
 

  

  

  

  

  

  

 ۴۱- ۱۷، صفحات ۱۳۹۶ ، پاييز۳، شمارة ۲۰و توسعه، سال فصلنامة روستا 

 

: هاي کيفيت زندگي در مناطق روستاييسنجش و ارزيابي مؤلفه

  موردي بخش کربال، شهرستان شيراز ةمطالع

  ∗∗∗∗ي و پيام ابراهيميکوچ يميله سليجم

  ۱۸/۱۰/۱۳۹۵ :رشيخ پذيتار    ۲/۷/۱۳۹۵: افتيخ دريتار

  چكيده

 و اختشـن  هـدف  بـا  ،پيمايشي و مبتني بر تکميل پرسشنامه -ييفروش توص با ،حاضر تحقيق
حجم نمونه  .در بخش کربال شهرستان شيراز انجام شد ساكن روستاييان زندگي كيفيت سنجش

-نمونـه بـه روش نمونـه    ياعضا. نفر برآورد شد ٣٣١کوکران  رابطةبا استفاده از  يمورد بررس

مطالعـات   نتـايج . انتخـاب شـدند   يمورد بررس يت روستاهايو متناسب با جمع يتصادف يريگ
مـورد تجزيـه و تحليـل     SPSSو  Excellافزارهـاي  استفاده از نرم با ل پرسشنامهيو تکم يدانيم

از  ،يت زندگيفينه کيدر زم يج حاصل از هشت قلمرو مورد بررسيسه نتايمقا يبرا .قرار گرفت
هـاي هـر قلمـرو، از آزمـون     شده به گويـه  هاي دادهآزمون همبستگي پيرسون و براي مقايسة پاسخ

 باالترين داد که نشان يآمار يهاافزارو نرم ميداني مطالعه هاييافته .ستفاده شددو ا داري کي معنی

 و ٨٧/٣با ميـانگين   اجتماعي تعامل و همبستگي كيفيت قلمرو در زندگي كيفيت از رضايت ميزان
 گـذران  و درآمـد  و اشـتغال  قلمروهـاي  در نيز آن ميزان كمترين و ٦٤/٣امنيت با ميانگين  كيفيت

 از باالتر منطقه اين در زندگي ذهني كيفيت هايشاخص مجموع، در و دارد وجود اغتفر اوقات

افـزايش رضـايت    داد کهنتايج ضريب همبستگي پيرسون نشان  همچنين، .شودمي ارزيابي ميانگين
   .از ابعاد ديگر استمندي  همسو با افزايش رضايت بعد کيفيت زندگياز يک 
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هاي عيني و ذهني، نواحي مندي، شاخص جتماعي، رضايتتعامل و همبستگي ا: اهواژهکليد
  .)شهرستان(، شيراز )بخش(، کربال روستايي

***  
  مقدمه

 در دارد، زنـدگي  آسـايش  و بهبـود رفـاه   بـه  تمايـل  ذاتـاً  كـه  موجـودي  عنوان به انسان

 توسـعه،  کـه در قالـب   اسـت  هـدف  يندب رسيدن دنبال به خود هميشه هايريزي برنامه

 بـدين  .)۱(اسـت   انسـان  زنـدگي  كيفيـت  بر مؤثر عوامل بيشتر چههر ختشنا به وابسته

 دانـش  هايحوزه در مختلف اندركارانمهم دست اهداف از زندگي كيفيت بررسي سبب،

 مشـخص  ،آن طـي  كه گرددميباز ۱۹۶۰ دهه به آن شروع جدي .)۱۱(است  اجرا بوده و

  ).۳( شودنميبه بهبود کيفيت زندگي مردم  منجر لزوماً اقتصادي توسعه و رشد شد
 نکـه يا اياست،  آن از تيرضا احساس و خوب يزندگ داشتن يمعن به يزندگ تيفيک

 و يط اجتمـاع يشـرا  تحـت  ها گروه و افراد لهيوسبه شدهتجربه رفاه يزان واقعيم توانيم
عنـوان  بـه  يت زنـدگ يفي، کگريد يفيدر تعر). ۱۵(د ينام يزندگ تيفيک را يعموم اقتصاد

 يذهنـ  يسـت يهـا از بهز  در ارتباط با ادراکات افـراد و گـروه   يانسان يازهاين نيزان تأميم
 و يستيبهز عبارت است از يزندگ تيفيک ،)۹(بنا به تعريف داس ). ۲۷(شود يمطرح م

 از را يزنـدگ  تيـ فيک) ۴(بـراون و همکـاران   . آنهـا  يزندگ طيمح و مردم يستيبهز نبود اي

ـ تعر کـالن  و خُرد سطح دو در ،گريد يدگاهيد ـ  في  آن کـالن  هـاي شـاخص  کـه  کننـد يم
 طير شـرا يسـا  و پـرورش  و آمـوزش  مسکن، اشتغال، و درآمد مانند ييهامؤلفه دربرگيرندة

 تجـارب و  ،يزنـدگ  تيـ فيک يکل درك شامل زين آن خُرد هايشاخص و يطيمح و يزندگ

  .است يزندگ از يکُل تيرضا و ياه، خوشبخترف مانند مرتبط هايمعرف و فرد هايارزش
مانند شـغل مناسـب، درآمـد     يزندگ ياستانداردها )۵(همچنين، براگمن و همکاران 

 يزنـدگ  آن در کـه  يطـ يمح تيفيک درمان، بهداشت، و يسالمت آموزش، مناسب، مسکن،
 يزندگ از تيرضا زانيم و ينيع بعد در قالب ست رايز طيو مح تيامن خدمات، کنند،يم
  .کننديم يمعرف يزندگ تيفيک يذهن بعددر قالب  را

و  يکمـ  يهـا ، با اسـتفاده از روش )۱۷(و همکاران  ياتي، حيسازدر حوزه شاخص
 در يزندگ تيفيک رييگاندازه براي ،ياز نظرات کارشناسان و افراد بوم يبيو با ترک يفيک
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گـاه  يپا و تيـ موقع :اند ح پرداختهبدين شر ييهاشاخص به تدوين ،رانيا ييروستا مناطق
 و خـانواده  اعضـاي  ريسـا  و سرپرسـت  التيتحصـ  سطح ،ياجتماع مشارکت( ياجتماع

 سـاالنه  درآمـد ( درآمـدي  تيوضـع  ،)ماننـد اينهـا   و اعتباري به منابع يدسترس همچنين،

 و يزنـدگ  زاتيتجه و کشاورزي زاتيدام، تجه تعداد و نيزم تيمالک( هاييدارا ،)خانوار
 و خانـه  داشـتن (مسـکن   ،)ييغـذا  مواد تيکم و تيفيک( ايهيتغذ تيوضع ،)مانند اينها

خـدمات   از اسـتفاده ( ياجتمـاع  نيتـأم  و ،)هـا خانـه  سقف و واريد در رفته کاربه ليوسا
  .)مانند اينها و مهيب و يبهداشت

 توجـه  مورد ديرباز از اجتماعي و هاي فرديمقياس در زندگي کيفيت ارتقاي ،هرچند

 در آنها و تدوين اجتماعي اهداف يافتن اولويت با ،اخير هايدهه در اما ،بوده ريزانبرنامه

 به زندگي کيفيت رةدربا شناختيجامعه و انساني نگرش تدريجبه توسعه، هايبرنامه قالب

 در ).۱۴و  ۱۳(است  يافته راه پيشرفته کشورهاي کالن هايگذاريو سياست هاريزيبرنامه

دنيـا   مختلـف  نقـاط  در زنـدگي  کيفيـت  گيـري انـدازه  بـراي  زيادي هايتالش ،گذشته هةد
 پيشـنهاد  و مطـرح  را گونـاگون  هـاي شـاخص  مختلف پژوهشگران و است گرفته صورت

از  دسته دو هر به توأمان نياز پژوهشگران از بسياري که گفت توانمي ؛)۷و  ۱۹، ۲(اند کرده
  ).۲۴و  ۲۰(اند کرده خاطرنشان زندگي کيفيت ارزيابي براي را ذهني و عيني هايشاخص
 و شـرايط  ارزيـابي  و سـنجش  بـرای  منطقـي  و دقيـق  چارچوب يك نبود علت به

 اجتماعي تحقيقات توسعه مؤسسه روستايي، نقاط در زندگي يا كيفيت رفاهي وضعيت

 كيفيـت زنـدگي   سنجش براي جهاني سطح در هاييستعريف مقيا به اقدام متحد ملل

ايـن هشـت   ). ۱۲( است ۱در شکل  مندرج اساسي تركيب هشت دربرگيرندة ده كهکر
شـناختي   توان در پنج بعد اقتصادي، اجتمـاعي، محيطـي، فيزيکـي و روان   قلمرو را مي

  .)۱۰و  ۳(د کربررسي 
 از زيـادي  تعدادعرصه  ينا در تحقيق به عملي توجه که رسدمي نظر به ،ترتيب بدين

 بيـان  گونه اين توانمي را ديدگاه اين مشترک وجه ولي. شودمي شامل را علمي هايرشته

 چگـونگي  دادن نشـان  بـراي  مفهـومي  کلـي،  اصطالحي در قالب ،زندگي کيفيت که کرد

 و افـراد  رضـايت  عدم و رضايت ادراک براي معياري نيز و هاي انسانينياز شدن برآورده
  ). ۲۸و  ۲۳، ۲۲، ۹، ۸(است  زندگي مختلف ابعاد از هاگروه
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  )١٢: (مأخذ

  قلمروهاي کيفيت زندگي -١شکل 

منـدي از   تحقيقات متعددي در زمينه سنجش ابعـاد کيفيـت زنـدگي و بررسـي رضـايت     
 :بدين مطالعات اشاره کـرد توان جمله ميآن از  وضعيت محيط سکونتي انجام شده است، که

، )۱۶(ص کيفيـت زنـدگي در منـاطق روسـتايي شهرسـتان فسـا       سنجش و ارزيابي شاخ
هاي ذهنـي کيفيـت زنـدگي در نـواحي روسـتايي دهسـتان جعفربـاي        سنجش شاخص

پــذيري روســتاهاي ي و زيســت، بررســي مفهــوم کيفيــت زنــدگ)۳(شهرســتان تــرکمن 
هـاي  توجه به شـاخص  اجتماعي با بندي پايداريلويتوا و ، ارزيابي)۲۱(شهري  پيرامون

و بررسي ابعاد کيفيت  ،)۲۵(استان فارس  بيد خرم شهرستان روستاهاي در يفيت زندگيک
  ).۷(هاي توسعه روستايي و تغيير سطح کيفيت زندگي زندگي در اثر برنامه

هـاي  منـدي از کيفيـت زنـدگي در برنامـه     نظر گرفتن رضـايت  با توجه به اهميت در
 سنجش و هدف شناخت با ،ة حاضرر مطالعاي، دهاي منطقهريزيتوسعه روستايي و برنامه

 سـعي  محدوده بخـش کربـال شهرسـتان شـيراز،     در روستاييان ساكن زندگي كيفيت سطح

 نگـرش  كيفيـت زنـدگي،   مقولـه  بـر  گـذار تأثير هايمؤلفه و ابعاد ضمن شكافتن تا شود مي

  .قرار گيرد سنجش موردزندگي  كيفيت ذهني هايمنظر شاخص از مطالعه مورد جامعه
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  اتیحدوده مطالعم

متشـکل   اين شهرستان. محدوده مطالعاتي در حوزه جغرافيايي شهرستان شيراز قرار دارد
منطقـه مـورد مطالعـه در محـدوده     . شـهر اسـت   دهستان و چهـارده  ۲۱از شش بخش، 

  . هاي کربال، دهقانان و خيرآباد بخش کربال قرار دارددهستان
 ۱۳۹۰مي مرکـز آمـار ايـران سـال     آوري اطالعات جمعيتـي از آمـار رسـ   جمع برای
 ينام روستا، تعداد خانوار، جمعيت و تعداد نمونه مورد بررس ،۱در جدول . دشاستفاده 

بـا   يحجم نمونه مورد بررسـ . ذکر شده است ۱۳۹۰هاي سال  اساس داده تفکيک و بر به
 يريـ گنمونـه بـه روش نمونـه    ياعضـا . نفر بـرآورد شـد   ۳۳۱کوکران  رابطةاستفاده از 

ل يـ تکم ،تيانتخاب شدند و در نها يمورد بررس يو متناسب با حجم روستاها يادفتص
  . پذيرفتانجام  يصورت تصادف هپرسشنامه ب

  يبررس روستاها، جمعيت و تعداد خانوار مورد - ١جدول 

  جمعيت  تعداد خانوار  روستا  رديف
  ١٧٠٠  ٣٩٨  جان کم  ١
  ١٢١  ٢٦  نورآباد  ٢
  ١٥١  ٤٠  آباد هاشم  ٣
  ٢١٤  ٥٤  جيان  ٤
  ٣٠٦  ٧٩  گرمنجان  ٥
  ٥٤٨  ١٣٤  روبهقان  ٦
  ٢٢١  ٥٤  آبادسقا  ٧
  ٣٩٠  ٩٧  دهقانان  ٨
  ٣٥٠٠  ٩٠٠  رآباديخ  ٩
  ١٢٨٦  ٣١١  آبشور  ١٠
  ١٨٥١  ٣٤٤  شهرک ايثار  ١١

  ١٠٢٨٨  ٢٤٣٧  روستاهاکل 

  های پژوهش يافته: مأخذ

داراي با مراجعه به کليـه روسـتاهاي    ،بررسي امکانات رفاهي موجود در منطقه برای
امکانـات رفـاهي   بدين ترتيب، با بررسی . ي شدارزيابوضعيت موجود از نزديک  ،سکنه

امکانـات   نيـز  تلفـن و  امکانات زيرساختي مانند آب، بـرق و  شامل آسفالت بودن جاده،
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جـاده دسترسـي بـه همـه روسـتاها       ، مشـخص شـد کـه   آموزشي، بهداشتي و خـدماتي 
کشـي آب در   ند؛ لولـه رق سراسري برخوردارکليه روستاها از ب است؛صورت آسفالت  هب

چه در بعضي مناطق از وضـعيت مطلـوب برخـوردار    گراست، همه روستاها انجام شده 
ات در برخي از روستاها موجود امکانات تلفن در منزل در همه روستاها و مخابر نيست؛
مدرسـه  ( بتـدايي در همـه روسـتاها فـراهم اسـت     دسترسي به تحصيل تا سـطح ا  است؛
 ، خيرآبـاد و نورآبـاد موجـود اسـت؛ و    جان، شهرک ايثاردر کمنيز مايي و دبيرستان راهن

  .تعدادي خانه بهداشت و درمانگاه در منطقه وجود دارد
علت بافت خـاص   هب ،يمحض شروع بارندگ هب ،ه رود کريحاش يروستا يش از سيب

د دام و ورود وجـو  .ندا مواجه يده بهداشتيبا مشکالت عد يان فصول بارندگيخاک تا پا
افزوده و معابر را در  يروستاها به معابر بر مشکالت بهداشت يسطح يهافاضالب و آب
از مهـاجرت   يريبـه منظـور جلـوگ    رو، از اين. کرده است رقابل تردديغ يفصول بارندگ

سـطح معـابر    يبهسـاز به نسبت ضرورت دارد  ،ياهال يان و رفع مشکل بهداشتييروستا
از نظـر منـابع    يمنطقـه مـورد بررسـ    ياز روستاها يبرخمچنين، ه. روستاها اقدام شود

ز يـ تجه ،ن اعتبار به منظور حفر چاهيو تأم اند د مواجهيبا کمبود شد يدنين آب آشاميتأم
  .داردآب ضرورت ل خطوط انتقال يتکم و

 ينـ يرزميز يهـا شور و تلخ بـه سـفره   يهاو نفوذ آب زيرزمينی يهاد آبيافت شد
و  دهکرخارج انتفاع  زيرا از ح روستاها يبرخموجود در  ينده آب زراعکننيتأم يهاچاه

دات يـ و تمه يضرورت بررس ،استوار است ياز آنجا که اقتصاد بخش بر محور کشاورز
  .ر استيناپذاجتناب يآب ن کممقابله با بحرا راستایالزم در 

  قيروش تحق

 بـر مطالعـات   تكيـه  بـا  و اسـاس  اين بر .است تحليلي -نوع توصيفي از حاضر پژوهش

آوري و بـا اسـتفاده از معتبرتـرين منـابع موجـود،      جمع الزم اطالعات ميداني، و اسنادي
 تحقيـق همچنـين، در  . دشـ  و تـدوين  اتخاذ هاي کيفيت زندگيها و معيارابعاد، شاخص

 مـورد مطالعـه،   منطقه از اوليه مشاهدات نيز اسنادي و مطالعات و منابع بر تكيه با حاضر،

 ايـن  .شـد  اسـتفاده  سـاخته محقـق  ابـزار پرسشـنامه   از ،ميداني هايداده آوري جمع يبرا
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 طيـف  صـورت  تحقيـق بـه   هـاي معيـار  و هـا لفـه ؤم هـا، شـاخص  از با استفاده پرسشنامه

 پايايي پرسشنامه .دش تهيهدر هشت قلمرو مربوط به کيفيت زندگي  ليكرت اي گزينه پنج

 بـا  يندافر اين از حاصل نتايج .دست آمد هب ۹۱/۰ان كرونباخ به ميز آلفاي آزمون طريق از

از آزمـون   .مورد تجزيه و تحليـل قـرار گرفـت    SPSSو  Excellافزارهاي استفاده از نرم
ـ   ذکر يهـا ه که پاسخين فرضيآزمون ا يبرا )۱(دويک يعيتوزهم بـا   يشـده از نظـر فراوان
بايـد تعـداد    دو، کـی  ندر آزمـو . دشـ دار خواهند داشـت، اسـتفاده   يگر تفاوت معنيکدي

آزمون  .ع استيتطابق توز يها ن آزمون از جمله آمونيا. شتر باشديا بيطبقه ها سه  طبقه
شتر باشد، توان آزمـون  يچه حجم نمونه بم نمونه حساس بوده و هردو نسبت به حجيک
ـ  آمـاره آزمـون كـي   . از پنجاه بيشتر باشدحجم نمونه  ، بايدبنابراين. شتر استيب ين ددو ب
  :ورت استص

 

ـ  Oi. دنشويسه ميگر مقايکدينظر قرار گرفته و با  مد يدو نوع فراوان ،که در آن  يفراوان
ـ آماره ا. استمورد انتظار  يفراوان Eiشده و  مشاهده ـ توز ين آزمـون دارا ي دو بـا   يع کـ ي
دو  يع کـ يدر جدول توز α يدارير آن در سطح معنياست که مقاد يدرجه آزاد 

و در صـورتي كـه مقـدار آن از     شود میمقدار آماره آزمون محاسبه نخست، . ه استآمد
فـرض   ،در غيـر ايـن صـورت    .شود فرض صفر رد مي ،دو بيشتر باشد مقدار جدول كي

 . توان رد کرد يصفر را نم

از قلمروهاي کيفيت زندگي و بررسـي   کدامبراي مقايسه نتايج حاصل از ارزيابي هر 
از هشـت قلمـرو مـورد     دسـت آمـده   بـه دار بين نتايج  تفاوت معنیا عدم وجود وجود ي

 در مباحـث . شـد رسون اسـتفاده  يپ يآزمون همبستگاز  بررسي در زمينه کيفيت زندگي،
 رسـون يگشتاور پ -ضرب حاصل يب همبستگيضر اي رسونيپ يب همبستگيضر ،يآمار
ـ ين ضريمقدار ا. سنجد يرا م ير تصادفيمتغ ن دويب يخط يستگهمب زانيم تـا   -۱ن يب ب
ـ  » ۰«مثبت کامل،  يهمبستگ يبه معن» ۱«کند که  ير مييتغ ۱ و  ينبـود همبسـتگ   يبـه معن
ـ ين ضريا. کامل است يمنف يهمبستگ يبه معن» -۱« در آمـار دارد،   يب که کاربرد فراوان

  ).۲۹( ن شديتدو س گالتونيفرانس هياول دهياساس ا بر رسونيکارل پ توسط
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  نتايج و بحث

ل هـاي مـورد بررسـي در جـداو    از قلمـرو  کدامهاي ميداني در هر نتايج حاصل از يافته
شده در مد، مجمـوع   هاي دادهها، درصد پاسخمد پاسخ ها،اطالعاتي شامل ميانگين پاسخ

  .آزمون همبستگي پيرسون ارائه شده است ،ها و همچنينعددي پاسخ

  کيفيت آموزش

بـودن و کيفيـت    در قلمرو کيفيت آموزش، باالترين رضـايت مربـوط بـه گويـه نوسـاز     
 ،ترتيـب  تجربه است که بـه ه از معلمان خوب و باساختمان مدارس به همراه گويه استفاد

کمتـرين رضـايت   . اندگويان گزينه مناسب را انتخاب کردهدرصد از پاسخ ۷/۴۳و  ۱/۴۵
که بـيش   استنيز مربوط به گويه شرايط محيط آموزش و وسايل سرمايشي و گرمايشي 

  .اندگويان آن را نامناسب دانستهدرصد پاسخ سیاز 

  هاهيگو يدار معنی يآموزش و بررس كيفيت قلمرو هاي سخپا نتيجه - ٢جدول 

  هاگويه
ميانگين 
  هاپاسخ
)١- ٥(  

ضريب 
  دو کي

درجه 
  آزادي

 سطح
  داري معنی

  ٠٠٠/٠  ٤  ٨٧/١٥٥  ٣  ساختمان كيفيت و بودن نوساز

  ٠٠٢/٠  ٣  ٣٩/١٠٢  ٤  مدرسه به آموزاندانش دسترسي

  ٠٠٠/٠  ٤  ٩٤/١٣١  ٥/٣  تجربهبا و خوب معلمان از استفاده

 تجهيزات و آزمايشگاه كتابخانه، وجود

  مدارس در مرتبط
٠٠٣/٠  ٣  ٤٥/٣٦  ٧/٢  

  ٠٠٠/٠  ٤  ٨/١٣٤  ١/٣  مدارس سرمايشي و گرمايشي وسايل

  ٠٠٠/٠  ٣  ٤٣/١٣٧  ٥/٣  آموزش كيفيت از كلي رضايت ميزان

 ساختمان كيفيت از كلي رضايت ميزان

  مدارس
٠٠١/٠  ٤  ١٣/١٦١  ٢/٣  

  ٠٠٠/٠  ٤  ٨٧/١٥٥  ٢٨/٣  قلمرو نهايي نتيجه

  های پژوهش يافته: مأخذ
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 از ناشـي بـوده کـه   باالتر از متوسـط   ت آموزشيفيقلمرو ک ييجه نهاينت ،يطور کل هب

 وجـود  آموزان به مدرسه، دانش مناسب دسترسي ساختمان مدارس، مطلوب نسبتاً كيفيت

 يبرخـ ت آمـوزش در  يـ فين بودن سطح کييپا .هاستاين مانند و تجربهبا و معلمان خوب
مرتبط، مناسب نبودن امکانـات   تجهيزات و آزمايشگاه و كتابخانه علت کمبوده روستاها ب

ـ به مدارس شهرستان و نبود مدارس در پا يدسترس برایحمل و نقل   يليتحصـ  يهـا هي
  .است يدانشگاهشيرستان و پيدب

از  ،هـا هيـ هر کـدام از گو  ةشد ثبت يهان پاسخيدار ب آزمون وجود تفاوت معنی يبرا
انگر سـطح  يـ ج بينتـا . ده اسـت آمـ  ۲در جـدول   آنج يکه نتـا  شددو استفاده  يآزمون ک
  .ت آموزش استيفيقلمرو ک يهاهياکثر گو يبرا درصد ۹۹ يدار معنی

  کيفيت سالمت و بهداشت

در زمينه سالمت و بهداشت در منطقه، بيشترين ميزان رضايت در گويه مصرف هفتگـي  
گويان گزينـه  درصد پاسخ ۵۰شود که بيش از يي مشاهده ميمواد پروتئيني در برنامه غذا
بيشترين نارضايتي مردم در اين حـوزه مربـوط بـه وضـعيت     . اندمناسب را انتخاب کرده

  . انددرصد پاسخ گويان آن را در حد متوسط دانسته ۹/۳۹هاي درماني است که بيمه

  هاهيگو يدار یمعن يرسهاي قلمرو کيفيت سالمت و بهداشت و برنتيجه پاسخ - ٣جدول 

  هاگويه
ميانگين 
  هاپاسخ
)١- ٥(  

ضريب 
  دو کي

درجه 
  آزادي

 سطح
  داري معنی

  ٠٠١/٠  ٣  ٨/١٢٩  ٨/٣  مصرف هفتگي مواد پروتئيني
  ٠٠٠/٠  ٤  ٤٩/٢٢٤  ٣/٣  ميوه و سبزي هفتگي مصرف
  ٠٠٥/٠  ٣  ٧٦/١٢  ٢/٣  درماني و بهداشتي مراكز و خدمات
  ٠٠٠/٠  ٤  ٤٤/٨٠  ٢/٣  مخدر مواد به اعتياد از اجتناب

  ٠٠٠/٠  ٣  ٧٩/٦٧  ١/٣  درماني هايبيمه وضعيت
 بهداشت و سالمت وضعيت از كلي رضايت

  روستا در
٠٠١/٠  ٣  ٦٧/٧٥  ٥/٣  

        ٣٣/٣  نهايی قلمرو نتيجه

  های پژوهش يافته: مأخذ
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 مـواد  مناسـب  علـت مصـرف   بـه  بهداشـت،  و سالمت كيفيت حوزه در ،يطور کل هب

رضـايت بـاالتر    ميزان آن، مانند و بهداشتي مناسب خدمات نسبتاً ه،ميو و سبزي پروتئيني،

کمتـرين رضـايت در   ، حـوزه  اين در البته .است شده ارزيابي ۳۳/۳از ميانگين و در حد 

. که مشکالت خاص خـود را در پـي داشـته اسـت     بودهدرماني  هايبيمه زمينه وضعيت

ا منجـر بـه عـدم امکـان ارائـه      ت کـم آنهـ  ياز روستاها با شهر و جمع ياد برخيفاصله ز

ت سـالمت و بهداشـت در   يفين بودن کييپا ، بهجهيو در نتشده  يمطلوب خدمات درمان

  .ده استانجامين روستاها يا

 هـا هيـ هـر کـدام از گو   شدة ثبت يهان پاسخيدار ب ج آزمون وجود تفاوت معنیينتا

ـ اکثـر گو  يبـرا  درصد ۹۹ يدار انگر سطح معنیيب ـ فيقلمـرو ک  يهـا هي سـالمت و   تي

  .بهداشت است

  کيفيت امنيت

بيشـترين رضـايت    بـوده و ميـزان مناسـب    به گويانبيشتر پاسخرضايت  ،در اين قلمرو

و بـيش   اسـت ن و دوري از نزاع و کشمکش ه گويه اتحاد و انسجام ميان ساکنامربوط ب

باال . دانگويان اتحاد و انسجام اهالي را در حد مناسب ارزيابي کردهدرصد پاسخ پنجاهاز 

 يهاها و نزاعيرين بودن درگييعلت پاه بتوان  را میت در اکثر روستاها يبودن سطح امن

ـ امن يدر برقرار يو عملکرد مطلوب پاسگاه انتظام يافهيطاو  يقوم . ت روسـتا دانسـت  ي

ـ  يهايريعلت درگه روستاها ب يت در برخيتر بودن سطح امننييپا نـه  ين افـراد در زم يب

  .ستن روستاهايا از يو دور بودن پاسگاه انتظام يورزکشا يآب و اراض

 آمـده  دسـت  به ۶۴/۳معادل  ن ويانگيباالتر از م يتها در قلمرو امنپاسخ ييجه نهاينت

 و شـرارت  نبود مزاحمـت،  ن،ساكنا ميان انسجام و اتحاد به توانمي را آن داليل است که

ج ينتـا  .داد نسـبت  شـب  در معـابر  روشـنايي  و پلـيس  به پاسگاه مناسب دسترسي دزدي،

ـ ب هـا هيهر کدام از گو ةشدثبت يهان پاسخيدار ب آزمون وجود تفاوت معنی انگر سـطح  ي

  .ت استيت امنيفيقلمرو ک يهاهيهمه گو يبرا درصد ۹۹ يدار معنی
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  هاهيگو يدار معنی يهاي قلمرو کيفيت امنيت و بررسنتيجه پاسخ - ٤ جدول

  هاگويه

ميانگين 

  هاپاسخ

)١- ٥(  

ريب ض

  دو کي

درجه 

  آزادي

 سطح

  داري معنی

ن و دوري از نزاع اتحاد و انسجام ميان ساکنا

  و کشمکش
٠٠٠/٠  ٣  ٧/١٥١  ١/٤ 

 ٠٠٠/٠  ٤  ٩/٢٥١  ٤  امنيت عمومي روستا

 ٠٠٠/٠  ٢  ٠٩/٤٤  ٤  دسترسي به پاسگاه پليس در مواقع ضروري

 ٠٠٠/٠  ٤  ٣/١٢٥  ٦/٣  روشنايي معابر روستا در شب

 ٠٠٠/٠  ٣  ٢٤/١٢٠  ٩/٣  روستا امنيت توضعي از كلي رضايت

        ۶۴/۳  قلمرو نهايي نتيجه

  های پژوهش يافته: مأخذ

  کيفيت محيط سکونت

گويان از محيط سکونت خود در اکثر موارد در سطح مناسب ارزيابي شده رضايت پاسخ

 مشـكالت  و )موريانـه  مگـس و  مـوش، (موذي  رانجانو وجود عدم گويه در البته. است

درصـد افـراد    ۸/۳۲ ،آيـد  مـي  حساب به قلمرو اين در رضايت ترينكه پايين آن، از ناشي

درصد افراد از  طور کلی، رضايت پنجاه هب. اندکرده عالمدر حد متوسط اود را خرضايت 

  .در حد متوسط استخود  سکونتکيفيت محيط 

 در محـدوده  مـوذي  جـانوران  وجـود  از ناشـي  رضايتينا بيشترين اين قلمرو، در اما

ج آزمون وجـود تفـاوت   ينتا. است ها و نبود تسهيالت مناسب در منازلخانوار سكونيم

 درصـد  ۹۹ يدار انگر سطح معنـی يب هاهيهر کدام از گو ةشدثبت يهان پاسخيدار ب معنی

  .ط سکونت استيت محيفيقلمرو ک يهاهياکثر گو يبرا
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  هاهيگو يدار یمعن يو بررس هاي قلمرو کيفيت محيط سکونتپاسخنتيجه  - ٥جدول 

  هاگويه

ميانگين 

  ها پاسخ

)١- ٥(  

  دو ضريب کي
درجه 

  آزادي
  داري معنی سطح

  ٠٠٠/٠  ٣  ٠٤/١٧٨  ٧/٣  منازل مسکوني بودن كيفيت و نوساز

  ٠٠٠/٠  ٤  ٦٤/١٧٥  ٢/٣  وجود تسهيالت مناسب در منازل

  ٠٠١/٠  ٣  ٣٦/١٢٥  ٨/٣  نورگيري و روشنايي منازل

  ٠٠٠/٠  ٣  ٠٦/١٣١  ٤  شکل ظاهري، فرم و زيبايي منازل

  ٠٠٠/٠  ٣  ٩/١٤٦  ٨/٣  مناسب و مقاوم مصالح از استفاده

  ٠٠٧/٠  ٣  ١٩/٤٦  ٣  موذي جانوران وجود عدم

  ٠٠٠/٠  ٣  ١٨/١٣٨  ٤  محيطي مخاطرات برابر در امنيت

  ٠٠٠/٠  ٣  ٤/١٥١  ٨/٣  مسكوني محيط كيفيت از كلي رضايت

        ٦٨/٣  قلمرو نهايي نتيجه

  های پژوهش يافته: مأخذ

  هاساختيت زيرکيف

 ۶۶/۳ميـانگين و   از باالتر طور کلي همندي ب رضايت ميزان ،هازيرساخت كيفيت قلمرو در
 ازمناسـب   فاصـله  شـهر،  به روستا، دسترسي ارتباطي راه از باال رضايت از ناشي كه بوده

 خـدمات  از رضـايت  سطح البته .است تلفن و برق آشاميدني، آب و كميت كيفيت شهر،

هـاي  و تعداد جايگـاه  فاضالب شبكه و )الحسنه قرض صندوق و بانك،(باري اعت و مالي
 نسـبت  كـه ای  گونـه به هاست،بخش يندرسيدگي ب نيازمند كه بوده پايين بسيار سوخت

درصـد   ۷/۲۷اعتبـاري   و مـالي  در مورد خـدمات ) مناسببسيار نا(يک  گزينه هايپاسخ
الي و اعتبـاري و جايگـاه توزيـع    هاي شبکه فاضالب، خدمات مـ البته زيرساخت. است

گويـان  درصد پاسـخ  پنجاهبيش از رضايت . سوخت در تعدادي از روستاها وجود ندارد
در حـد  هاي ارتباطي روستا، تلفن و مخابرات در روسـتا و کميـت آب آشـاميدني    از راه
    .است مناسب
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  هاهيگو يدار معنی يبررسها و  زيرساخت كيفيت قلمرو هاي پاسخ نتيجه - ٦جدول 

  هاگويه

ميانگين 

  هاپاسخ

)١- ٥(  

ضريب 

  دو کي

درجه 

  آزادي

 سطح

  داري معنی

  ٠٠٠/٠  ٣  ٢٢/١٢٠  ٤  راه ارتباطي روستا

دسترسي به شهر و وجود وسايل حمل و نقل 

  عمومي
٠٠٠/٠  ٣  ٤٦/١٠٨  ٧/٣  

  ٠٠٠/٠  ٣  ٢٥/١٣٧  ٤  فاصله زماني مناسب براي دسترسي به شهر

  ٠٠٠/٠  ٤  ٦/٢٤٢  ٤  کميت آب آشاميدني روستا

  ٠٠٢/٠  ٣  ٢٥/٨٧  ٨/٣  کيفيت آب آشاميدني روستا

  ٠٠٣/٠  ٤  ٠٨/٦٩  ٣  جايگاه توزيع مواد سوختي

  ٠٠٧/٠  ٣  ١١/٤٥  ٢  خدمات مالي و اعتباري

  ٠١٧/٠  ٢  ٢٥/١٦  ٥/١  شبکه فاضالب

  ٠٠٠/٠  ٢  ١٥/١٠٠  ٧/٣  شبکه برق روستا

  ٠٢٨/٠  ٢  ٤٦/١٧  ٣  شبکه گازرساني روستا

  ٠٠٠/٠  ٣  ٦/١٣٩  ٤  تاتلفن و مخابرات در روس

  ٠٠٠/٠  ٣  ٤٧/١١٩  ٧/٣  هاي روستاساخترضايت کلي از زير

        ٦٦/٣  قلمرو نهايي نتيجه

  های پژوهش يافته: مأخذ

 هـا هيـ هـر کـدام از گو   ةشـد ثبـت  يهان پاسخيدار ب ج آزمون وجود تفاوت معنیينتا
  .استه رساختيت زيفيقلمرو ک يهاهيشتر گويب يبرا درصد ۹۹ يدار انگر سطح معنیيب

  کيفيت اشتغال و درآمد

هاي مربوط به قلمرو کيفيت اشتغال و درآمد، باالترين ميزان رضـايت در گويـه   در گويه
درصـد   ۴۵شـود کـه   انجام فعاليت شغلي مورد نظـر مشـاهده مـي    برایسالمت جسمي 

مربوط به ميزان اشـتغال   نيزترين سطح رضايت پايين بوده وها در محدوده مناسب پاسخ
دهنـدگان گزينـه   درصد پاسـخ  سیحدود  وو امنيت شغلي در منطقه مورد مطالعه است 

 يتـوان نـامطلوب بـودن اراضـ    يرا مـ  آنعلـت   انـد، کـه  دهکرمناسب را انتخاب نا کامالً
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و  يروستاها و عـدم وجـود مشـاغل صـنعت     يکمبود آب در برخ ،نيهمچن و يکشاورز
  .بوده است مؤثران هم يکه در مهاجرت روستايکرد عنوان  يخدمات
 ميزان بودن پايين دهندة نشان ودست آمده  به ۸/۲ ميانگين ،درآمد و اشتغال قلمرو در

تنوع  كمبود انداز، پس پايين توانايي چون عواملي ثر ازمتأ تواندمي ه، کاست مردم رضايت
 پـايين  نسبتاً رضايت و شغلي فقدان امنيت روستا، در پايين اشتغال نرخ روستا، در شغلي

  .باشد شغل و نوع درآمد ميزان از

  هاهيگو يدار معنی يهاي قلمرو کيفيت اشتغال و درآمد و بررسنتيجه پاسخ - ٧جدول 

  هاگويه
ميانگين 
  هاپاسخ
)١- ٥(  

ضريب 
  دو کي

درجه 
  آزادي

 سطح
  داري معنی

  ٠٠٠/٠  ٤  ٧٦/٨٧  ٣  رضايت از ميزان درآمد
  ٠٠٠/٠  ٤  ٠٩/١٠٢  ٣  ي و پيشرفتاميد به آينده شغل
  ٠٠٠/٠  ٤  ٤/١٥٧  ٨/٢  اندازتوانايي پس

  ٠٠٠/٠  ٤  ٥/١٦٧  ٤/٣  رضايت از نوع شغل
سالمت جسمي برای انجام فعاليت شغلي 

  مورد نظر
٠٠٠/٠  ٤  ٦/١٩٥  ٩/٣  

  ٠٠٣/٠  ٣  ٦٩/٥٩  ٤/٢  تنوع شغلي در روستا
  ٠٠٠/٠  ٣  ١٥/١٢٢  ٩/١  ميزان اشتغال در روستا

  ٠٠٠/٠  ٣  ٣٤/١٠٠  ٨/١  امنيت شغلي
  ٠٠٠/٠  ٣  ١٩/٧٤  ٣  رضايت کلي از وضعيت اشتغال و درآمد

        ٨/٢  قلمرو نهايي نتيجه

  های پژوهش يافته: مأخذ

ـ ب هـا هيهر کدام از گو ةشدثبت يهان پاسخيدار ب ج آزمون وجود تفاوت معنیينتا انگر ي
  .و درآمد استت اشتغال يفيقلمرو ک يهاهياکثر گو يبرا درصد ۹۹ يدار سطح معنی

  کيفيت اوقات فراغت

امكانـات   گزينـه  دو در رضـايت  ميـزان  پايين بودن از حاكي هاپاسخ نتيجه ،قلمرو اين در
درصـد   ۵/۵۹و  ۴۱ ،ترتيـب  بـه  کـه ای  گونه ، بهاست هنري فرهنگي و امكانات و ورزشي
امکانـات   مناسب است و بيشتر روستاهاي منطقه از ايـن نا ها مربوط به گزينه کامالًپاسخ
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 نحـوه گـذران اوقـات فراغـت در منطقـه     ميزان رضـايت از   ،طور کلي هب. محروم هستند
 بـه  وابسـته  تـوان مـي  را قلمـرو  ايـن  بودن رضايت در پايين. متوسط ارزيابي شده است

 ياد برخـ يـ فرهنگي، داشتن فاصـله نسـبتاً ز   و ورزشي امكانات چون محدوديت عواملي
سـبز   يبرنامه خانواده، نبود پارک و فضـا  در مسافرت دكمبو مرکز شهرستان، روستاها از

  .دانست نهااي مانند ها وح خانوادهيتفر برای

  هاهيگو يدار معنی يهاي قلمرو کيفيت اوقات فراغت و بررسنتيجه پاسخ - ٨جدول 

  هاگويه
ها ميانگين پاسخ

)١- ٥(  

ضريب 

  دو کي

درجه 

  آزادي

 سطح

  داري معنی

  ٠٠٠/٠  ٣  ٢/٨٣  ٢  امکانات ورزشي

 ٠٠٠/٠  ٣  ٤/٢٢٦  ٨/١  امکانات فرهنگي و هنري

 ٠٠٠/٠  ٣  ٢/١١٤  ٢/٣  ديد و بازديد اقوام و همسايگان

 ٠٠٠/٠  ٣  ٠١/٢٨٢  ٤  فرصت کافي براي تماشاي تلويزيون

وجود مسافرت در برنامه ساالنه 

  خانواده
٠٠٠/٠  ٤  ٢/١٩٥  ١/٢ 

گذران اوقات  وضعيت از كلي رضايت

  فراغت
٠٠٠/٠  ٤  ٦/١٠٦  ٣ 

        ٧١/٢  قلمرو نهايي تيجهن

  های پژوهش يافته: مأخذ

هـا در  هيـ هر کـدام از گو  ةشدثبت يهان پاسخيدار ب ج آزمون وجود تفاوت معنیينتا
ـ ا يهاهيهمه گو يبرادرصد  ٩٩ يدار انگر سطح معنیيب ت اوقات فراغتيفيقلمرو ک ن ي

  .قلمرو است

  کيفيت تعامل و همبستگي اجتماعي

 جدول كه چنان .باالست نسبتاً قلمرو اين در رضايت ميزان كه گفت انتومي ،كلي طور به

 هـا پاسخ مد كه عمومي روستا كارهاي در اهالي مشاركت ةدر گوي جز به دهد،مي نشان ٩

 .در محـدوده مناسـب و بسـيار مناسـب قـرار دارد      هامد پاسخ هاگويه ساير در است، ٣
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هاي يکـديگر و پايبنـدي اهـالي    جشن هاي شرکت کردن اهالي در مراسم شادي وگويه
بـاالترين سـطح رضـايت در منطقـه      دهندة نشان ستا به آداب و رسوم قومي و مذهبيرو

 تـوان مي كه است ٨٧/٣ با برابر اجتماعي همبستگي و تعامل قلمرو يين نهايانگيم. است

 بمناسـ  كارها، مشاركت در يكديگر به كمك و گروهي كار بودن روحيهباال نتيجه گفت
رسـوم،   و آداب بـه  پايبنـدي  همسـايگان،  بين روابط صميمانه روستا، عمومي كارهاي در

نهـا  اي مانند و در كارها يكديگر با مشورت يكديگر، هايشادی و جشن مراسم در شركت
  .است ت کمتريبا جمع يدر روستاها ويژه هب

  ها هيگو يدار معنی يسهاي قلمرو کيفيت تعامل و همبستگي اجتماعي و بررنتيجه پاسخ - ٩جدول 

  هاگويه

ميانگين 

  هاپاسخ

)١- ٥(  

ضريب 

  دو کي

درجه 

  آزادي

 سطح

  داري معنی

  ٠٠٠/٠  ٣  ٠٧/١٦٦  ٥/٣  روحيه کار گروهي

  ٠٠٠/٠  ٣  ٣/١١٤  ٥/٣  هاي عموميمشارکت اهالي در کار

  ٠٠٠/٠  ٣  ٣٦/١٨٣  ٤  وجود روابط صميمانه بين همسايگان

م قومي و پايبندي اهالي روستا به آداب و رسو

  مذهبي
٠٠٠/٠  ٢  ٩٥/١٣٨  ٥/٤  

شرکت کردن اهالي در مراسم شادي و 

  هاي يکديگر جشن
٠٠٠/٠  ٣  ٨/٢٠٣  ٥/٤  

همکاري و کمک اهالي در برگزاري مراسم 

  شادي و عزا
٠٠٨/٠  ٢  ٧٧/٣٨  ٤  

  ٠٠٠/٠  ٣  ١٠٦  ٢/٣  هاي مهممشورت اهالي در کار

رضايت کلي از وضعيت تعامل و همبستگي 

  اجتماعي
٠٠٠/٠  ٣  ٤٤/٢٦٧  ٨/٣  

        ٨٧/٣  قلمرو نهايي نتيجه

  های پژوهش يافته: مأخذ

ت يـ فيهـا در قلمـرو ک  هيـ هر کـدام از گو  ةشدثبت يهان پاسخيب دو يج آزمون کينتا
  .هاستهياکثر گو يبرا درصد ٩٩ يدار انگر سطح معنیيب ياجتماع يتعامل و همبستگ
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صـورت   به مطالعهمورد ر منطقه ، نتيجه نهايي قلمروهاي کيفيت زندگي د٢در شکل 
قلمـرو کيفيـت تعامـل و     ،کـه در شـکل مشـخص اسـت     گونه همان. است دهآمنمودار 

هـاي مختلـف   در بـين جنبـه   را بـاالترين ميـانگين   ٨٧/٣همبستگي اجتماعي با ميانگين 
بـودن   بـاال  ةنتيج گفت توانمي كه ،شاخص کيفيت زندگي به خود اختصاص داده است

 عمـومي  كارهـاي  در مناسب كارها، مشاركت در يكديگر به كمك و يگروه كار روحيه

و  مراسـم  در رسـوم، شـركت   و آداب به پايبندي همسايگان، بين روابط صميمانه روستا،
ـ اي مانند و در كارها يكديگر با مشورت يكديگر، هايجشن بـا   يدر روسـتاها  ويـژه  هنها ب
  .است ت کمتريجمع

دومـين قلمـرو از نظـر     ٦٨/٣با ميـانگين   کونتاز آن، قلمروي کيفيت محيط س پس
ه بتوان  را مین قلمرو ين در ايانگيبودن م باال. استاهالي روستاهاي منطقه مورد مطالعه 

 و تـر،  بـزرگ  يها در روسـتاها علت نوساز و مستحکم بودن منازل، آسفالت بودن کوچه
  .الت مناسب در اکثر روستاها دانستيوجود تسه

  
  پژوهشهای  يافته: مأخذ

  کيفيت زندگي در منطقه مورد مطالعهنتيجه نهايي قلمروهاي  -٢شکل 
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  بين ابعاد شاخص کيفيت زندگي رابطة

شاخص کيفيت زندگي در منطقه مورد  ةشدبراي بررسي ارتباط موجود بين ابعاد بررسي
ايـن ضـريب شـدت و نـوع رابطـه      . مطالعه، از ضريب همبستگي پيرسون اسـتفاده شـد  

. متغير اسـت  -١تا  ١دهد و مقدار آن بين بين دو متغير را نشان مي) کوسمستقيم يا مع(
هـايي بـا توزيـع نرمـال و     روشي پارامتري است و بـراي داده  ضريب همبستگي پيرسون

، از ميـانگين  کـه در پـژوهش حاضـر   از آنجـا  . شـود هـاي زيـاد اسـتفاده مـي    تعداد داده
ـ از ابعـاد شـاخص کي   کدامهاي مربوط به هر  سنجه ت زنـدگي بـراي آزمـون اسـتفاده     في
هـا نرمـال بـوده و    يـع داده شـوند، توز هاي مورد استفاده کمي محسوب ميشود، داده مي

ضـريب همبسـتگي پيرسـون بـراي سـنجش       آزمون در نتيجه،. استها نيز زياد تعداد آن
  .است مناسبشاخص کيفيت زندگي  رابطه بين ابعاد

  د شاخص کيفيت زندگيبررسي ميزان همبستگي بين ابعا -١٠جدول 
سالمت 
  رواني

سالمت 
  اقتصادي

سالمت 
  جسماني

سالمت 
  اجتماعي

سالمت 
    محيط

٣٤٥/٠  ٢٩٨/٠  ٣٠١/٠  ٢٧٧/٠  

١  

همبستگي 
سالمت   پيرسون

سطح   ٠٠٠/٠ ٠٠٠/٠ ٠٠٠/٠ ٠٠٠/٠  محيط
  داری معنی

٣٥٤/٠  ١٧٧/٠  ٢٢٠/٠  

١  
همبستگي   

سالمت   پيرسون
سطح    ٠٠٠/٠ ٠٠٠/٠ ٠٠٠/٠  اجتماعي

  داری نیمع

١٠١/٠  ٢٢٢/٠  

١  
همبستگي     

سالمت   پيرسون
سطح      ٠٠٠/٠ ٠٠٠/٠  جسماني

  داری معنی

٤٥٥/٠  

١  
همبستگي       

سالمت   پيرسون
سطح         ٠٠٠/٠  اقتصادي

  داری معنی

١  
همبستگي         

سالمت   پيرسون
سطح           رواني

  داری معنی

  های پژوهش يافته: مأخذ
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شـاخص   گانة پنج ابعاد که همة دهديرسون نشان ميضريب همبستگي پ آزموننتايج 
ايش افـز  با يکديگرند؛ بـه ديگـر سـخن،    دار معنیکيفيت زندگي داراي همبستگي مثبت 

  .مندي از ابعاد ديگر است همسو با افزايش رضايت رضايت از يک بعد کيفيت زندگي

  شنهادهايگيري و پنتيجه

ي محـيط را در يـک ناحيـه نشـان     ادهاي کلي اجتمـاعي و اقتصـ  کيفيت زندگي ويژگي
ريزي توسـعه اجتمـاع   ابزاري قدرتمند براي نظارت بر برنامه مثابهتواند بهکه مي ،دهد مي
دادن چگـونگي   و مفهـومي بـراي نشـان    بودهکيفيت زندگي اصطالحي کلي . رود کاربه

اد و هاي انساني و نيز معياري براي ادراک رضايت و عدم رضايت افـر برآورده شدن نياز
مطالعـات اخيـر دربـاره    رو، تحقيقـات و  ايـن  از. ها از ابعاد مختلف زندگي اسـت گروه

هـاي  روش اول، شـاخص در : انـد  شناسي عمده متمرکز بـوده ر دو روشب کيفيت زندگي
هـاي انسـاني   برآورده شـدن نيـاز   اجتماعي و اقتصادي قابل سنجش براي انعکاس ميزان

اسـاس   منـدي بـر   دوم، سـطوح شـادکامي و رضـايت   روش در و  ؛دشـو ميگرفته کار  به
. آنهاسـت بهزيسـتي ذهنـي    دهنـدة  هاي شخصي افراد از تجـارب زنـدگي نشـان   گزارش
يافتني اسـت، امـا بـه دليـل نبـود       ی از هر دو روش دستترکيب بانتيجه مطلوب  ،هرچند

هاي معرف کيفيت زنـدگي، در انجـام   هاي موثق از شاخصدسترسي به اطالعات و آمار
کيد قرار گرفتـه  أپژوهش حاضر، سنجش کيفيت زندگي به روش بهزيستي ذهني مورد ت

هاي بخش کربال ، کيفيت زندگي مردم در روستاحاضر اساس، در پژوهش اين بر. است
سالمت محيطي، اقتصادي، اجتماعي، جسماني و رواني  گانة پنج ابعاد شهرستان شيراز از

 ويژه به تنگناها و مشكالت برخي رغم نشان داد که بهنتايج مطالعه . بررسي و ارزيابي شد

 .باالسـت  نسـبتاًٌ  ذهني هاي در شاخص مردم زندگي كيفيت سطح رفاهي، بعد امكانات در
 رويكرد اساس بر زندگي كيفيت ةگان هاي هشتقلمرو از کدام هر بررسي از حاصل نتايج

پاسـخ   ميـانگين  بـا  شآمـوز  كيفيـت  قلمرو در رضايت ميزان كه است از آن حاكي ذهني
 سـاختمان مـدارس،   مطلوب نسبتاً كيفيت از ناشي بوده که ميانگين از باالتر  پنج از ٢٨/٣

 ماننـد  و تجربـه بـا  و معلمـان خـوب   وجـود  آموزان بـه مدرسـه،   دانش مناسب دسترسي

رضايت باالتر از ميانگين و در حـد   ميزان بهداشت، و سالمت كيفيت حوزه در. نهاستاي



  جميله سليمی کوچی و پيام ابراهيمی                         ۳ة ، شمار۲۰روستا و توسعه، سال  ةفصلنام � ۳۶

 هايبيمه کمترين رضايت در زمينه وضعيت ،حوزه اين در البته .است شده بيارزيا ٣٣/٣

 )١٨( يدريقات حيدر تحق. که مشکالت خاص خود را در پي داشته است بوده،درماني 
 ييروسـتا  يهـا مناسب آنها در کانون يابيو مکان يو درمان يت امکانات بهداشتيز تقوين

  .د قرار گرفته استيکأمورد ت
 و اتحاد كه نيست، مناسبي روستاها ، امنيتمطالعه ة موردمحدود روستاييان ديدگاه از
 پلـيس  به پاسگاه مناسب دسترسي دزدي، و شرارت نبود مزاحمت، ن،ساكنا ميان انسجام

 از باالتر نيز قلمرو اين ميانگين .توان از داليل آن دانست را می شب در معابر روشنايي و

بـا  برابـر   نيـز  سـكونت  محيط از رضايت .است آمده ستد به ٦٤/٣معادل  و ميانگين حد
 جـانوران  وجـود  از ناشي رضايتينا بيشترين اين قلمرو، در اما. محاسبه شده است ٦٨/٣

 همچنـين،  .است ها و نبود تسهيالت مناسب در منازلخانوار مسكوني در محدوده موذي
رابـر  ميـانگين و ب  از التربا طور کلي همندي ب رضايت ميزان ،هازيرساخت كيفيت قلمرو در
 فاصـله  شـهر،  بـه  روستا، دسترسـي  ارتباطي راه از باال رضايت از ناشي كه بوده، ٦٦/٣ با

 از رضـايت  سطح البته .است تلفن و برق آشاميدني، آب و كميت كيفيت شهر، ازمناسب 

 بـوده،  پايين بسيار هاي سوختفاضالب و تعداد جايگاه شبكه و و اعتباري مالي خدمات
دسـت آمـده و    بـه  ٨/٢ميـانگين   ،درآمد و اشتغال قلمرو در اما .رسيدگي است نيازمند هك

ـ  توانـد مي ، کهاست ميانگين از ترپايين رضايت ميزان دهندة نشان  چـون  عـواملي  ثر ازأمت

فقـدان   روسـتا،  در پايين اشتغال نرخ روستا، در تنوع شغلي كمبود انداز، پس پايين توانايي
  .باشد شغل و نوع درآمد ميزان از پايين نسبتاً يترضا و شغلي امنيت

کـه   بـوده،  و پايين ٧١/٢در حد  فراغت اوقات از گذران رضايت ميزان ،اين بر افزون
تـر از متوسـط    نيين قلمـرو از سـطح پـا   يز اين) ٢٥(و همکاران  يدر مطالعات پورطاهر

چـون   عـواملي  بـه  هوابسـت  توانمي را قلمرو اين پايين بودن رضايت در .برخوردار است
 نهـا اي ماننـد  و برنامه خانواده در مسافرت كمبود فرهنگي، و ورزشي امكانات محدوديت

 و برابـر  اجتماعي همبستگي و تعامل قلمرو در رضايت ميزان باالترين نهايت، در. دانست
ت يزان رضـا ين ميز باالترين) ٣(و همکاران  يقات بدريدر تحق. شوديم مشاهده ٨٧/٣ با

بودن تعامل و همبسـتگي   باال. ه استدست آمد هب ياجتماع يرو تعامل و همبستگدر قلم
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ارائـه   بـرای ريزان روستايي هاي مورد مطالعه از نقاط قوتي است که بايد برنامهدر روستا
بهبـود   منظـور  بـه  هاي مشارکتي بـا همکـاري اهـالي   هاي توسعه روستايي و برنامهطرح

) ٢٦(مقدم و همکاران  ييقات سنايدر تحق. ده کننبدان توجهاي کيفيت زندگي شاخص
منطقه مورد مطالعه از نظر ابعـاد سـالمت    يت زندگيفيو سطح ک يمند تيزان رضايز مين

  .ارزيابی شده استدر حد متوسط و باالتر  يط و سالمت اجتماعيمح
 هـاي ذهنـي  شـاخص  در زنـدگي  كيفيت ،مطالعه مورد جامعه ديد از ،كلي طور به اما

 دو قلمـرو  در ،شـد  تشـريح تر  پيش كه گونههمان البته شود؛مي ميانگين ارزيابي از رباالت

  . باالست قلمروها ساير در پايين و فراغت اوقات گذران و درآمد و اشتغال
 اجتماعي، فرهنگي عوامل گذاريتأثير به توجه با که توان گفت مي ،نهايي تحليلي در

 جوامع مختلف در زندگي كيفيت ذهني هايشاخص سطوح زندگي، كيفيت در محيطي و

 سـطوح  سـني و نيـز   نظـر  از گويـان پاسـخ  طيف متنوع علت وجوده و ب متفاوت است؛

 تمركز با تحقيقي انجام باکه  شوديشنهاد ميگويان، پپاسخ بين تحصيالت سواد و متفاوت

 موضـوع  تـر دقيـق  زوايـاي  و ابعاد ،)سالخورده افراد و ،جوانان زنان،( ويژه هاي بر گروه

 يبا توجه بـه نبـود مدرسـه راهنمـايي و دبيرسـتان در برخـ      . شود روشن زندگي كيفيت
 يهـا دوره يمسئوالن با ساختن مدرسه و برگـزار که شود يشنهاد ميمنطقه، پ يروستاها
و آمـوزش   يش آگـاه يبـه افـزا   ،گـر يجاد کتابخانـه و اقـدامات د  ي، ايو فرهنگ يآموزش
ـ آنهـا ن  يت زنـدگ يفيان سبب بهبود کييروستا يش آگاهيفزارا ايان بپردازند، زييروستا ز ي

  .دخواهد ش
 و بـروز  روسـتاها بـه معـابر    يسطح يهاوجود دام و ورود فاضالب و آبعلت ه ب

بـه   شـود کـه  يشنهاد مي، پيدر فصول بارندگ تردد در معابر يو سخت يمشکالت بهداشت
 يبهساز به نسبت ،ياهال يان و رفع مشکل بهداشتيياز مهاجرت روستا يريمنظور جلوگ

از نظـر منـابع    يمنطقه مورد بررسـ  ياز روستاها يبرخ .سطح معابر روستاها اقدام شود
ل يـ تکم وز يـ تجه، د مواجه بوده و به منظور حفر چاهيبا کمبود شد يدنين آب آشاميتأم

  .داردن اعتبار يبه تأم آب، نياز خطوط انتقال
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شـور و تلـخ بـه     يهـا و نفـوذ آب  يمينـ زيرز يهاد آبيافت شدل يدله ب ،نيهمچن
ديگـر   روسـتاها  يبرخـ موجـود در   يکننده آب زراعنيتأم يهاچاه ،ينيرزميز يهاسفره

اسـتوار   يبـر محـور کشـاورز   روسـتايی  و از آنجا که اقتصاد بخش  قابل استفاده نيستند
ـ  مقابله با بحران کم راستایدر  که شوديشنهاد ميپ ،است زم دات اليـ و تمه يبررسـ  ،يآب

ز يـ هـا و ن رسـاخت يز يارتقـا  راستایتالش در  گفت کهتوان يم ،تيدر نها. ردينجام گا
ن يتــرمهـم از  ن روسـتاها يــدر ا يت زنـدگ يـ فيک يبـا هــدف ارتقـا   ييخـدمات روسـتا  

  .رود شمار می در منطقة مورد مطالعه به يتيريمد هایراهکار

  يادداشت

1. chi-square 
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