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 مقاله پژوهشی

کیفیت  کالبدی و محیطی بر ،اجتماعی ،اقتصادی های شاخصاثرات  نیتبی

 ساختاری  تسازی معادالزندگی از دیدگاه روستاییان با رویکرد مدل

 (آباد غربشهرستان اسالم ،شمالیمطالعه موردی: دهستان حومه )

 
 2بهمن شفیعی، 1احمد حجاریان

 8/11/1399: یرشتاریخ پذ  7/8/1399: تاریخ دریافت

 
 چکیده

 روستاییان مهاجرت و عدم ماندگاری راستای در روستایی مناطق در زندگی کیفیت
 امر این. باشد  باارزش ،بهتر ریزیبرنامه راستای در تواند می آن سنجش و است اهمیت با بسیار

 یها فعالیت در شاغل اغلب و زیاد جمعیت با روستا یزیاد تعداد دارای که مناطقی در
 بسزایی اهمیت از غرب، آباداسالم شهرستان روستاهای جمله از ،هستند دامداری و کشاورزی

 کالبدی و محیطی اقتصادی، اجتماعی، های شاخص تأثیرپژوهش هدف از این  .است برخوردار
                                                                                                                                               

  (a.hajarian@ltr.ui.ac.ir)  .، ایرانریزی روستایی، دانشگاه اصفهانمهدکترای جغرافیا و برنا، لمسؤ نویسنده 1-
 ایران اصفهان، دانشگاه روستایی، ریزیبرنامه و جغرافیا دکترای -2
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تحقیق  .است ساختاری  تسازی معادالکیفیت زندگی از دیدگاه روستاییان با رویکرد مدل بر
کمی و به لحاظ شیوه  ظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوعحاضر به لحا

ی انتخابی هاسرپرست خانوار روستا 1171جامعه آماری پژوهش را  است. توصیفی تحلیل
نمونه مورد که  دهدمیتشکیل  1398در سال آباد غرب در شهرستان اسالم شمالیدهستان حومه 

ای  طبقهروش  گیری بهنفر انتخاب شد. نوع نمونه 289تعداد  کوکرانبا استفاده از فرمول مطالعه 
روایی صوری و محتوایی  ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که .استبا انتساب متناسب 

و پس از انجام اصالحات الزم در چند  دانشگاه پرسشنامه با نظر اصالحی استادان و کارشناسان

گیری که اعتبار اندازه دادنتایج نشان  است. 886/0رسشنامه برابر پایایی کل پ .مرحله تأیید شد
نیز مدل پنج عاملی مرتبه دوم برای بررسی و کیفیت زندگی  بر گیریهر چهار مدل اندازه شده

، شاخص محیطی به 93/0به میزان  اقتصادیدر نهایت شاخص  .است قابل قبولکیفیت زندگی 
 23/0به میزان  تأثیر نبا کمتری جتماعیو شاخص ا 99/0 ، شاخص کالبدی به میزان97/0میزان 

سطح  یبه منظور ارتقاهای اجتماعی  شاخص شود میپیشنهاد  داشت. تأثیربر کیفیت زندگی 

 نهایی کیفیت زندگی بهبود یابد. برآیندکیفیت زندگی مورد توجه بیشتری قرار گیرد تا 
 .آباد غربشهرستان اسالم، اهشاخص نواحی روستایی، کیفیت زندگی،: هاکلیدواژه

 مقدمه

 هر. دارد ها انسان وری بهره افزایش و جمعی نشاط ایجاد در مؤثری نقش زندگی محیط
 مردم برای را بهتری زندگی کیفیت توان می باشد، باالتر روستایی های محیط کیفیت قدر چه

تحلیلی، سیاستی  ای سازه سازه کیفیت زندگی(. Janipour and Janipour, 2019) نمود تصور

-و از آن بهمحسوب های حوزه عمومی  گذاری و بررسی سیاست و عنصری کلیدی در سیاست

بعدی بودن و پویایی، چند مثلاین سازه  های ویژگیشود.  عنوان شاخص توسعه اجتماعی یاد می

بهداشت و سالمت  های حوزههای مختلف از آن سبب شده تا این سازه که در ابتدا در پنداشت
مراکز و مطالعاتی نیز ورود پیدا کند.  های حوزهبه تدریج به دیگر  گرفت میمورد استفاده قرار 
یا  ها پژوهشبا گسترش رویکرد انسانی و ورود مفهوم کیفیت زندگی در مؤسسات بسیاری 
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های سنجش و چگونگی  نوشتارهای توسعه پایدار، به مطالعۀ مفهوم کیفیت زندگی، شاخص
 (.Omidi, 2007) اند تهپرداخارتقای آن 

مطالعات مرتبط با کیفیت زندگی و عاری از  نیازبیدر این راستا، مناطق روستایی 
های مرتبط با کیفیت زندگی روستایی، کاهش محرومیت مطالعات باید زمینه . ایننیستند

 ظحف (.Ghalibaf et al., 2009) گیردسی به نیازهای اساسی زندگی را دربرجغرافیایی و دستر
 بر تأثیرگذار عوامل ترین مهم جمله از روستایی های محیط در آن ایجاد یا و زندگی کیفیت

 ,Kalami and Shomali) است ها آن شدن فراموش و انزوا خطر از ارزشمند بسترهای این حفظ

2019.) 
کیفیت زندگی افراد بستگی زیادی به  معتقدند اندیشمندان بسیاری از طرف دیگراز 

یط طبیعی داشته و در صورت پایدار بودن محیط، کیفیت زندگی افراد بهبود خواهد پایداری مح
در نواحی روستایی کیفیت زندگی ابعاد مختلفی را در بر (. McGillivray, 2007) یافت

 های ساخت، ها سنتبه بعد اجتماعی و فرهنگی مانند  توان می ها آنکه از جمله  گیرد می

بعد زیست محیطی به معنای رفاه ناشی از حفاظت و ارتقای محیط ، جتماعیاجتماعی و انسجام ا
 ,Wilkinson and Pickett) زیست، و بعد اقتصادی به معنای افزایش رفاه و درآمد اشاره کرد

2009 .) 
و عدم مهاجرت بسیار با  ها آنکیفیت زندگی در مناطق روستایی در راستای ماندگاری 

. این امر در باشد بهتر با ارزش ریزیراستای برنامهدر  تواند میو سنجش آن  است اهمیت

کشاورزی و  های فعالیتبا جمعیت زیاد و اغلب شاغل در  اطقی که دارای تعداد زیاد روستامن
. است آباد غرب، از اهمیت بسزایی برخورداراز جمله روستاهای شهرستان اسالم استدامداری 

ا عنوان پژوهش حاضر صورت نگرفته است و در دهستان حومه شمالی تحقیقی ب کهازآنجایی
همچنین اغلب تحقیقات به بررسی تنها دو الی سه متغیر در اثرگذاری بر کیفیت زندگی 

رو چندین شاخص را بر کیفیت زندگی روستایی مورد  و تحقیق پیش اند پرداختهروستایی 

 آباد غرباسالمشهرستان  .است تفحص قرار داده است از نوآوری و کیفیت بهتری برخوردار
روستا  22دومین شهر استان کرمانشاه است و دهستان حومه شمالی از توابع این شهرستان دارای 
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کیفیت زندگی در روستاهای دهستان حومه شمالی  روستای فاقد سکنه است. 4دارای سکنه و 
از  اجتماعی و اقتصادی به صورت یکنواخت نبوده و های زمینهدر ابعاد مختلف به خصوص در 

تحقیق جامعی  برای ارزیابی بهتر نیازمند استالبته . ستیکیفیت چندان متناسبی برخوردار ن
مساله پژوهش  ترین مهمبر همین اساس  .است صورت بگیرد که پژوهش حاضر در همین راستا

 از زندگی کیفیت بر محیطی و اجتماعی،کالبدی اقتصادی، های شاخصآیا حاضر این است که 
 ؟است تأثیرگذارییان روستا دیدگاه

 مبانی نظری

 برای مفهومی عنوانبه موارد برخی در و است متعددی تعاریف دارای زندگی کیفیت

 به اخیر های سال در مفهوم این. شود می تعریف زندگی از فرد رضایت میزان دادن نشان
 از بسیاری توجه مورد توسعه، های شاخص با ارتباط در و اقتصادی زمینه در خصوص

 زمینه در مختلف زوایای و ابعاد با متعددی مطالعات تاکنون. است گرفته قرار ژوهشگرانپ
 کیفیت بررسی به توان می جمله آن از که است؛ گرفته صورت زندگی کیفیت گیریاندازه

 و جسمی های بیماری به مبتال بیماران بین جامعه، مختلف اقشار و سنی های گروه در زندگی

 شهری، استانی، کشوری، بین جمله از مختلف جغرافیایی مروهایقل در مختلف، روحی
نظریات اولیه مربوط به کیفیت (. Sadeghieh et al., 2017) نمود اشاره غیره و روستایی

در سال اخیر مباحث نظری،  داشتند، اما تأکیدفردی  های اولویتو  ها نگرانیبر  تر بیشزندگی 
محیطی و کالبدی نظیر امنیت، آزادی،  ی اجتماعی، اقتصادی،ها نگرانیحوری به سمت ماز فرد

و مسایل  ها زیرساختانداز و بهبود ، میزان پساقتصادیگسترش کیفیت زندگی و ساختار 

  (.Rezvani and Mansourian, 2008) محیطی تغییر یافته است زیربنایی و
ی در نواحی روستایی مبین این موضوع است نتایج به دست آمده در زمینه کیفیت زندگ

و نشان از عدم  پذیر نیستبا سهولت امکاناصطالحات حاکم بر آن به صورت کلی تعریف که 
از جمله در  ها روشدر برخی از  (.Morais and Camanho, 2011دارد ) توافق در این زمینه

داشت، محیط زیست از عوامل از قبیل به ای مجموعهروش پیشنهادی میشل و همکاران 

شگران حال حاضر نیز از و حتی پژوه اند شدهفیزیکی، منابع طبیعی، رشد فردی و ایمنی مطرح 
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در جهت رسیدن به یک  ها تالشاما  .اندنام بردهاز سه رکن اساسی کیفیت  عنوان یکیاقتصاد به
رای کیفیت دهنده این امر بود که عدم وجود چارچوب کلی بنشان بعدیفراگیر و چندتعریف 

مطالب ذکر شده (. Pacione, 2003) شود میزندگی باعث جلوگیری از پیشرفت در این زمینه 
تا بعضی از پژوهشگران کیفیت زندگی را مفهومی تک بعدی بدانند از آن جمله  شدباعث 

اشاره داشت که کیفیت زندگی  1993به تعریف ارائه شده توسط گروه هو کل در سال  توان می
 نگریستند.در جهت بهبود معیشت و از دید اقتصادی میرا تنها 

بنت توسط  انجام شده های پژوهشاما در پژوهش حاضر کیفیت زندگی بر اساس 

(Bennett et al., 2001( و نول )Noll, 2002)  به چهار بخش اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و
در  ها آنی بر اینکه اهداف اجتماعی توسعه و تدوین . بعد اجتماعی مبنشود میمحیطی تقسیم 

توسعه در اولویت قرار گرفته است که گاهی نیز پژوهشگرانی شاخص  های برنامهقالب 
شده . همچنین بنا به مباحث مطرحدندان میاجتماعی را نسبت به بعد فردی دارای اهمیت بیشتری 

به عقیده برخوردار هستند.  ها اخصشکالبدی از اهمیت باالتری نسبت به دیگر  های شاخص

، فرهنگ، محیط و سن بر درک قبلی فرد، موقعیت اجتماعی، موقعیت اقتصادی های زمینهزان، 
اجتماعی و اقتصادی  های شاخصهارتشون نیز معتقد است . دارد تأثیرفرد از کیفیت زندگی 

تا  کوشد میبر این اساس این پژوهش باشد.  مؤثربر کیفیت زندگی  تواند میمناسب 
جانبه مورد بحث قرار کالبدی، محیطی، اجتماعی و اقتصادی را به طور یکجا و همه های شاخص

 ارزیابی در پژوهشی به بررسی چگونگی( Karami and Agahi, 2018کرمی و آقایی ) دهد.

که نتایج بیانگر آن است که  اند پرداختهزنجان  شهرستان روستاییان بین در زندگی کیفیت
و عوامل بسیار زیادی بستگی دارد  ها شاخصت زندگی در بین روستائیان و در روستاها به کیفی

 .است تر اهمیتکه مشخصات اقتصادی نسبت به سایر موارد با 
، اقتصادی، عوامل اجتماعی تأثیراز آنجایی که پژوهش حاضر به دنبال دستیابی به 

کیفیت زندگی با رویکرد توسعه  بنابراین ؛است بر کیفیت زندگی مؤثر محیطی و کالبدی

توسعه  های شاخصمعتقد است  (Slottje, 1991اسلوتج ) مورد توجه است. جانبههمه انسانی
 ها ساختوضعیت زیر ت اجتماعی، باسوادی، میزان درآمد وامید زندگی، حمای از قبیلانسانی 
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( Basakha et al., 2010) و همکاران سخااب باشد. مؤثربر وضعیت کیفیت زندگی  تواند می
اجتماعی،  جرائم، بهداشت، وهوا مانند آبمتفاوت و مختلفی  های شاخصمعتقد است عوامل و 

در الگوی  بر کیفیت محیطی نقش مهمی ایفا کند. تواند میتفریحات، اشتغال و هزینه زندگی 
شکل  مالی و اجتماعی های قابلیتبرای رسیدن به یک توسعه واقعی باید نخست  یتوسعه انسان

دنبال  ،اوقات فراغتکیفیت زندگی از جمله  یارتقابرای  ها قابلیتبگیرد و سپس باید از این 
پس افزایش  .کردن اهداف سازنده فعالیت در امور اجتماعی، فرهنگی و سیاسی استفاده شود

مردم است و توسعه ناظر بر روندی بیش از ازدیاد درآمد و  های خواستهدرآمد، تنها بخشی از 

 وت است. ثر
نکته قابل ذکر اینکه در هر پژوهشی با توجه به ماهیت و موضوع مورد مطالعه و شرایط 

شناسایی و مورد  مؤثراز عوامل  ای دستهو اقتضائات خاص و همچنین بر مبنای دستگاه نظری، 
همه جوانب را مورد بررسی  . از این رو بدیهی است مطالعات انجام شدهگیرد میار بررسی قر

عوامل  ترین مهم. بر همین اساس در پژوهش حاضر سعی شده است تا برخی از نداده نباشد قرار

در بر کیفیت زندگی مورد بررسی قرار گیرند.  مؤثراجتماعی و اقتصادی و کالبدی و محیطی 
 .ه استشدالگوی مفهومی پژوهش ارائه  1 شکل

 
 مدل مفهومی پژوهش .1شکل
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چنین تعریف شد: کیفیت زندگی می پژوهش با توجه به مدل مفهوکیفیت زندگی 
خود جای داده  مختلفی را در گستره های حوزهعنوان مفهومی که دارای ابعاد چندگانه بوده و  به

در چهار سطح اقتصادی، اجتماعی،  ،ه استشدمشخص  1که در جدول  گونه هماناست و 
 . شود میکالبدی و محیطی تعریف 

اجتماعی،  اقتصادی، های شاخص بر اساس کیفیت زندگیکننده  تبیین های شاخص. 1 جدول
 کالبدی و محیطی

 ها سنجه ها شاخص پژوهشگران

Ahmadi et al. (2015),  
Jamini and Jamshidi 

(2014) 
 اقتصادی

 محلی بازارهایتوسعه 

 درآمد از میزان رضایت

 غلیش آینده به امید

 روستایی افراد اقتصادی توانمندی

 شغلی نوآوری و کارآفرینی ایجاد فرصت

 فعالیت انجام برای فکری و جسمانی سالمتی داشتن

 مناسب انداز پس داشتن

Zal et al. (2014), 
Ghanbari et al., 

(2013), Barimani and 
Baluchi (2013), 
Jamshidi (2014),  

Shahrokhi Sardou and 
Nooripoor, (2015), 

Esmaili et al., (2015), 
Morais and Camanho 

(2011) 

 اجتماعی

و رضایت از  روستا نزدیکی در مناسب فیتکی با و نوساز مدارس بودن دارا
 موفقیت های زندگی

و  روستا در( مسجد کتابخانه،) هنری و فرهنگی مناسب امکانات وجود
 احساس امنیت

و رضایت  اضطراری لحظات در بیمارستان و پلیس پاسگاه به سریع دسترسی
 از وضعیت سالمت

 روستاییان اجتماعی منزلت بهبود

Morais and Camanho 
(2011), Ahmadi et al., 

(2015), Fahi and 
Cinneide (2007), Zal 

et al., (2014), Lee 
(2008) 

 کالبدی

 مناسب کیفیت با و بادوام و نوساز های خانه وجود

 روستایی های خانه کافی و مناسب فضای از بودن دارا

 مناسب ارتباطی راه

 مناسب نقل و حمل وسایل به دسترسی

 روستا در مناسب عمرانی و هادی هایطرح اجرای

 اعتباری و مالی خدمات به دسترسی

 ....(.عمومی های مکان ،ها محله ،ها کوچه) روستا داخلی فضاهای به رسیدگی

Santos and Martins 
(2007), Shook et al., 

(2004) 
 محیطی

 زباله دفع مناسب های جایگاه وجود

 فاضالب دفع و آوری جمع بهداشتی یها روش از استفاده

 ها رودخانه حریم و دار شیب اراضی در مسکونی واحدهای ساخت از پرهیز

 روستایی مساکن ساخت در کارکردی و ظاهری تناسب ایجاد

 آب منابع آلودگی و اتالف از جلوگیری

 خاک فرسایش و تخریب عدم

 روستا در سنتی بناهای و نمادها حفظ

 پژوهش های یافته: مأخذ
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اقتصادی،   تبین اثرات شاخص پژوهش هدف کلی اینبا توجه به آنچه گفته شد، 
 است. روستاییانکیفیت زندگی از دیدگاه  بر اجتماعی، کالبدی و محیطی

 تحقیق شناسیروش
کمی و  و به لحاظ ماهیت از نوعتحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی 

سرپرست خانوار روستای  1171جامعه آماری پژوهش را  .است توصیفی به لحاظ شیوه تحلیل
. برای ه استدادآباد غرب تشکیل در شهرستان اسالمواقع  شمالیدهستان حومه  شده درانتخاب

استفاده شد که بر این اساس حجم نمونه برابر با از فرمول کوکران محاسبه حجم نمونه آماری 
، تساب متناسببا ان ای طبقهگیری . در ادامه با استفاده از روش نمونهشدخانوار برآورد  289

اد و تعد ها آناسامی  .توزیع شد شمالیروستای دهستان حومه  13ها در بین پرسشنامه
روایی  .استنمایش داده شده  2های اختصاص داده شده به هر روستا، در جدول  پرسشنامه

و پس از انجام  دانشگاه صوری و محتوایی پرسشنامه با نظر اصالحی استادان و کارشناسان
از روش آلفای کرونباخ در ، برای سنجش میزان پایایی .اصالحات الزم در چند مرحله تأیید شد

SPSS 22 به  ؛نتایج حاکی از آن است که پرسشنامه از پایایی باال برخورداراست .شدتفاده اس
برای سنجش اطالعات از مدل معادالت  است. 886/0طوری که پایایی کل پرسشنامه برابر 

 استفاده شده است. (Amos) ساختاری
 گیری شدهاسامی روستاهای منتخب و تعداد خانوار نمونه .2جدول 

رصدد سهم پرسشنامه  روستا تعداد کل خانوار 
12 26/4  چفته 50 
14 86/4  چنار 57 
6 96/1  تاالنی 23 

25 53/8  سراب خمان 100 
28 90/9  سرخک 116 
30 07/10  چنگر جلیلوند 118 
28 56/9  چنگر سیمینوند 112 
13 68/4  ولکه وند 54 
58 98/19  چقازرد چوپانکاره 234 
11 67/3  سوران علیا 43 
16 63/5  برزه 66 
 بره سیله 82 7 20
28 90/9  سرخک 116 

 مجموع 1171 100 289
 (Statistics Center of Iran, 2016: مرکز آمار ایران )مأخذ
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 معرفی جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

دومین شهر استان کرمانشاه است که دارای وسعتی باالی  آباد غربشهرستان اسالم

از شمال به  د از وسعت استان را به خود اختصاص داده است.درص 5/8کیلومتر مربع و  2000

سرپل ذهاب و  های شهرستانشهرستان جوانرود، از شرق به استان کرمانشاه، از غرب به 

 60. فاصله شهرستان مذکور تا مرکز استان شود میگیالنغرب و از جنوب به استان ایالم محدود 

 Sabz Andisheh) است متر 1335ح دریا از سطشهرستان همچنین ارتفاع  .است کیلومتر

Consulting Engineers, 2010.)  درجه  33دقیقه طول شرقی و  40درجه و  46این دهستان در

 22دهستان حومه شمالی از توابع این شهرستان دارای  .دقیقه عرض شمالی قرار دارد 59و 

 روستای فاقد سکنه است. 4دارای سکنه و  یروستا

 
 ستان و شهرستانامنطقه مورد مطالعه در موقعیت . 2شکل 
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 نتایج و بحث

درصد زن  4/16 از نظر جنسیت،آماری مورد مطالعه  نمونهکه  دادهای تحقیق نشان یافته

 35 – 20درصد بین  8/23سال،  20درصد زیر  2/2از لحاظ سن  .بودنددرصد مرد  6/83و 

سال سن  65درصد(  3/6و )سال  65 – 50درصد بین  41، 50سال – 35درصد بین  7/26سال، 

درصد دارای تحصیالت دیپلم،  5/36درصد زیر دیپلم،  5/33از نظر تحصیالت  به باال دارند.

لحاظ و ضعیت شغلی  ازدرصد هم فوق لیسانس و باالتر هستند.  2/10لیسانس، درصد  8/19

درصد  3/11درصد کشاورز،  6/27درصد کارمند،  8/9درصد سرپرستان خانوار کارگر،  6/28

 دهد.درصد سایر)کاسب، راننده، صنایع دستی و ...( را تشکیل می 7/11دارای شغل آزاد و 

داری زیر و سطح معنی های بحرانی، خطای استاندارد ضرایب استاندارد همراه با نسبت

 شده است. آورده 3در جدول  متغیرهای مشاهده شده برای های کیفیت زندگی مقیاس
داری و سطح معنی استانداردهای بحرانی، خطای  همراه با نسبت ندارداستاضریب  .3 جدول

 کیفیت زندگیهای  زیر مقیاس
 های مشاهده شده( )معرف های سنجش شده متغیرها و شاخص

س
قیا

ر م
زی

 

ی
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 ام و ترکیب()ن گویه

755/0 766/0 

- - - 794/0  
دارا بودن مدارس نوساز و با کیفیت مناسب در 

 نزدیکی روستا
1q 

 اجتماعی
*** 107/0  264/9  782/0  2q ارتباطی و اطالعاتی های فناوریدسترسی به  

*** 115/0  157/7  665/0  
 وجود امکانات مناسب فرهنگی و هنری

 )کتابخانه، مسجد( در روستا
3q 

*** 130/0  039/6  584/0  4q وجود فضاهای مناسب تفریحی و ورزشی 
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 های مشاهده شده( )معرف های سنجش شده متغیرها و شاخص

س
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 ام و ترکیب()ن گویه

*** 129/0  196/7  665/0  
دسترسی سریع به پاسگاه پلیس و بیمارستان در 

 لحظات اضطراری
5q 

*** 129/0  054/7  682/0  q 6 بهبود منزلت اجتماعی روستاییان 

*** 136/0  001/7  686/0  
درمانی و بهداشتی )خانه مندی از خدمات  بهره

 بهداشت، درمانگاه، حمام، و...
7 q 

737/0  711/0  

- - - 724/0  q 8 های مناسب دفع زباله وجود جایگاه 

 محیطی

*** 138/0  228/8  776/0  
آوری و دفع ی بهداشتی جمعها روشاستفاده از 

 فاضالب
q9 

*** 140/0  664/7  732/0  
در اراضی مسکونی  واحدهایپرهیز از ساخت 

 ها رودخانهو حریم  دار شیب
q10 

*** 139/0  303/7  700/0  
ایجاد تناسب ظاهری و کارکردی در ساخت 

 مساکن روستایی
q11 

*** 128/0  141/9  850/0  q12 جلوگیری از اتالف و آلودگی منابع آب 

*** 144/0  311/8  793/0  q13 عدم تخریب و فرسایش خاک 

*** 130/0  005/9  838/0  q14 حفظ نمادها و بناهای سنتی در روستا 

802/0  799/0  - - - 802/0  
نوساز و بادوام و با کیفیت  های خانهوجود 

 مناسب
Q15 کالبدی 
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 های مشاهده شده( )معرف های سنجش شده متغیرها و شاخص
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 ام و ترکیب()ن گویه

*** 108/0  529/9  794/0  
های  دارا بودن از فضای مناسب و کافی خانه

 روستایی
Q16 

*** 115/0  797/9  845/0  Q17 راه ارتباطی مناسب 

*** 119/0  496/9  832/0  Q18 دسترسی به وسایل حمل و نقل مناسب 

*** 118/0  324/2  223/0  
های هادی و عمرانی مناسب در اجرای طرح

 روستا
Q19 

*** 111/0  223/5  481/0  q20 دسترسی به خدمات مالی و اعتباری 

*** 081/0  620/2  251/0  
، ها کوچه) رسیدگی به فضاهای داخلی روستا

 عمومی....(. های مکان، ها محله
q21 

514/0  526/0  

- - - 491/0  
اعتماد و مشارکت مردم روستا تا چه میزان 

 باعث توسعه بازارهای محلی شده است؟
q22 

 اقتصادی

*** 335/0  324/4  712/0  q23 درآمد از میزانرضایت  

*** 272/0  203/4  639/0  q24 امید به آینده شغلی 

      

*** 343/0  368/4  698/0  q25 توانمندی اقتصادی افراد روستایی 

*** 026/1  502/2  277/0  q26 فرصت ایجاد کارآفرینی و نوآوری شغلی 

*** 293/0  512/3  442/0  
برای انجام  فکریو داشتن سالمتی جسمانی 

 فعالیت
q27 

*** 309/0  231/4  543/0  q28 انداز مناسبداشتن پس 

 
پژوهش های یافته: مأخذ  
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وسیله بار عاملی نشان داده  قدرت رابطه بین عامل )متغیر پنهان( و متغیر قابل مشاهده به
باشد رابطه ضعیف در  3/0است. اگر بار عاملی کمتر از  1و  0شود. بار عاملی مقداری بین  می

بل قبول است و اگر قا 6/0تا  3/0شود. بار عاملی بین  نظر می نظر گرفته شده و از آن صرف
شده شود که تمامی متغیرهای مشاهده مشاهده می باشد خیلی مطلوب است. 6/0تر از  بزرگ
و بزرگی این  بودندهای خود  داری با مقیاسرگرسیونی مثبت و معنی تأثیرضرایب دارای 

عاملی  یبارها، تمامی 3. با توجه به جدول برای همه موارد در حد باالیی است نسبتاًضرایب نیز 
داری شود، در این جدول سطح معنی ه میکه مالحظ طور همان .هستنددار  معنی 001/0در سطح 

متغیر مشاهده شده گزارش نشده  چهار استانداردبرای بارهای عاملی یا ضرایب رگرسیونی 
ی عنوان متغیرهای مرجع یا معرف برااست که این متغیرها به ترتیب به است. این امر به این دلیل

وسیله بدون  اند تابدین در نظر گرفته شده اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و محیطیمتغیر  چهار
 1(AVE) میانگین واریانس استخراج شده معیار .مقیاس بودن این متغیرهای پنهان برطرف شود

های خود است. به  دهنده میانگین واریانس به اشتراک گذاشته شده بین هر سازه با شاخصنشان
های یک  رود و همبستگی زیاد شاخص جهت اعتبار همگرایی به کار می AVEتر، ساده بیان

ضریب از دهد. مقدار این  نشان میرا ای دیگر ه های سازه سازه در مقایسه با همبستگی شاخص
روایی همگرا یا میانگین واریانس . شود پذیرفته می 5/0متغیر است که مقادیر باالتر از  1تا  0

شاخص ، 711/0 محیطیشاخص ، 766/0 اجتماعی شاخص ( برایAVE) استخراج شده
مقدار ضریب قابلیت اطمینان چنین هم .به دست آمد 526/0 اقتصادیشاخص و  799/0 کالبدی

 شود پذیرفته می 7/0متغیر است که مقادیر باالتر از  1تا  0از  2(CR) یا پایایی ترکیبی ساختاری
شاخص و  802/0 کالبدیشاخص ، 737/0 محیطی شاخص، 755/0 اجتماعیبرای شاخص که 

 .ها استزیر مقیاسنشان از مناسب بودن این آمد که  به دست 514/0 اقتصادی

 ها و سنجش اعتبار مقیاس تأییدی: تحلیل عاملی 3های اندازه گیری مدل
و  استانداردیک عاملی در حالت ( CFA) تأییدیابتدا دو مدل تحلیل عاملی 

 اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و محیطیایجاد و سنجش چهار زیر مقیاس  برای استانداردغیر
                                                                                                                                               
1. Average Variance Extracted (AVE) 

2. Composite Reliability (CR) 

3. measurement models 
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ترسیم و تحلیل شدند.  Amos Graphicافزارهای کیفیت زندگی در محیط نرم عنوان مؤلفه به
را گیری جزئی از مدل معادله ساختاری است که نحوه سنجش یک متغیر پنهان یک مدل اندازه

کند. در اینجا متغیر کیفیت  تعریف می شدهمتغیر مشاهده تریبا استفاده از دو یا تعداد بیش
شود،  گیری نمیمستقیم اندازه طور بهمتغیر پنهان متغیری است که  .است متغیر پنهان ،زندگی

( در نقش اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و محیطی) شدهبلکه با استفاده از دو یا چند متغیر مشاهده
)در نمودار با  هستندهمان سؤاالت پرسشنامه  شدهارمتغیرهای آشک .شود معرف سنجش می

گیری هم خطای اندازه eو  شودسنجیده میمتغیر پنهان  ها آننمایش داده شده( که با  qحروف 
 (.Ghasemi, 2010) است برای متغیر آشکار

 

های  مقیاسسنجی ( برای اعتبارتأییدی گیری )تحلیل عاملینتایج برآورد مدل اندازه .3شکل 
 (استاندارد)ضرایب  گانه سنجش کیفیت زندگیهارچ
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 کیفیت زندگیهای برازندگی مدل معادالت ساختاری برای زیر مقیاس

شود که  (، مشاهده می4 های برازندگی )جدول شده شاخصبا توجه به مقدار گزارش

ها از لحاظ آماری با ساختار عاملی مدل معادالت ساختاری متغیرهای نهفته پژوهش  داده

زگاری و تطابق دارند. بنابراین، مدل معادالت ساختاری پژوهش از برازش مناسب و قابل سا

 قبولی برخوردار است. 

 کیفیت زندگیهای مدل معادالت ساختاری برای زیر مقیاس های برازششاخص .4جدول 

 عالمت 

 اختصاری
 مفهوم

 مقدار 

 قبول قابل

 شاخص 

 اجتماعی

 شاخص

 محیطی

 شاخص

 کالبدی

 شاخص

 تصادیاق

RMSEA 
ریشه میانگین توان دوم خطای 

 تقریب
< 08/0  77/0  75/0  79/0  77/0  

CMIN/DF 3< شاخص بهنجار نسبی  85/2  99/2  91/2  96/2  

IFI شاخص برازش افزایشی >= 90/0  92/0  90/0  92/0  90/0  

NFI شدهشاخص برازش نرمال  >= 90/0  90/0  89/0  87/0  86/0  

GFI شاخص نیکویی برازش >= 90/0  90/0  92/0  92/0  92/0  

AGFI یافتهشاخص نیکویی برازش تعدیل  >= 90/0  91/0  97/0  93/0  91/0  

CFI ای شاخص برازش مقایسه  >= 90/0  94/0  98/0  94/0  90/0  

های پژوهش مأخذ: یافته  

 مرتبه دوم تأییدیتحلیل عاملی نتایج 

یر وابسته اصلی عنوان متغد متغیر پنهان سرمایه اجتماعی بهمدل نهایی سنجش و برآور

عنوان چهار مقیاس به محیطی، کالبدی و اقتصادی ،تحقیق بر اساس چهار شاخص اجتماعی

 های مختلف در قسمت قبلمتغیر مشاهده شده متشکل از گویه پنهان و بر اساس بیست و هشت

 5و  4 هایتدوین شد. شکل Amos Graphics در محیطو  گیری شدندبرآورد و اندازه

مرتبه دوم با پنج عامل  تأییدیتحلیل عاملی ندارد و غیراستاندارد حاصل از براورد ضرایب استا

  .دهد نشان می را
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)ضرایب مرتبه دوم برای برآورد و تحلیل کیفیت زندگی  تأییدینتایج تحلیل عاملی  .4شکل 

 (استانداردغیر

 

یفیت زندگی )ضرایب نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم برای برآورد و تحلیل ک .5شکل 

 (استاندارد
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تمامی ضرایب مسیر مقادیر باالیی را نشان  نشان داده شده است، 5شکل  در کهطور همان

بعد  های مقیاسزیر  هشدکه شدت آن در مورد بارهای عاملی متغیرهای مشاهده دهند، می

ت محیطی و آمده بین کیفی به دست تأثیرضریب  .هاست مقیاسمحیطی و کالبدی بیش از سایر 

 کالبدی ،(97/0) محیطی ،(23/0) اجتماعی از: اند عبارتمورد بررسی  مؤلفههر کدام از چهار 

های بحرانی و  ، نسبتاستانداردچنین، نتایج برآوردهای خطای هم(. 93/0) و اقتصادی (99/0)

درصد  99 اطمینان دهد که تمامی این برآوردها در سطحداری نیز نشان میسطوح معنی

های برازش مدل نهایی به دست آمده همراه با مقادیر معیار پیشنهادی برای  شاخص دارند. یمعن

 آمده است. 5ارزیابی در جدول 

 مرتبه دومتحلیل عاملی تأییدی مدل های برازش شاخص .5جدول 

 مقدار گزارش شده معیار مطلوب شاخص

X
2
/df 3 92/2 ترو کم 

RMR 079/0 08/0تر از  کوچک 

GFI 9 /0 93/0 و باالتر 

AGFI 9/0 92/0 و باالتر 

NFI 9/0 94/0 و باالتر 

NNFI 9/0 90/0 و باالتر 

IFI 9/0 99/0 و باالتر 

CFI 9/0 91/0 و باالتر 

RMSEA 079/0 08/0تر از  کوچک 

 پژوهشهای ( و یافتهGhasemi, 2010: قاسمی )مأخذ

متغیرهای  غیرمستقیم و کل()اثرهای مستقیم،  استانداردضرایب رگرسیونی  6جدول 

 دهد. های به دست آمده بر متغیر وابسته پنهان اصلی را نشان مینهایی مشاهده شده و زیر مقیاس
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ها بر مقیاس  مستقیم( متغیرهای مشاهده شده و زیر مقیاس)مستقیم و غیر اثرهای کلی. 6 جدول
 کیفیت زندگی

 اجتماعی کالبدی محیطی اقتصادی کیفیت زندگی ها زیر مقیاس
247/0 اقتصادی  - - - - 

974/0 محیطی  - - - - 

991/0 کالبدی  - - - - 

932/0 اجتماعی  - - - - 

q  1  677/0  - - - 461/0  

q  2  669/0  - - - 765/0  

q  3  648/0  - - - 647/0  

q  4  548/0  - - - 729/0  

q  5  590/0  - - - 235/0  

q  6  693/0  - - - 337/0  

q7 709/0  - - - 455/0  

q8 732/0  - 751/0  - - 

q9 760/0  - 781/0  - - 

q10 679/0  - 697/0  - - 

q11 654/0  - 672/0  - - 

q12 811/0  - 833/0  - - 

q13 777/0  - 798/0  - - 

q14 838/0  - 861/0  - - 

Q15 267/0  - - 270/0  - 

Q16 510/0  - - 515/0  - 

Q17 293/0  - - 296/0  - 

Q18 749/0  - - 756/0  - 

Q19 778/0  - - 785/0  - 

q20 786/0  - - 794/0  - 

q21 874/0  - - 882/0  - 

q22 114/0  727/0  - - - 

q  23  189/0  719/0  - - - 

q  24  160/0  695/0  - - - 

q  25  180/0  588/0  - - - 

q  26  058/0  633/0  - - - 

q  27  083/0  744/0  - - - 

q  28  113/0  761/0  - - - 

 های پژوهش مأخذ: یافته



  .....و یکالبد ،یاجتماع ،یاقتصاد یها اثرات شاخص نیبت

71 

مستقیم بر کیفیت زندگی مربوط به دهد که بیشترین اثرهای غیر ان مینش 6تایج جدول ن

)جلوگیری از  12q (،ارتباطی و اطالعاتی های فناوریدسترسی به ) 2q متغیرهای مشاهده شده

رسیدگی به ) 21q، حفظ نمادها و بناهای سنتی در روستا() 14q ،(منابع آب یآلودگ اتالف و

انداز داشتن پس) 28q ...(و  عمومی های مکان، ها محله، ها کوچهمانند  تافضاهای داخلی روس

 ها آنو در مقابل، کمترین ( تیانجام فعال یبرا فکریو ی جسمانی داشتن سالمت) 27q (،مناسب

لحظات  در و بیمارستان سیپل به پاسگاه ی سریعدسترس) 5qبه ترتیب مربوط به متغیرهای 

با  .است کارکردی در ساخت مساکن روستایی( اسب ظاهری و)ایجاد تن 11q و (یاضطرار

و بیشترین  جتماعیبه بعد ا مستقیم مربوطاثرهای غیر تأثیرکمترین میزان  ،توجه به این ضرایب

  است. و اقتصادی کالبدی ،نیز مربوط به ابعاد محیطی

 توان بیان داشت که در روستاهای دهستان حومه شمالی شهرستانبر این مبنا می

های نوین همچون اینترنت و ابزار و کارکردهای آن در آباد غرب دسترسی به فناوری اسالم

بخشی که باید در کلیه روستاها به کیفیت استبهبود کیفیت زندگی مردم بسیار حائز اهمیت 

کشاورزی اغلب مردم و  شغلبرداری بهینه از منابع آبی با توجه به بهره آن اقدام نمود. همچنین

وری منابع آبی بسیار یی و بهرهجوهای اخیر، نقش صرفههای مختلف در سالبروز خشکسالینیز 

های معماری از شهرها به سمت . از طرفی با توجه به ورود مصالح نوین و شیوهاستمهم 

که  استهای اساسی از بین رفتن بافت سنتی و معماری بومی و محلی روستاها، یکی از دغدغه

حمایت و معماری بومی  ،های الزم از این بناهادهای محلی و آموزشباید به کمک نها

 محافظت شود. 

 پیشنهادهاو  گیری نتیجه

های کیفیت زندگی از دیدگاه روستاییان  شاخص تأثیرمطالعه حاضر با هدف بررسی 

انجام ساختاری   سازی معادلهبا رویکرد مدل آباد غربشهرستان اسالم شمالیدهستان حومه 

اقتصادی  ، کالبدی و، محیطیاجتماعیشاخص مؤلفه  چهاربا تعریف  کیفیت زندگی گرفت.
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مدل تحلیل عاملی تأییدی  چهار .در نظر گرفته شدکیفیت زندگی ی برای یها عنوان مقیاسبه

عاملی مرتبه  پنجمقیاس و یک مدل  چهارسنجی گیری و اعتباریک عاملی مرتبه اول برای اندازه

در نهایت آن تدوین و اجرا شدند. های مربوط به  و معرفیت زندگی کیفدوم برای تحلیل 

 99/0ان ، شاخص کالبدی به میز97/0به میزان ، شاخص محیطی 93/0به میزان  اقتصادی شاخص

 داشت.  تأثیر کیفیت زندگیبر  23/0به میزان  تأثیر با کمترین اجتماعیو شاخص 

 وجودشان ماهیت و ها ویژگی دلیل به توان بیان داشت که روستاهابر این اساس می

 بستر این در تغییرات کهطوریبه هستند، متکی و وابسته خود پیرامون طبیعت به مستقیم طور به

 و عوامل میان متقابل کنش بر مبتنی جغرافیایی فضایی در و گیرد می شکل زمان گذر در مکانی

 درجه به بنا نماید، می خلق را سیاسی ـ اقتصادی ـ اجتماعی و یاکولوژیک ـ طبیعی روندهای

 و طبیعی شکل روستا بیرونی و درونی فضای از هاییبخش روستایی های دگرگونی و تغییرات

ساز ایجاد شرایط خاص اقتصادی شده که بر نماید و همین امر زمینه می حفظ را خود بکر

 .استکیفیت زندگی روستایی اثرگذار 

 et al., 2009قالیباف و همکاران ) گرفته از سویانجام  هایپژوهشهای تحقیق با یافته

Ghalibaf) ( و پوررمضان و مهرزادPourramezan and Mehrzad, 2014 )همسو و هم جهت 

 شود:با توجه به نتایج تحقیق پیشنهادهای زیر ارائه می .است

ی ها وشربخشی به زندگی روستائیان بر مبنای از تجربیات موفق در زمینه کیفیت گیری بهره -1

استفاده از در خصوص افراد باتجربه در این زمینه بهنوین و استفاده از نظریات متخصصین و 

 ؛مشارکت مردم محلی

 غلی در نواحی روستایی مورد مطالعه؛کارآفرینی و نوآوری ش توجه بیشتر به -2

گرفته از سوی های انجام در طرحتوانمندی اقتصادی افراد روستایی  آوردنفراهم -3

 ؛کنندهایی که در زمینه توسعه روستایی کار می دستگاه

مدارس ) و ...( و اجتماعی زباله عدفمناسب  های جایگاهوجود ) محیطیامکانات  تقویت -4

 و ...(؛ مناسب تیفینوساز و با ک
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مورد روستایی  مناطق در سواد پایین سطح به توجه با های اجتماعیتوجه جدی به شاخص -5

 2/10لیسانس،  درصد دارای 8/19درصد دارای دیپلم،  5/36رصد زیر دیپلم، د 5/33)مطالعه 

 دارای مدرک فوق لیسانس و باالتر(؛درصد 

 ؛ساخت مساکن روستایی در ایجاد تناسب ظاهری و کارکردی -6

عمومی....( در  های مکان، ها محله، ها کوچه) به فضاهای داخلی روستارسیدگی بیشتر  -7

 های هادی. طرح
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