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  :ارزيابي ميزان رضايتمندي روستاييان از محيط سکونتگاهي
  مطالعه موردي شهرستان کميجان

  ∗رضا خسروبيگيو حميد شايان، علي اکبر تقيلو، 
  ۱۴/۲/۱۳۸۹: تاريخ پذيرش ۱۸/۶/۱۳۸۸: تاريخ دريافت

  چکيده
ــ  بـا روش توصـيفي  رضايتمندي روستاييان از ابعاد مختلف محـيط سـکونتگاهي   مقاله اين در 

نفر در  ۴۳۰جمع آوري اطالعات از طريق پرسشنامه با حجم نمونه . ده استشارزيابي تحليلي 
ج به دست آمده بر اساس نتاي. سکونتگاه روستايي شهرستان کميجان انجام شده است ۴۹سطح 

دو بيـانگر فاصـله   آزمون کي. ها کمتر از حد انتظار استدرصد سکونتگاه ۷۱سطح رضايت در 
هاي مورد انتظـار اسـت؛ زيـرا نحـوه توزيـع      هاي مشاهده شده از فراوانيزياد فراواني رضايت

لـي  کدام از روستاها در حد زيـاد و خي ميزان رضايتمندي متعادل نيست و ميانگين رضايت هيچ
با باال رفتن ميزان تحصيالت، رضايتمندي کاهش داشـته   دهد مينشان  tآزمون . زياد قرار ندارد

گانه با درجات متفاوت در ميزان رضايت مؤثر ۲۵ يها شاخصبر اساس آزمون فريدمن، . است
طبيعي و اقتصادي بيشترين تأثير را بر متغيـر   ،گام، ابعاد کالبديبهنيستند، ولي در رگرسيون گام

  .اندوابسته داشته
مطالعه )/ شهرستان(كميجان / هاي روستاييسكونتگاه/ رضايتمندي روستاييان: هاکليد واژه
  .موردي

                                                 
دوره دکتـرا؛ و   ي؛ دانشـجو (shayan34@yahoo.com) ايـ جغرافيار گـروه  دانشـ و نويسندة مسئول  ،بيترتبه* 

  .مشهد ي، دانشگاه فردوسييروستا يزيرا و برنامهيارشد جغراف يکارشناس يدانشجو
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  مقدمه
. اسـت  يذهن يها و مقوله ينيع يهافرايندانعکاس اثر  ييايجغراف يرفتار انسان در فضا
 بـارة رامـون دارد، در يط پيکه از مح يخود و برداشت يذهن يهانهيزمشيانسان بر اساس پ

ک طـرف آمـال و آرزوهـا، و از    يـ هـا از  ن قضاوتيا. كند ميقضاوت  يت زندگيوضع
زان يـ ن اوصـاف، م يـ بـا ا . دهنـد  ميط خارج از ذهن او را نشان يت محيفيگر کيطرف د
سـاکنان منـاطق    يط زنـدگ يمحـ  يفـ ياز سطح ک يد به عنوان قضاوتتوان مي يتمنديرضا

و آمال و آرزوهـا   دهد ميرا تحت تأثير قرار  يذهن يها آنچه مقوله. مختلف قلمداد شود
کنـد،  ين مـ ييط خارج تعيرا نسبت به مح يانسان يهاف، و نوع رفتار و قضاوتيرا تعر
، يخـارج از ذهـن شـامل ابعـاد اجتمـاع      يط زنـدگ يمحـ . الت استيزان تحصيسن و م
را  يسـت سـکونت  يز يگر فضـا يکـد ياست که در ارتباط با  يعيبو ط ي، کالبدياقتصاد
جه عملکرد يارتباط ابعاد گوناگون آن، نت يست و چگونگيز يخلق فضا. دهند ميشکل 

بـوده   يسـکونت  يدر فضـا  ‐ا بديخوب  ‐برنامه  يا بيانسان و دخل و تصرف با برنامه 
زان تحقـق  يـ خـود نشـانگر م  ست يزطيها از محانسان يتمنديزان رضاين، ميبنابرا. است

ت و ين رضـا يهمچنـ . است يت زندگيافته جهت بهبود وضعين يتدو يهااهداف برنامه
سـازد؛  يمـ  يز متجليتوسعه را ن يها زان مشارکت مردم در برنامهيط، مياز مح يتينارضا

سـاکنان   يحاصـل بـرا   يهـا، فضـا  ن برنامـه يرا در صورت مشـارکت مـردم در تـدو   يز
  .تر خواهد بود مطلوب

شـتر در چهـارچوب   يمـردم ب  يتمنديسنجش رضا دهد ميشده نشان مطالعات انجام
شلمزاري،  معتمدي و ۲۹۰ :۱۳۸۶ صحراگرد، و جوكار ساماني،( يدرمان ‐ يبهداشت خدمات

 ۱۳۸۶:۱۲۹، يآزاد مرزآباد( يشغل يتمندي، رضا)۱۱۵: ۱۳۸۱كيامنش،  و فالح آزاد اي،اژه
ــي، ( يمشــتر يتمنديو رضــا )۲۲۱ :۱۳۸۵اعظــم آزاده، و  ــروز ۵: ۱۳۸۶رحمت ، يو به

مورد سنجش قرار گرفتـه   يشهر يو عمدتاً در فضاها يبعدبه صورت تک) ۴۳ :۱۳۸۷
را در  يط زنـدگ يان از محـ يروسـتاي  يتمنديزان رضايدارد م يپژوهش حاضر سع. است

ها سشمطالعه، اين پر فرايندن اساس جهت روشن شدن يبر ا. ابعاد مختلف بررسي كند
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قـرار   يجان در چه سطحيشهرستان کم يدر روستاها يتمنديشدت رضا: شود ميمطرح 
تـأثير   يتمنديزان رضايدر م يعيو طب ي، اجتماعي، کالبديک از ابعاد اقتصاديدارد؟ کدام

بـر حسـب سـن و     ييروسـتا  يسـاکنان نـواح   يتمنديزان رضايا در ميدارند؟ آ يشتريب
  وجود دارد؟ يجنس، تفاوت معنادار

  معرفي منطقه 
هـاي  است که بـين طـول   يدهگانه استان مرکز يهااز شهرستان يکيشهرستان کميجان 

 o ۳۴ ۳۱/  ۲۹//ي جغرافيـايي  ها شرقي و عرض o ۴۹ ۳۸/  ۴۰// و o ۴۹ ۶/  ۱۹//جغرافيايي 
 .شمالي قرار گرفته است o ۳۴ ۵۷/  ۴۲//و 

ــ  الـف : به سـه بخـش تقسـيم کـرد     توان مياز نظر ناهمواري شهرستان کميجان را 
  ). ۴: ۱۳۸۳سازمان منابع طبيعي شهرستان کميجان، (ـ دشت ج ها،ـ تپهب کوهستان،

گفت که شمال و شمال غرب و غرب شهرستان کميجـان را   توان ميطور خالصه  به
هاي منطقه کميجان همـان جهـت عمـومي    جهت عمومي کوه. اندارتفاعات اشغال كرده

هاي منفـرد کميجـان   کوه. ي غربي ايران، يعني شمال غربي به جنوب شرقي استهاکوه
  ).۱۵: ۱۳۸۷صفوي،(اند نيز از اين جهت پيروي کرده

: ها به شرح زير برآورد شده است، مقدار زمين۱۳۸۲بر اساس سرشماري کشاورزي 
مقـدار  هکتار است که از اين  ۶۱۲۰۴کل اراضي کشاورزي روستايي شهرستان کميجان 

در ميان . درصد سطح ديم است ۷۳هکتار يا  ۴۴۶۵۵درصد آبي، و  ۲۷هکتار يا  ۱۶۵۴۹
درصد بيشـترين   ۲۹هکتار و  ۳۵۷۲هاي شهرستان کميجان، دهستان ميالجرد با دهستان

درصد کمترين سهم از اراضي آبي را دارا  ۲۱هکتار و  ۲۶۰۸سهم، و دهستان خنجين با 
  آن،  هكتـار /. ۶هكتـار اسـت كـه فقـط      ۲/۲ح شهرستان سرانه كل زمين در سط. هستند

  .آبي است
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  موقعيت جغرافيايي شهرستان كميجان ‐۱نقشه    ۱۳۸۳سازمان منابع طبيعي شهرستان كميجان، : منبع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ۴۱: ۱۳۸۸خسروبيگي، : منبع
  پراكندگي روستاها بر اساس توپوگرافي ‐۲نقشه 
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  شناسي موضوعشناخت
مـؤثر   ياست کـه بـر نظـام ادراکـ     يخارج يروهايالعمل او در برابر نرفتار انسان عکس

 يدر برابر عوامل خـارج  يبشر يرفتارها. العمل كرده استافتاده و او را وادار به عکس
ن رفتـار بـه   يکه البته هر دو نوع ا يابد مي يدر فضا تجل يکيزيو ف يبه دو صورت عاطف

ط يافراد اطالعات به دست آمده از مح«. دارد يخاص بستگاش يات روانيحاالت و روح
ر و يق تصـو يـ ن طريـ سـازند و از ا يرا جـذب و همسـان مـ    يط اجتماعيكالبدي و مح

ن يـ ا. کننديم ميها ترستيمنحصر به فرد خودشان را از واقع يشناختروان يهاييبازنما
ا يـ  يذهنـ  يهـا  نقشـه منحصر بـه فـرد بـه عنـوان      يشناختروان يهايير و بازنمايتصو
اسـت   ير ذهنـ ين تصاوي، و ا)۱۱۲ :۱۳۸۲، ييشکو(» شوند ميمطرح  يشناخت يها نقشه

  .سازديط را متأثر ميکه قضاوت دربارة مح
ب يـ کـه ترت  ييهـا کنـد و قضـاوت  يکه ذهن در امور وارد م يکانت معتقد است احکام

  :دو قسم دارد دهد مي
کـه   يريتصـو  يعنـ يد، يـ آيآن است که محمول از خود موضوع بر م يليحكم تحل ‐ ۱

ل از يـ محمول قرار داده شده، در ضـمن حـد موضـوع بـوده و ذهـن آن را بـه تحل      
  موضوع جدا کرده و بر آن حمل نموده است؛

 ييآن است که محمول داخل در موضـوع نباشـد و ذهـن آن را از جـا     يبيحكم ترک ‐۲
  ).۲۰۳ :۱۳۷۹، يفروغ(د يب نمايکند و ترک مهيگر آورد و بر موضوع ضميد

بشـر اسـت کـه     يکـ يزيو ف يعـاطف  ياز رفتارهـا  يکـ يز يت نيت و عدم رضايرضا
رامون محـاط بـر   يط پيمح. رامون خود استيط پيانسان از مح يبازگوکننده برداشت ذهن

بشر بر اسـاس   يرفتار عاطف. سازد ميرا متأثر  يبشر و خود شخص است که رفتار انسان
خـود، و   يزندگ يک شخص از فراروي يکانت از حاالت، آمال و آرزوها يبيه ترکيقض

اشخاص  يتمنديرضا. ل شده استيط بر ادراک بشر دارد تشکيکه مح ين از اثراتيهمچن
خـود   يبا آمال و آرزوهـا  يط زندگيق شرايافراد، و تطب يبيل ترکيه تحليبر پا ياز زندگ
 يفرد سازگار يبا آمال و آرزوها يزندگ ياعط اجتميو مح يبشر يهر چه زندگ. است

ن، بر اسـاس  يبنابرا. شتر خواهد بود و برعکسيب يتمنديزان رضايداشته باشد، م يشتريب
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) ۲۰۲ :۱۳۷۹، يفروغـ (اينكه معرفت از ديدگاه كانت بـر مبنـاي تجربـه و عقـل اسـت      
کـه نظـام   سـم اسـت   يآلدهيسم و اي، رئاليتمنديرضا يشناسشناخت يگفت مبنا توان مي
  .دهد ميرا شکل  يفاعالن انسان يادراک

 يت ابـزار يـ وعقالن ييرگرايتقـد  ،يشناختاشخاص انعکاس حالت روان يتمنديرضا
دگاه يـ افـراد را بـا د   يتمنديزان رضـا يـ مراحل درک م«از محققان،  ين برخيبنابرا. است

سـوم  ر و سرنوشـت اسـت و حالـت    يدسته دوم مربوط به تقد. اندف کردهيادراک توص
سکونت وفق  يط فعليند خود را با شراتوان ميق نيچ طرياست که به ه يمربوط به افراد

به طور كلـي كليـه مبـاني رفتـاري     ). ۵۴ :۱۳۸۸ان، عسگري و عسگرزاده، يعيرف(» دهند
  : انسان بر دو بخش اساسي استوار است

  وعقالني؛ ير مبتني بر كنش غ اعمال و دانياتوج اخالقيات، گفتارها، پندارها، عواطف، ‐ ۱
عواطف؛ پندارها، گفتارها، اخالقيات، وجدانيات و اعمال مبتنـي بـر كـنش عقالنـي      ‐ ۲

 ).۲۰:  ۱۳۸۶شمي، ها حاجي(
 يهامقوله آن در که است بشر يشناختروان و يعاطف حاالت بر يمبتن يا رفتار منظر اين از
ت يفيسطح و ک افراد كه است تيعقالن بر مبتني يا و هستند کنندهنييتع )وآرزوها آمال( يذهن
ست موجـود  توان ميکه  يتيفيگران و سطح کيد يت زندگيفيخود را با سطح و ک يزندگ

  . دارند ميت خود را اعالم يت يا عدم رضاين مبنا، رضايسنجند و بر همباشد، مي

  مباني نظري
معنـا  » و ارضـاء شـدن   يه خشـنود يا مايبرآورده کردن «را  يتمنديدر فرهنگ لغت رضا

حالت شادماني، خشنودي و مطلوبيتي كه در نتيجه تأمين نيازها و برآورده  ايجاد .اندکرده
كنندگان ايجاد  خدمت در مراجعه كنندهارائه توسط كنندهمراجعه احتياجات و تقاضاها كردن
سطح رضايت ، »كاتلر«به عقيده  ).۲۳ :۱۳۸۷ فرهادنژاد،( شود مي گفته رضايتمندي ،شود مي

  .)۱۳۸۲:۳۱رهنورد، (تابعي است از تفاوت بين ادراك از عملكرد و انتظارهاي فرد 
گفـت   تـوان  مـي ت يزان رضـا يـ ها و مسکونتگاه يت زندگيفين کيدر کشف رابطه ب

است  ينيت، مفهومي عيفيکه ک يمدت است، در حالو کوتاه يذهن يمفهوم يتمنديرضا
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ـ   ياز طرفـ ). ۱۸۲: ۱۳۸۶طاهريان، ( يابد مين يتکو يکه در مدت زمان طوالن ن يرابطـه ب
بـر   يق که نگرش کليت تحقيبا توجه به ماه. ر قابل انکار استيغ يتمنديت و رضايفيک

ن ابعـاد را  يا يکه تمام يمدون يدارد، چهارچوب نظر يت زندگيفيتمام ابعاد مختلف ک
ق به صـورت  يتحق يرهايمتغ ،فهم بهتر موضوع ين برايبنابرا. پوشش دهد وجود ندارد

  . شوند مي يمجزا بررس
ن يـي را تع يتمنديآن سـطح رضـا   يفياست که سطح ک ياز ابعاد زندگ يکيخدمات 

به خدمات  يت خدمات و سهولت دسترسيفي، کييروستا يط سکونتگاهيدر مح. کنديم
 يتمنديت خدمات با رضايفيک يياما بار معنا. است يتمنديکننده رضانييتع يرهاياز متغ

 ياسـت، در حـال   يو شناخت ي، سنجشينيمفهوم ع يت خدمات دارايفيک. متفاوت است
  ). ۱۸۲ :۱۳۸۶ان، يطاهر(است  يبر احساسات و انفعال يمبتن يذهن يت عنصريکه رضا
» فانـگ  و يانـگ «. شـود  ميسنجيده  يت خدمات با شکل، اندازه و نحوه دسترسيفيک
 ايـن . مشخص كردند را مشتري رضايتمندي اب ابعاد اين رابطه ميان و خدمات كيفي ابعاد
نـه  ي، شايسـتگي و هز يسـهولت دسترسـ   پاسـخگويي،  قابليت اعتماد، :شامل كيفي ابعاد

عنـوان   بـه : جملـه  از ،شـود  مـي  بيان اشكال گوناگوني به كيفيت واقع در. است يدسترس
 از پرهيـز  استفاده، براي ها، سازگارينيازمندي با تطابق ها،ويژگي با تطابق ارزش، برتري،
رابطـه و  » هرنـون آلـتمن  «). ۴۵ :۱۳۸۷، يبهـروز ( مشـتريان  برآوردن انتظـارات  و زيان

از  يتمنديسـطوح رضـا  «: کنـد يان مـ ياتر بيرا گو يتمنديت خدمات و رضايفيتفاوت ک
کند، يک سازمان خاص تجربه ميک شخص در ارتباط با يکه  ييا برخوردهايتعامالت 

. آورديآن شـخص بـه وجـود مـ     يت خدمات را بـرا يفياز ک ياو نشانه شود ميل يتشک
ت خـدمات را  يـ فيک يبرا يک شهرت سازمانياز اشخاص  يتعداد زياد يتجارب جمع

 يتمنديت خـدمات را بـا رضـا   يـ فينکـه ک يبا وجود ا). ۱۸۲ :۱۳۸۶ان، يطاهر(سازند يم
  .ن دو مفهوم، متفاوت هستنديا يسنجند، ول مي

 يت شـغل يرضـا . ت از کار استي، رضايزندگ تيفيت از کيکنترل رضاگر يعنصر د
  :شود ميحاصل  يرونيو ب ياز دو منبع درون
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کـه انسـان    ياول، احساس لـذت : شود ميکه خود از دو منبع حاصل  يت درونيرضا ‐۱
کـه بـر اثـر مشـاهده      يدوم، لـذت . شود ميدش يت عايصرفاً از اشتغال به کار و فعال

هـا و  ييو بـه ظهـور رسـاندن توانـا     ياجتماع يهاتيمسئول يبرخا انجام يشرفت يپ
  و ؛دهد ميبه انسان دست  يفرد يهارغبت

رابطـه دارد و دائـم در حـال     يط کاريط و محيشتر با نوع شرايکه ب يرونيت بيرضا ‐۲
  .)۲۲۶ :۱۳۸۵اعظم آزاده، ( ر و تحول استييتغ
بت از کار، رها کردن يغ: اند ازعبارت يشغل يتينارضا يرفتار يهان نشانهيترعمده 

. اسـت )  ۱۲۲ :۱۳۸۶، يآزاد مرزآبـاد ( يوراز کـار و فقـدان بهـره    يشغل، حوادث ناشـ 
 يکه در حوزه کـار و فـراهم آوردن روابـط انسـان     يل نقشيت از کار، به دليمفهوم رضا

که بتوان آن را با  يژه در صورتيدارد، به و يت خاصيکند، اهميم فايا کارآمد و نديخوشا
 يفرد ين مفهوم با توجه به نظام ارزشيت اياهم .جمع كرد يخانوادگ و يشغل يهاارزش
ط کار، کارکرد يخارج از مح يت زندگيفي، رابطه با کيبالقوه فرد يهاتي، ظرفيو جمع
). ۲۲۲ :۱۳۸۵اعظـم آزاده،  ( شـود  ميشتر يجسماني ب يو حت ي، و سالمت روانيسازمان

 يهـا از سنجه يزان درآمد و درجه سختيت، ثبات، مي، امنيت کاريالبته در سنجش رضا
 .ها تحت تأثير قرار دهدرا در سکونتگاه يتمنديد رضاتوان ميمهم است که 

. دهـد  ميها را تحت تأثير قرار در سکونتگاه يت زندگيفيز کين يزان کنش اجتماعيم
کـنش  . کنديرا مشخص م يزان کنش اجتماعيم يشاونديمشارکت در امور و روابط خو

در  ين تعـامالت اجتمـاع  يـي بـه تب  يکـرد کـنش اجتمـاع   يل رويـ ن در تکميمتقابل نماد
ازهـا و اهـداف و در   يکـرد، افـراد ن  ين رويـ براساس ا«. پردازد ميگوناگون  يهاتيموقع
دازند تـا  پريمختلف به کنش م يهاتيدارند که بر اساس آن در موقع ييهازهيانگ جهينت

ا کسـب  يـ نـه  يت در کنش متقابل، متضمن هزيافت رضايدر. ت مطلوب برسنديبه رضا
بـاالتر   ين هرچه کـنش اجتمـاع  يبنابرا). ۱۳۸۵:۲۲۲اعظم آزاده، (» ت متقابل استيرضا

را کاهش  ينه زندگيهز يه اجتماعيافت و سرمايش خواهد يافزا يه اجتماعيباشد، سرما
ت از يو رضـا  كنـد  ميآرامش بخش  يسکونتگاه يرا در فضاها يزندگ ي، فضادهد مي
  . آورديرا به همراه م يزندگ
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رضايتمندي جمعي رشد يافته و  به اقتصادي ‐شناختيروان ويكردر گذشته دهه دو طي
 مشـتريان  کـارآزمودگي  عنوان به را رضايتمندي ،كرديور اين .است گرفته قرار پذيرش مورد

 Johanson, Gustafsson and)کنــدمــي تعريــف خــدمات کننــدگانفــراهم و توليــد از

Andreassen, 2001: 218 .(يها در عرصه عمدتاً يتمنديرضا يهامدل همه گفت توان مي 
 و سـالمت،  و بهداشـت  آمـوزش،  بـازار،  درحوزه ژهيو به و کردند رشد ياجتماع و ياقتصاد

 طيمحـ  امـا  ).Liu et al., 2008: 512( افتنـد ي گسـترش  يمهمـان  و يحـ يتفر يهـا کارنـاوال 
 را طيمحـ  تيـ هو گريهمـد  با ارتباط در ابعاد نيا و است مختلف ابعاد از متشکل ييايجغراف
نگ و مارانز انجام يکه لنس يادر مطالعه. کننديرا کنترل م يو رفتار بشر تيفعال و فيتعر

 شـد؛  مطـرح  يطـ يمح تيـ فيک سنجش ياصل يارهايمع از يکي عنوان به يتمنديرضا دادند،

 و رفـاه  احسـاس  بـاال  تيـ فيک بـا  طيمحـ  :کردنـد  فيـ تعر بيـ ترت نيبد نيز را طيمح تيفيک
ا نمادين باشد بـه  ي ياجتماع كالبدي، ممکن است که ييهايژگيو واسطه به را يتمنديرضا
 عنـوان  بـه  يتمنديرضـا  مختلف، پژوهشگران دگاهيد از بيترت نيبد .کنديم منتقل تيجمع

  ). ۵۵: ۱۳۸۸ان، عسگري و عسگرزاده، يعيرف(ت مطرح شد يفيسنجش ک يبرا عام ياريمع

  هافرضيه
هـا  سکونتگاه يتمنديزان رضايدارد م ين نوشتار سعيمطروحه، ا يبنابر چهارچوب نظر
  :ل کنديل تحليذ يها هيدر قالب فرض يطيرا از ابعاد مختلف مح

 .قرار دارد ينييجان در سطح پايشهرستان کم يساکنان روستاها يتمنديزان رضايم -
 .دهد ميرا تحت تأثير قرار  يتمنديزان رضاير ابعاد ميش از سايب يبعداقتصاد -
افراد  يتمنديالت باعث ايجاد تفاوت معنادار در رضايزان تحصيسن و م يپارامترها -

 .شوند مي

  متغيرها
ده اسـت و بـه عوامـل    يـ چيار پيبسـ  ياز زنـدگ  يتمنديزان رضايم يريگو اندازه يابيارز

محـل سـکونت و    ييو محتـوا  يند ابعاد کالبـد توان مين عوامل يا. دارد يبستگ يمتعدد
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به  يسه دسترسيق مقايها از طراز سکونتگاه يتمنديرضا يابيارز«. ست را شامل شونديز
و  ين، دوسـت ي، زوجـ يهمچون خانه، غذا، لباس، سالمت يگريد يها شاخصخدمات و 

خـاطر،   يت روزانـه، اوقـات فراغـت، آسـودگ    يـ فعالگران، يرفاقت، خانواده، روابط با د
). Carlson et al., 2008: 72(» پـذير اسـت  امكـان  يط اقتصـاد يو شرا يامکانات سکونت

و  مختلـف محصـور   يرهـا ين متغيوجود دارد که در مطالعات، ب يگرمداخله يرهايمتغ
ا چشـم و  يـ ابتکـار، هنـر، و رقابـت    «: انـد از رها عبارتين متغيا. شوند ميده گرفته يناد
و  دهنـد  مير ييرنده را تغيگمينظر تصم يکه به سخت (Liu et al., 2008: 36)» يچشم هم

و  ييجـو ، رقابـت يهنرمنـد . گذارنـد تـأثير مـي   يتمنديم بـر رضـا  يرمستقيبه صورت غ
 يچگـونگ  انسـان توانمنـد در  . دهـد  مياو را نشان  ييزان توانايهر كس، م يريپذ رقابت
ط يد محتوان ميقدرت است و  يط به نفع خود داراير شراييط اطراف و تغيمح يدگرگون

ن، يبنـابرا . ش دهـد يخود را افـزا  ير دهد و احساس شادابييخواهد تغيرا آن گونه که م
 يت بيـانگر نـاتوان  يرضـا ، و عـدم دهـد  ميساکنان را نشان  يزان توانمنديم يتمنديرضا

و  يشامل درآمـد و سـواد اسـت کـه قـدرت فکـر       يتوانمند يابزارها. اشخاص است
و  يت زنـدگ يفيو بر سطح ک دهد ميبه شهروندان  يطيمح يرا در ايجاد دگرگون يياجرا
گـر، نحـوة رقابـت در    يد يدر سـو . گـذارد ساکنان تأثير مـي  يتيت و نارضايزان رضايم

ه و يـ ، روحيت زندگيفيکجامعه از لحاظ سالم و ناسالم بودن، و برابر و نابرابر بودن، بر 
ش يرا افـزا  ينه زندگيهز يچشمن چشم و هميکنشگران مؤثر است؛ همچن يتمنديرضا
  .دهد ميرا کاهش  يت از زندگيبرد و رضاين ميرا از ب ياحساس آسودگ ،دهد مي

: م کـرد يبه دو شاخه تقسـ  توان مياشخاص را  يتمنديزان رضايمؤثر در م يرهايمتغ 
 يهـا يژگـ يزان درآمـد، نـوع شـغل، و   يـ ، مينة اقتصـاد يدر زم. يراقتصاديو غ ياقتصاد
کننـد  ين مـ يـي را تع يشـغل  يتمنديهستند که رضـا  ييرهايو سطح رفاه از متغ يتيشخص

(Ryan and Richard, 2006: 549) .مثـل   يشامل مجـاري ارتبـاط   ير اقتصاديعوامل غ
هستند و  ياجتماع هيسرما يهاو تعهد است که همگي از مؤلفه ياعتماد، روابط اجتماع

ت را يزان رضـا يـ و سـنجش م  دهنـد  مـي ساکنان را نشان  يتمنديرضا يابيارز يدگيچيپ
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 يبنـد ميدر چهار مؤلفه تقس توان ميرا  يت زندگيفيک يالبته فاکتورها. سازنديمشکل م
  ):Eng et al., 2005: 149(كرد 
  ت در کسب اعتماد به نفس، پول، شغل، مسکن؛يموفق ‐ ۱
  ؛يشاوندي، خويدوست ،و کمک،عشق ياريهم، يکارکرداجتماع ‐ ۲
  ت؛ي، قدرت و خالقيريادگياز نظر  يرشد شخص ‐ ۳
  .گان و جامعهيط، همسايمح ‐ ۴

 يت، بعـد اقتصـاد  يت و عدم رضـا يمثل اعتماد در جامعه، رضا ياجتماع يها مؤلفه
 کاهش و معامالت زانيم مانند ،يتمنديرضا ياقتصاد يرهايمتغ در و سازندمي متأثر را جامعه

 را تحت تـأثير قـرار   يو منافع اقتصاد كنند ميگر عمل مداخله يهاسنجه عنوان به نه،يهز

 يتمنديدر رضـا  مهـم  عنصـر  بودن، ياجتماع اي يعموم وفاق مجموع در ن،يبنابرا .دهند مي
گسـترش  ) يخودخواه( يتيشخص يهايژگيها در اثر ورتيکه مغا ييجا«. است يشغل
و از اعتمـاد،   (Ryan and Richard ,2006: 549)» شود ميثبات يب ي، روابط کاريابد مي

  .شود ميکاسته  يتمندي، و رضاياجتماع يهمبستگ
سازنده سکونتگاه  يارهايمع يابياش را بر اساس ارزيتيا نارضاي تيرضا احساس فرد
ط يت تأهل، شـرا يگر مثل سن، وضعمداخله يهاتأثير سنجه فرايندن يدر ا«. کنديابراز م
 ،يدانشـگاه (ا سطح سواد ي، آموزش )کاريوقت، بوقت، تماممهين( يط کاري، شرايزندگ
ــالج، ــاب ادراک نحــوه در )متوســطه ک ــذ اجتن   . (Eng et al., 2005: 148) »اســت ريناپ
. سـتند ين يتمنديو رضـا  يت زنـدگ يفيرهاي مؤثر در کي، تنها متغياقتصاد يرهايالبته متغ

ـ  ي، دسترسيعيطب اندازمثل چشم يعيطب يها ريمتغ  يهـوا، آلـودگ   ي، آلـودگ يبه منابع آب
را تحـت تـأثير    يتمنديزان رضـا يـ و م يت زندگيفيناهنجار، ک يو انتشار صداها يصوت
 فراينـد ل يتسـه  ين، بـرا يبنابرا .(Rehdanz and Maddison, 2008: 787) دهند ميقرار 

سـنجش   يهـا  شـاخص البتـه  . شـود  مـي ر ارائه يق در مدل زيتحق يهاروش کار، سنجه
  .اندبر اساس اطالعات قابل حصول انتخاب شده يتمنديرضا
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  هاي تحقيقيافته :منبع

  تجربي تحقيق فرايند ‐۱نمودار
  روش تحقيق

آن  ييت موضوع پژوهش و امکانات اجرايبه اهداف و ماه يق بستگيانتخاب روش تحق
م گرفت که عوامـل يادشـده   يق تصميدر مورد روش تحق توان مي ين هنگاميبنابرا .دارد

از  يبـ يق، ترکيـ تحقن مقالـه روش  يدر ا). ۳۱: ۱۳۸۸و خليلي،  يزيعز(مشخص باشند 
ن صـورت اسـت کـه    يق بديتحق فرايند. است يو همبستگ يلي، تحليفيتوص يهاروش

 ۴۹شاخص در سطح  ۲۵اطالعات در چهار چوب  يآورو جمع يدانيبعد از مطالعات م
زان يـ ن شده و سپس مييت ساکنان تعيزان رضايجان، ميشهرستان کم ييسکونتگاه روستا

دمن و يـ ، فرt يهـا بـا اسـتفاده از آزمـون    يتمنديدر رضـا  هـا  شـاخص ک از ير هر يتأث
البته سنجش رضايت بر اسـاس طيـف ليكـرت    . ل شده استيون گام به گام تحليرگرس

  .انجام شده است) خيلي زياد=۵زياد، =۴متوسط، =۳خيلي كم، =۲كم، =۱اصال، =۰(
  جامعه آماري و حجم نمونه

خانوار  ۲۰ يت بااليجان با جمعيشهرستان کم ييروستا سکونتگاه ۴۹ شامل يآمار جامعه
اسـاس   بـر ). ۱۳۸۵مركـز آمـار ايـران،    (ت دارند ينفر جمع ۲۸۵۰۴است که در مجموع 

ه يـ د کـه طبـق اصـل تناسـب از کل    شن يينفر تع ۴۳۰ق يفرمول کوکران حجم نمونه تحق
   .به عمل آمد يريگنمونه يشهرستان به روش تصادف يروستاها

رضايتمندي روستاييان

 هاي طبيعي ويژگيهاي اجتماعي ويژگيهاي اقتصادي ويژگيهاي كالبدي ويژگي

 امكانات دفع زباله ‐
  نحوه دفع فاضالب  ‐
كيفي مسكن و ظاهري وضعيت ‐
  نحوه اجراي طرح هادي ‐
  بافت فيزيكي روستا  ‐
  كيفيت راه ارتباطي  ‐
  كيفيت و كميت آب شرب  ‐
خدماتي ازمراكزروستا فاصله  ‐
 

 
  درآمد ‐
كشاورزي اراضي تعداد قطعات ‐
كيفي مسكن و ظاهري وضعيت ‐
  ميزان اراضي كشاورزي  ‐
   هزينه زندگي  ‐
ــل ‐ ــاال از مح ــأمين ك ــوه ت نح

   سكونت     
 

  خدمات كشاورزي ‐
  خدمات آموزشي ‐
  خدمات بهداشتي  ‐
  مشاركت در انتخابات  ‐
  همياري و همكاري  ‐
  روابط با خويشاوندان  ‐
  وضعيت معيشت  ‐
  تحمل  ‐
 گيري در امور روستاتصميم‐

  
  
  
 انداز و موقعيت طبيعي  چشم ‐
   منابع آب كشاورزي  ‐
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  نمونه به تفكيك روستا توزيع جامعه ‐۱جدول
 تعداد جمعيت خانوار  آبادي

تعداد جمعيت خانوار  آبادي پرسشنامه
  پرسشنامه

  ۴۶۶۱۰ ۱۰۱گورچان ۲۱۷۲۳ذادوق اباد
  ۲۸۷۸ ۱۱۵روشنايي ۱۱۹۴۴۰۹ فتح اباد
  ۱۹۱۹۷ ۶۹سمقاور۱۶۱۵۹۳۱۲آبادفضل
  ۱۸۹۱۴ ۵۴۸چالميان ۵۰۹۱۶۰۷۱۴ وفس

  ۲۵۹۷ ۴۶فرك ۲۱۵۸۷۲۱۳خمارباغي
  ۳۶۱۵ ۵۱ميدانك ۲۸۱۱۶۴راستگردان
  ۱۰۷۸ ۸۵علي اباد ۱۹۳۸۴۷۱۳ كلوان
  ۵۴۵۴ ۲۷ينگه ملك ۳۲۱۱۳۹۴۱۳ اسفندان
  ۴۱۶۹ ۱۱۸امره ۴۴۱۴۱۶ چابار

  ۵۹۳ ۲۰والزجرد ۴۲۱۴۹۶دره گرگ
  ۱۵۸۰۱۰ ۴۱۵چهرقان ۸۲۳۵۷۸كوت آباد
  ۱۹۱۴۱۱ ۴۶۸خسروبيگ ۲۶۵۱۰۸۲۱۳ چلبي
  ۳۸۵۹ ۸۷سوران ۲۲۰۹۰۳۱۶ ياسبالغ
  ۶۲۰۱۱ ۱۵۴محموداباد ۱۰۳۳۸۶۱۰ يساول
  ۲۰۸۵ ۵۶سيجان ۷۴۱۲۹۰۹۱۸ خنجين
  ۱۸۱۶ ۵۹طرالن ۱۱۵۴۷۳۸ فردقان
  ۱۲۰۴ ۲۷وليداباد ۱۰۴۴۴۹۱۰ ركين
  ۹۹۹۱۵ ۲۲۴ امامزاده عباس ۱۰۴۱۶۲۱۰ زنجيران
  ۵۷۳۱۰ ۱۴۳حسين اباد۴۷۱۰۲۰۷آباد سليم

  ۱۷۲۶ ۴۰مهدي اباد ۲۶۴۳۳۹۱۰ ضيااباد
  ۲۳۰۳ ۲۰خاتم اباد ۷۸۲۴۴۸ ونك
  ۶۹۰۱۰ ۴۱۵فامرين۶۳۱۷۷۶خانك هفته

  ۲۹۹۱۱ ۴۶۸نهرپشته ۳۹۱۱۴۶ چوگان
  ۱۷۶۹ ۸۷سلوكلو ۲۷۳۸۴۴درويشان
 ۲۷۰۵۵۴۳۰ ۶۸۷۸ کل ۹۶۴۶۵۱۰كسراصف

  هاي تحقيق، و يافته۱۳۸۵ايران،  آمارمركز : منبع

  هايافته
شهرستان  ييروستا سکونتگاه ۴۹ و شاخص ۲۵ سطح در يتمنديرضا يابيارز ،۲ جدول طبق
سلوکلو  ين و روستايشتريب ۶۲/۳ن يانگيآباد با مفضل يکه روستا دهد ميجان نشان يکم



   رضا خسروبيگيو لو،  اكبر تقي حميد شايان، علي  ۱، شماره۱۳فصلنامه روستا و توسعه، سال  ۱۶۸
 

 

درصـد   ۷۱ت در يرضـا نکه سطح يبا توجه به ا. ت را دارنديزان رضاين ميکمتر ۲۱/۱با 
دو، مقـدار آمـاره    ياست و طبق آزمـون کـ  ) ۵/۲(ها کمتر از حد مورد انتظار سکونتگاه

مشاهده شده  يهاتيرضا يد فراوانيانگر فاصله شديدرصد ب ۹۵نان يدر سطح اطم ۷/۹۰
 .ه اول پژوهش را اثبات شده دانستيفرض توان ميهاي مورد انتظار است، از رضايت

  رضايتمندي به تفکيک روستاميزان  ‐۲جدول 
رتبه     سطح 

رضايتمندي  رتبه آبادي جمعيت  سطح
رضايتمندي  آبادي جمعيت

۲۶ ۰۷/۲ چلبي ۱۰۸۲  ۱ ۶۲/۳ آبادفضل ۵۹۳ 
وفس ۱۶۰۷ ۰۲/۲ ۲۷ ۲ ۰۷/۳ اسفندان ۱۳۹۴ 
۳ هفته خانك ۱۷۷ ۰۲/۲ ۲۸ ۹۵/۲  ۴۴۰ فتح اباد
۲۹ ۹۷/۱ فرك ۲۵۹ ۴ ۸۸/۲ سمقاور ۱۹۱۹ 
۳۰ ۸۹/۱ ۵ ذادوق اباد ۷۲  ۶۹/۲  خنجين ۲۹۰۹ 
۳۱ ۸۸/۱ ۶ حسين اباد ۵۷۳  ۶۵/۲ خسروبيگ ۱۹۱۴ 
۳۲ ۸۵/۱ ۷ كسراصف ۴۶۵  ۶۳/۲  كلوان ۸۴۷ 
۳۳ ۷۷/۱ ۸ نهرپشته ۲۹۹  ۶۳/۲  فامرين ۶۹۰ 
ونك ۲۴۴ ۷۷/۱ ۳۴ ۹ ۶۱/۲ علي اباد ۱۰۷ 
۳۵ ۷۵/۱ چابار ۱۴۱  ۱۰ ۵۹/۲ امامزاده عباس ۹۹۹ 
۳۶ ۷۰/۱ امره ۴۱۶  ۱۱ ۵۹/۲ خمارباغي ۸۷۲ 
۳۷ ۶۶/۱ سوران ۳۸۵  ۱۲ ۵۶/۲ چهرقان ۱۵۸۰ 
۳۸ ۶۶/۱ ۱۳ دره گرگ ۱۴۹  ۵۵/۲ درويشان ۳۸۴ 
۳۹ ۶۵/۱ ۱۴ كوت آباد ۳۵۷  ۵۴/۲ زنجيران ۱۶۲ 
۱۵ ميدانك ۳۶۱ ۶۴/۱ ۴۰ ۴۹/۲ ينگه ملك ۵۴۵
۴۱ ۶۳/۱ ۱۶ خاتم اباد ۲۳۰  ۴۰/۲  يساول ۳۸۶ 
۴۲ ۶۰/۱ وليداباد ۱۲۰  ۱۷ ۳۸/۲ ۶۲۰ محموداباد
۴۳ ۵۷/۱ ۱۸ راستگردان ۱۱۶  ۳۳/۲ والزجرد ۵۹ 
۴۴ ۵۵/۱ ۱۹ روشنايي ۲۸۷  ۲۷/۲  ۱۷۲ مهدي اباد
۴۵ ۵۳/۱ ركين ۴۴۹  ۲۰ ۲۴/۲ گورچان ۴۶۶ 
۴۶ ۴۸/۱ طرالن ۱۸۱  ۲۱ ۲۱/۲  ضيااباد ۳۳۹ 
۴۷ ۳۸/۱ فردقان ۴۷۳  ۲۲ ۱۶/۲ سليم اباد ۱۰۲۰ 
۴۸ ۲۹/۱ ۲۳ چالميان ۱۸۹  ۱۵/۲ ياسبالغ ۹۰۳ 
۴۹ ۲۱/۱ ۲۴ سلوكلو ۱۷۶  ۱۱/۲  چوگان ۱۱۴ 
       ۲۵ ۰۷/۲  سيجان ۲۰۸ 

  هاي تحقيقيافته: منبع
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  هاي تحقيقيافته: منبع
  جانيکم يروستاها يتمنديزان رضايم ‐۳نقشه

است،  ۵/۲ت آنها باالتر از يزان رضايکه م يي، بيشتر روستاهاييايع جغرافياز نظر توز
شـبکه  . انـد ک بـه مرکـز شهرسـتان پراکنـده شـده     يو نزد ياصل يارتباط ر شبکهيدر مس
 يحتاج زنـدگ يه مايبه خدمات و ته يدسترس يبه مرکز شهر، چگونگ يکيو نزد يارتباط

بـه کـاال و خـدمات،     ينـه دسترسـ  يق کـاهش هز يـ و از طر دهـد  ميرا تحت تأثير قرار 
گـذارد و سـطح   شت اثر مييو مع يت زندگيفي، بر کيبه بازار و اشتغال خدمات يدسترس
در  ين روستاها از نظـر توپـوگراف  يدرصد ا ۸۵عالوه، به. دهد ميش يرا افزا يتمنديرضا
ها زراعت در دشت يبرا ينير زميو ز ين و آب سطحيوجود زم .اندها قرار گرفتهدشت

، و سـطح  كنـد  مـي ر يپـذ را امکـان  يشـت ي، تنـوع مع دهـد  مـي ش يرا افـزا  يت زندگيفيک
ــزا يتمنديرضــا ــل، روســتاها. دهــد مــيش يســاکنان را اف ســطح  يکــه دارا ييدر مقاب
ک يـ درجـه   يو دور از شبکه ارتباط يهستند، در مناطق کوهستان يترنييپا يتمنديرضا

  . اندواقع شده
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  هاتوزيع ميزان رضايتمندي سکونتگاه ‐۳جدول 
 يليخ
يليخ  کم متوسط  اديز  اديز

 ميزان رضايت  اصال کم
 مشخصه سكونتگاه

  تعداد روستا  ۰  ۴  ۳۱  ۱۴  ۰ ۰
  تيتعداد جمع  ۰  ۱۰۱۹ ۱۲۶۲۱  ۱۴۸۱۰ ۰ ۰
  تيدرصد رضا  ۰  ۶/۳  ۳۶/۴۴  ۵۲ ۰ ۰

  هاي تحقيقيافته: منبع
 يست، بـه طـور  يبرخوردار ن يع متعادليدر سطح روستاها از توز يتمنديزان رضايم
درصـد   ۲۸کم هسـتند و   يليکم و خ يتمنديرضا يدرصد روستاها دارا ۷۰ش از يکه ب
  .متوسط برخوردارند يتمنديه از سطح رضايبق

ت در ي، عکـس سـطح رضـا   يتمنديت برحسـب سـطوح رضـا   يجمع يع فراوانيتوز
درصـد جمعيـت، درسـطح متوسـط      ۵۲کـه حـدود    يروستاهاسـت، بـه طـور    يفراوان
هرچـه  . کـم هسـتند   يليت کم و خيرضا يز دارايدرصد ن ۴۸قرار دارند و  يتمنديرضا

  .شتر شوديبايست بمي زيآنها ن يتمنديزان رضايابد، ميش يت روستاها افزايتعداد جمع
ط ياز محـ  يتمنديدر سـطح رضـا   ها شاخصک از يزان تأثير هر يسه ميبه منظور مقا

کنـد کـه در   يان مـ يـ ن آزمـون ب يـ ا. دمن استفاده شده اسـت ي، از آزمون فريسکونتگاه
در ايـن  . درجه اهميت يکساني دارنـد  ها شاخصهمه  دهندگانپاسخر ا از نظيمجموع، آ

 ۱شـده برابـر بـا    محاسـبه  p، و مقـدار  ۱۴۳/۴تحقيق مقدار آماره آزمون فريدمن برابر با 
کـه   شـود  مـي بنابراين، نتيجه گرفتـه  . باشدمي ۰۵/۰تر از سطح معناداري زرگاست كه ب
ــا درجــات متفــاوت در مي مــهــا شــاخص ط ياز محــ يتمنديزان رضــايــورد آزمــون ب
اد يـ قـدر ز ازها آنين امتيانگيبه واقع، تفاوت مشاهده شده درم. مؤثر نيستند يسکونتگاه

مالحظه  ۴با وجود اين، در جدول . ت آنها را متفاوت فرض کرديست که بتوان در نهاين
، هميـاري، و  يکه تنها چهار عامل، يعني مشارکت در انتخابات، خدمات آموزش شود مي

بقيـه عوامـل از شـرايط مناسـبي     . انـد كيفيت راه، در سطح باالتر از متوسط قرار گرفتـه 
  .برخوردار نيستند
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  ميانگين امتيازهاي رضايتمندي ساکنان از هر شاخص ‐۴جدول 
رتبهميانگين عامل رضايتمنديرتبهميانگين عامل رضايتمندي

۳۴/۲۱۴ تعداد قطعات اراضي۸۴/۴۱مشارکت در انتخابات
۲۷/۲۱۵ خدمات کشاورزي۶۵/۳۲خدمات آموزشي

۱۵/۲۱۶درآمد۲۷/۳۳روزمره کارهاي در وهمياري همکاري
۱۴/۲۱۷ ديها نحوه اجراي طرح۰۶/۳۴کيفيت راه ارتباطي
۰۸/۲۱۸ تصميم گيري در امور روستا۴۹/۲۵بافت كالبدي روستا
۸۷/۱۱۹ وضعيت معيشت۸۷/۲۶خدمات بهداشتي

۸۱/۱۲۰ دفع فاضالب۷۸/۲۷کيفيت و کميت آب شرب
۲۱ ۳/۱ شکل ظاهري و كيفي مسکن۷۷/۲۸چشم انداز طبيعي روستا

۲۵/۱۲۲ آب کشاورزي۷۴/۲۹زندگي هزينه
۰۲/۱۲۳سکونت از محل مرهتامين وسايل روز۷۱/۲۱۰ميزان برداشت محصول
۲۴ ۱دفع زباله۶۵/۲۱۱فاصله از مرکز خدمات

۵۵/۰۲۵ ميزان اراضي کشاورزي۶۲/۲۱۲ شغل
  ۳۵/۲۱۳روابط خويشاوندي

  هاي تحقيقيافته: منبع 
  آزمون فريدمن نتيجه ‐۵جدول 

  
  
  

    
  هاي تحقيقيافته: منبع                                    

ون گـام بـه گـام    ياز رگرسـ  يتمنديزان تأثير ابعاد مختلف در رضايسنجش مجهت  
، R2 (۳۸۳/۰ (ن يـي ب تعيبـا ضـر   يعـ يبعـد طب  دهـد  مـي ج نشان ينتا. استفاده شده است

رات ييدرصد از تغ ۳/۳۸ که يداشته است، به طور يتمندين تأثير را بر سطح رضايشتريب
انس سـطح  يـ درصـد وار  ۵/۲۰در گـام دوم   يبعد اقتصـاد . کندين مييرا تب يتمنديرضا
و  يبـه کشـاورز   يديشد ياز آنجا که در روستاها وابستگ. کندين مييرا تب يتمنديرضا

د روستاها از نظر شاخص منابع آب ين شدين تبايوجود دارد، بنابرا يمنابع آب کشاورز
  .ش داده استيت افزايزان رضايرا در م يعيزان تأثير بعد طبي، ميکشاورز

تعداد ۴۳۰
۱۴۳/۴  كاي اسكوئر
۲۴  درجة آزادي
۰۰۰/۱  سطح معناداري
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  ابعاد وارد شده و سهم هر بعد در مدل رگرسيون گام به گام ‐۶ل جدو

 مراحل
ابعاد وارد شده به
 مدل در هر مرحله

ضرايب
 )۲R(تعيين

  سهم هر بعد در تبيين
 )درصد(بعد وابسته 

 ۳/۳۸ ۳۸۳/۰ طبيعي گام اول
 ۵/۲۰ ۵۸۸/۰ اقتصادي گام دوم
 ۴/۸ ۶۷۲/۰ اجتماعي گام سوم
 ۲/۳ ۷۰۴/۰ کالبدي گام چهارم

  هاي تحقيقيافته: منبع  
  

بر سطح رضايتمندي و  ضرايب رگرسيون گام به گام براي بررسي تأثير ابعاد ‐۷جدول 
  اهميت نسبي آنها

  سطح 
 داريمعنا

 t مقدار
خطاي 
 استاندارد

ضرايب رگرسيوني
 )β(استاندارد

ضرايب رگرسيوني
)(B 

ابعاد وارد
 شده به مدل

۴۹۸/۰ ۶۸۳/۰‐ ۰۰۳/۰  ۰۰۲/۰‐  ضريب ثابت

۰۰۰/۰ ۲۳۹/۲۷۹  طبيعي ۲۴۹/۰ ۳۶۱/۰ ۰۰۱/۰

۰۰۰/۰ ۳۸۵/۴۲۱  کالبدي ۲۵۰/۰ ۴۰۲/۰ ۰۰۱/۰

۰۰۰/۰ ۶۸۷/۲۱۱  اجتماعي ۲۵۱/۰ ۲۰۷/۰ ۰۰۱/۰

۰۰۰/۰ ۳۰۳/۲۹۳  اقتصادي ۲۵۱/۰ ۳۴۴/۰ ۰۰۱/۰

  هاي تحقيقيافته: منبع 
ط يت از محــيرضــا زانيــابعــاد تأثيرگــذار بــر م يت نســبيــنشــانگر اهم ۲نمــودار  

ر ييـ کـه تغ  دهـد  مينشان  يبعد کالبد يبه دست آمده برا يمقدار بتا. است يسکونتگاه
ط يت از محـ يزان رضـا يـ ار ميـ بـر انحـراف مع   ۴۰۲/۰بـه انـدازه    يک واحد بعد کالبدي

) β=۳۴۴/۰( ي، بعد اقتصاد)β=۳۶۱/۰( يعين بعد طبيهمچن. گذارديتأثير م يسکونتگاه
. ت دارنـد يزان رضـا يـ ن اثر خالص را در ميشتريب بيبه ترت) β=۲۰۷/۰( ياجتماع و بعد
در بعد  يژه که منابع آب کشاورزي؛ به وشود ميد يتأي ياديه دوم تا حد زين، فرضيبنابرا
   .ستيقابل کتمان ن يتمنديآن در رضا ياثرات اقتصاد يآورده شده است، ول يعيطب
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  هاي تحقيقيافته: منبع
 اهميت نسبي ابعاد تأثيرگذار بر ميزان رضايت بر اساس مقادير استاندارد شده بتا ‐۲نمودار

 يتمنديسـطح رضـا  سه يمقا ياستيودنت برا tه سوم از روش يبه منظور آزمون فرض 
 ۸در جـدول  . ن سـن اسـتفاده شـده اسـت    يالت و همچنـ يزان تحصيبر اساس تفاوت م

  .سه شده استيالت مقايبا تحص يط سکونتگاهياز مح يتمندين رضايانگيم
  

 مقايسه ميانگين سطح سواد با ميزان رضايتمندي ‐۸جدول 

 تعداد سواد
ميانگين
 رضايت

 انحراف معيار
خطاي 
 استاندارد

 ۰۷۷/۰ ۲۳/۲۵۲۳/۰ ۴۶ دبيرستان به باال
 ۰۳۰/۰ ۳۱۹۴۲/۲۵۲۵/۰ي و کمتريابتدا

  هاي تحقيقيافته: منبع 

با باال رفتن ميزان تحصيالت، ميزان رضايتمندي کـاهش داشـته    دهد ميآزمون نشان 
است، زيرا سطح سواد، قدرت مقايسه کيفيـت زنـدگي را بـا سـطح زنـدگي ديگـران و       

افــراد بــا . کيفيــت مطلــوب، افــزايش داده و ســطح رضــايتمندي را پــايين آورده اســت
ـ  سواد برخـورد عقاليـي  تحصيالت بيشتر، در مقايسه با افراد كم . ا مسـائل دارنـد  تـري ب

سـواد،  سواد است؛ زيرا قشر کمكرده، كمتر از افراد کمافراد تحصيل بنابراين رضايتمندي
  .سنجندـ ميدهد ميکه سطح رضايت را افزايش ـ کيفيت زندگي را از منظر تقديرگرايي

 سطح
 رضايت

 بعد 
  اجتماعي 

 بعد
  كالبدي 

  بعد 
  طبيعي 

  بعد
۲۰۷/۰  اقتصادي 

۴۰۲/۰۳۶۱/۰

۳۴۴/۰
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، سطح معناداري شود ميها استفاده در آزمون ليون که براي سنجش همگني واريانس
يشر، براي تعيين رابطة ميزان رضايتمندي از محيط سکونتگاهي با تحصيالت از آماري ف

بنـابراين، بـراي تحليـل    . شـود  مـي ها رد نبيشتر است، لذا فرضيه برابري واريانس ۰۵/۰
  .شود مياستفاده ) هابا فرض برابري واريانس(از رديف اول جدول  tآزمون 

 ۰۳۱/۰معناداري آزمون برابـر بـا    ، سطحشود ميمالحظه  ۹همان گونه که در جدول 
رد H ۰درصـد، فرضـيه    ۹۵درصـد اسـت، بنـابراين بـا سـطح اطمينـان        ۰۵/۰وکمتر از 

بـا   يط سکونتگاهياز مح يتمنديزان رضاين ميب ين معنا که تفاوت معناداريبد ،شود مي
  .سطح سواد وجود دارد

  آزمون معناداري تفاوت ميزان رضايتمندي از محيط سکونتگاهي  ‐۹جدول 
 بر حسب تحصيالت

  هاي تحقيقيافته: منبع 

 يون، سـطح معنـادار  يـ بر حسب سن، طبق آزمـون ل  يتمنديزان رضايم يابيدر ارز 
. شـود  مـي هـا رد  انسيـ وار يه برابـر يفرضـ رو، کمتر است، ازايـن  ۰۵/۰شر از يف يآمار
 يعـدم فـرض برابـر    بـا (ف دوم جـدول  يـ ، از ردtتر آزمون قيل دقيتحل ين، برايبنابرا
 ي، سطح معنادارشود ميمالحظه  ۱۱آن گونه که در جدول . شود مياستفاده ) هاانسيوار

درصـد،   ۹۵ نـان ياطم سـطح  با ن،يبنابرا .است درصد ۰۵/۰شتر از يو ب ۲۵۹/۰ با برابر آزمون
ـ   يم؛ بـد ينـدار  H ۰ه يبـر رد فرضـ   يليدل ط ياز محـ  يتمندين سـطح رضـا  ين معنـا كـه ب

  . وجود ندارد يو سن تفاوت معنادار يسکونتگاه

 سواد

 t آزمونآزمون ليون

F  معنا  
 tداري

 درجة
 آزادي

معناداري
)دامنه۲(

تفاوت
ميانگين 

تفاوت
 خطاي
 معيار

فاصله اطمينان 
 ۹۵%تفاوت
 باالپايين

با فـرض برابـري
‐ ۰۱۶/۰‐ ۰۸۶/۰۳۵۷/۰‐ ۱۸۷/۰ ۰۳۱/۰ ۳۶۶‐ ۰۳۷/۰۸۴۸/۰۱۶۰/۲ هاواريانس

ــرض ــدم ف ــا ع ب
   هابرابري واريانس

 ۲۵۱/۲ ‐۴۳۱/۶۰۰۲۸/۰ ۱۸۷/۰ ‐۰۸۳/۰۳۵۳/۰ ‐۰۲۰/۰ ‐



  ۱۷۵ ۱، شماره۱۳فصلنامه روستا و توسعه، سال  … ارزيابي ميزان رضايتمندي روستاييان از محيط
 

 

 مقايسه ميانگين سن با رضايتمندي ‐۱۰جدول 

 تعداد سن
ميانگين
 رضايت

 انحراف معيار
خطاي
 استاندارد

 ۰۳۵/۰ ۱۹۷۳۴/۲۴۹۱/۰باال
 ۰۴۵/۰ ۱۶۸۳۸/۲۵۹۳/۰پايين

  هاي تحقيقيافته: منبع  
  

  آزمون معناداري تفاوت ميزان رضايتمندي از محيط سکونتگاهي  ‐۱۱جدول 
  بر حسب سن

  هاي تحقيقيافته: منبع 
روسـتاها  ت يـ کـه هـر چـه جمع    دهد مينشان  يتمنديت با سطح رضايسه جمعيمقا

دهنـده برتـر بـودن سـطح     ن امر نشـان يا. ز بيشتر استين يتمنديزان رضايبيشتر باشد، م
تر تيجمع پر يروستاها در ۵/۲ت ين رضايانگيم البته .هاستسکونتگاه نيا در طيمح يفيک

  .شهرستان، در حد متوسط است
  هاميانگين سطح رضايتمندي بر حسب جمعيت سکونتگاه ‐۱۲جدول 

 ميانگين تعداد جمعيت
رضايت   خطاي انحراف معيار 

استاندارد   

 ۰۹۰۱۲/۰ ۱۷۵۱۱۸/۲۳۷۱۵۷/۰نفر۵۰۰يش ازب
 ۰۷۴۳۶/۰ ۳۵۹۰۱۶/۱۴۲۰۶۳/۰نفر۵۰۰كمتر از

  هاي تحقيقيافته: منبع  

 سن

 tآزمون آزمون ليون

F 
  معنا
 t  داري

  درجة
آزادي

  معنادار
)دامنه۲(

  تفاوت
ميانگين

  تفاوت
  خطاي
 معيار

فاصله اطمينان 
 ۹۵%تفاوت
 باال پايين

 با فرض برابري
۰۴۴۶/۰‐ ۱۶۲/۰ ۰۵۲۶/۰ ‐ ۰۵۸/۰ ۲۶۴/۰ ۴۲۲‐ ۲۱۹/۶۰۱۳/۰۱۱۸/۱ هاواريانس

 با عدم فرض
۰۴۳۴/۰‐ ۱۶۱/۰ ۰۵۲۰/۰‐۰۵۸۹/۰ ۷۵/۴۲۱۲۵۹/۰‐ ۱۳۱/۱  هابرابري واريانس
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  رضايتمندي بر حسب جمعيتآزمون معناداري تفاوت سطح  ‐۱۳جدول

  هاي تحقيقيافته: منبع  

  گيرينتيجه
  ژه ازيـ و جـان، بـه  يکم ييسـاکنان روسـتا   يتمنديق، سـطح رضـا  يتحق يهاافتهيبراساس 
و شـکل   ين کاال، آب کشـاورز يدفع زباله، تأم ي، چگونگيکشاورز يزان اراضيمنظر م
ان يـ م توان ميدمن نياگر چه براساس آزمون فر. است ينييار پايمسکن درحد بس يظاهر
 يبنـد طبقه يمالحظه کرد، ول يتمنديزان رضايرا از نظر م يشاخص تفاوت معنادار ۲۵

 يو اقتصـاد  يعـ يره نشان داد که ابعاد طبيون چند متغيل رگرسيآنها در چهار بعد و تحل
ون اسـتاندارد شـده،   يب رگرسيضرا. کنندين مييت را تبيرات رضاييدرصد تغ ۶۰حدود 

زان يـ در م يو اقتصـاد  يعـ ي، طبيرا از جانـب ابعـاد کالبـد    يکسـان يتأثير خالص نسبتاَ 
ماننـد دفـع زبالـه و فاضـالب،      يامـور  يدهدر مجموع، سامان. ت ارائه داده استيرضا

ــاهر ــاورز  يوضــع ظ ــکن، آب کش ــي مس ــتغال  يو كيف ــاد اش ــد، و ايج ــطح درآم   ، س
، )هكتاري ۲به جهت سرانه پايين (وابستگي مردم به زمين غير كشاورزي جهت كاهش 

زان يـ م يبـر ارتقـا   يو ايجاد تناسب ميان سطح اراضي زراعي آبي و ديـم، تـأثير قـاطع   
تأثيرگـذار،   يهـا در خصـوص مقولـه  . ان شهرستان خواهد گذاشتيروستاي يتمنديرضا

حسـب سـن    بـر  يتمنديت از عدم تفاوت رضـا يها حکاالت، آزمونيمانند سن و تحص
ن حـال، اگرچـه   يبا ا. الت برعكس استيدارند، حال آنكه اين امر در مورد سطح تحص

  جمعيت
 tآزمون  آزمون ليون

F  معنا  
  t داري

 
  درجة
 آزادي

معناداري
)دامنه۲(

  تفاوت
ميانگين

  تفاوت
  خطاي
 معيار

  فاصله اطمينان
 ۹۵%تفاوت
 باال پايين

 با فرض برابري
۶۱۰۲/۰۱۲۱۴۳/۰.۳۶۵۹/۰۸۵۴۴۹/۰ ۰۰۰/۰ ۷۸۴/۰۳۸۰/۰۰۲۵/۵۴۷ هاواريانس

 با عدم فرض
۶۱۰۲/۰۱۱۶۸۴/۰۳۷۳۳/۰۸۴۷۰۵/۰ ۲۲۳/۵۴۷۶/۳۶۰۰۰/۰   هابرابري واريانس
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، يش سوادآموزيافزا يدر حد اندك است، ول يليتحص يهات در همه گروهيزان رضايم
 يدهـ ب، بـه ضـرورت سـامان   يـ ن ترتيبـد . ت شـده اسـت  يمنجر به تنزل سـطح رضـا  

ژه در يـ م؛ اين نكتـه بـه و  يبريم يپ يتمنديش رضايذکر شده به منظور افزا يها تياولو
شـتر بـا   يهـاي آنـان ب  که ادراكات و كـنش  كند ميالت باالتر صدق يمورد اقشار با تحص

عـدم توجـه درخـور بـه مسـئله، عـالوه بـر کـاهش         . گيـرد  ميصورت  يينگرش عقال
کارآمد  يانسان يروياز ن ييروستا يهاشتر سکونتگاهيشدن هر چه ب يبه ته يتمنديرضا

نشيني شـهري  هاي اجتماعي و حاشيهانجامد و معضالتي همچون بزهكاريو باسواد مي
  .را تشديد خواهد كرد

  منابع 
 و شغلي هاياسترس بين ارتباط بررسي« ،)۱۳۸۶(مرزآبادي، اسفنديار و طرخوراني، حميد  آزاد

  .۲ شماره ،۱، دوره مجله علوم رفتاري. »كاركنان شغلي رضايتمندي
فصلنامه بانوان . »اشتغال زنان، گرايش به کار، رضايتمندي شغلي«، )۱۳۸۵(آزاده، منصوره اعظم

 .۹، شماره ۳، سال شيعه
کيفيت خدمات بانکداري اينترنتي و رابطه آن با سـطح رضـايتمندي   «، )۱۳۸۷(بهروزي، فرشاد 
 .۳۱، شماره ۵، سال ماهنامه کنترل کيفيت. »مشتريان

. توسعه و توسعه نيافتگي؛ روش تفكر و عقالنيت در توسـعه ، )۱۳۸۶(حاجي هاشمي، سعيد 
 .نشاط: اصفهان
 مشتريان رضايتمندي ناب در سيگماي ۶مديريت  سيستم نقش بررسي«، )۱۳۸۶(رحمتي، مجيد 

 و .۱۱۶و  ۱۱۵، شماره ۹سال  ،بيمه جهان هايتازه. »بيمه صنعت در
روستايي، مطالعه موردي شهرسـتان   سطح بندي پايداري توسعه، )۱۳۸۸(خسروبيگي، رضـا  
ريـزي روسـتايي، گـروه جغرافيـا،     نامه كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامهپايان .كميجان

 . دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه فردوسي مشهد
سـنجش ميـزان رضـايتمندي    «، )۱۳۸۸(زاده، زهـرا  عسگري، علي و عسـگري  رفيعيان، مجتبي؛

 .۶۷، شماره ۴۱، سال هاي جغرافياييپژوهش. »سکونتي محله نواب
فصـلنامه  . »مـداري توانمندسازي كاركنان، گامي بـه سـوي مشـتري   «، )۱۳۸۲(اهللا رهنورد، فرج
 .۳۷ ‐۲۸صص  ،۵۹شماره ، ۱۷سال ، مديريت و توسعه فرايند
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. خالصه اطالعات سيماي شهرستان کميجان، )۱۳۸۳(سازمان منابع طبيعي شهرستان کميجان 
  .سازمان منابع طبيعي استان مركزي: اراك

 و روانـي  سـالمت  آوري،تـاب « ،)۱۳۸۶(نـرگس   صـحراگرد،  بهرام و جوكار، سيامك؛ ساماني،
 .۳ شماره ،۱۳ سال ،ايران باليني شناسيروان و پزشكيروان مجله .»زندگي از رضايتمندي

 .انتشارات گيتاشناسي :تهران .دوم جلد ،جغرافيا فلسفه در نو هايانديشه ،)۱۳۸۲( حسين شکويي،
بنياد مسكن انقالب اسالمي استان : اراك. طرح هادي روستاي فردقان، )۱۳۸۷(رسول  صفوي،

 .مركزي
هـا بـا تأکيـد بـر     عوامل مؤثر بر افزايش رضايتمندي کاربران کتابخانـه «، )۱۳۸۶(طاهريان، آمنه 
 .۷۰، شماره ۱۷، سال فصلنامه کتاب. »هاي تخصصيکتابخانه

هـاي  بنـدي بافـت  اثـر الگوپـذيري اسـتخوان   «، )۱۳۸۸(زي، محمد مهدي و خليلي، احمـد  عزي
 .۶۷شماره ، ۴۱سال ، هاي جغرافياي انسانيپژوهش. »روستايي ايران در طرح هادي

ماهنامـه  . »هاي دولتـي مديريت رضايتمندي مراجعان در سازمان«، )۱۳۸۷(فرهادنژاد، حاجعلي 
 .۱۹۷، شماره ۱۹، سال تدبير

 . زوار: تهران .، جلد دومسير حکمت در اروپا، )۱۳۷۹(وغي، محمدعلي فر
 .مركز آمارايران: تهران. ۱۳۸۵سالنامه آماري استان مرکزي، ، )۱۳۸۵(مركز آمار ايران، 

، )۱۳۸۱(اي، جــواد؛ آزاد فــالح، پرويـز و كيــامنش، عليرضــا  معتمـدي شــلمزاري، عبـداهللا؛ اژه  
بررسي نقش حمايت اجتماعي در رضايتمندي از زندگي، سالمت عمومي و احسـاس  «

 .۲، شماره ۶سال  ،شناسيمجله روان. »سال ۶۰تنهايي در بين سالمندان باالتر از
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