد. پایدار توسعه زندگی در کیفیت کالبدی( و فرهنگی اجتماعی، )اقتصادی، هایشاخص

 

 تقدیر و تشکر

در  یقات متنوعقه با تحکرانی در خاتمه، نویسندگان این مقاله مراتب قدردانی و سپاس خالصانه خود را از کلیه پژوهشگ

کیفیت  هایخصشاطح سرزیابی ا زمینه کیفیت زندگی در ایران موجبات فراهم آوردن انجام دادن پژوهشی با رویکرد

 .دارندمیابراز  اندکردهزندگی روستایی را فراهم 
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