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نوع مقاله: پژوهشی

:کیفیت زندگیجوامع روستایی از منديرضایتیعلسازي ساختاري و تبیین مدل
روستاهاي شهرستان آران و بیدگلمطالعهمورد

3ابوالفضل دهقانو 2، محسن شاطریان*1صدیقه کیانی سلمی

)31/01/99؛ پذیرش: 06/07/98(دریافت: 
چکیده

رشد و بهبود کیفیت زندگی بر کهچرا. استریزي مناطق سکونتگاهی، توجه به کیفیت زندگی ساکنان مههاي مهم در برنایکی از شاخص
مندي ساکنان از سازد. بررسی میزان رضایتتر میاست و مسیر پیشرفت و ترقی را هموارتأثیرگذارسایر ابعاد توسعه در شهرها و روستاها 

ریزي شهري و روستایی کمک کند. هاي مدیریت و برنامهها و تدوین استراتژيمکانبنديرتبهها، تواند به ارزیابی سیاستمحیط زندگی می
بیدگل آباد و یزدل در شهرستان آران ومندي ساکنان روستاهاي محمدآباد، علیبه شناسایی ابعاد و ارزیابی میزان رضایت،پژوهش حاضر

ها پرسشنامه محقق نفر برآورد گردید. ابزار اصلی گردآوري داده291وکران پرداخته است. حجم نمونه پژوهش با استفاده از فرمول ک
انجام شده است. جهت SPSSوAMOSافزارهاينرمسازي معادالت ساختاري در محیط آماري و مدلهايتحلیلو ساخته است و تجزیه
اي استفاده گردید. نتایج آزمون تی تک نمونههاي کیفیت زندگی، از آزمون ها و مشخص کردن وضعیت شاخصتجزیه و تحلیل داده

هاي کالبدي، اجتماعی نامطلوب بوده است. کیفیت اقتصادي در وضعیت نیمه مطلوب و شاخصوضعیت شاخص کهنشان داداستیودنت تی
تالدمعازيسالمداز هاي کیفیت زندگی شناسایی و ارزیابی مؤلفهجهت ،همچنینخدماتی و محیطی در وضعیت مطلوب قرار دارند.

هاي اجتماعی در روستاهاي مورد اهمیت دادن به شاخص،نتایج مدل ساختاري عاملی مرتبه دوم نشان دادید.دگردهستفااريساختا
و 26/0، شاخص خدماتی 70/0، شاخص کالبدي 83/0، شاخص اقتصادي به میزان 85/0رفتن کیفیت زندگی به میزان مطالعه باعث باال

گردد.می23/0یزانشاخص محیطی به م
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مقدمه
,Gillivray)نمایدیمتعریفرابشرزندگیوضعیتکهاستديبعچندمفهومیزندگیکیفیت عنوانبهبرخی آن را (2007

رفاه عمومی، شادکامی، عنوانبهاي براي میزان جذابیت و برخی هسنجعنوانبهقابلیت زیست پذیري یک ناحیه، برخی دیگر 
,Milbrath)اندکردهتفسیر و خوشبختیمنديرضایت . با این وجود هنوز تعریف قابل قبول جهانی براي این مفهوم (1978

وثر از زمان، مکانأمتی، زیرا بسیاري از محققان بر این باورند که کیفیت زندگی مفهومی چند وجهی، نسب؛ صورت نگرفته است
همچنین مفهومی متحرك و سیال است (علی بیگی و قاسمی، ).1391هاي فردي و اجتماعی است (رضوانی و همکاران،ارزش
هاي زندگی بستگی دارد کیفیت زندگی ضمن دارا بودن ابعاد عینی در نهایت به تصورات و ادراکات فرد از واقعیت). 1394

تولیدي،اجتماع مانند نیروهايیافردبهتوجهبادرونی و بیرونی،نیروهايتوسط). این مفهوم1390(قالیباف و همکاران،
تعاملجملهاززادرونعواملهمچنینطبیعی ومحیطجامعه،مؤسساتیا کشورها،دیگرهايگروهباروابطها،زیرساخت

,Kolenikov(شودمیجامعه تعیینیافرديهاارزشوجامعهدرون تواندیمکهاستآنزندگیمفهوم کیفیتویژگی. )1998
قرارزندگیکیفیتچتردرتوانندیمیشناختجامعهمفاهیم ازبزرگیگسترهیعنیشود.یشناختجامعهمفاهیمتمامشامل

اي که در آن ی و ارزشیهاي فرهنگتوان آن را ادراك فرد از موقعیت خود در زندگی در زمینه نظامبنا به تعریف، میبگیرند.
هاي ي شاخصبنابراین کیفیت زندگی به وسیله؛ کند و در ارتباط با اهداف، انتظارات و استانداردهاي آن دانستزندگی می

ی، محیط زندگی و کار را در بر هاي عینشاخص). 1391(رضوانی و همکاران، شودیمگیري و ارزیابی عینی و ذهنی اندازه
کلی طوربهنماید. را تشریح میاطرافشانهاي درك و ارزیابی مردم از شرایط هاي ذهنی راهکه شاخصگیرد در صورتیمی

گیرد ها مورد استفاده قرار میهاي عینی براي مقایسه شهرها و مکانگیري رفاه شخصی و شاخصهاي ذهنی براي اندازهشاخص
). در این زمینه 1390و همکاران يآبادخاتونگردد (میمندي برهاي ذهنی، رفاه شخصی به رضایتشاخصبر اساسکه 

، یشناختروانمتخصصان دنیا تا اندازه زیادي توافق و اشتراك نظر دارند که کیفیت زندگی داراي ابعاد فیزیکی، اجتماعی، 
طبقاتی محیطی و اقتصادي است. مکتب تضاد، کیفیت زندگی را حاصل ساختارهاي اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی جامعه

ارزیابیدرفرهنگ راوسیاستاقتصاد،،زیستیطمحزمینهچهارمشارکتی،) و رویکرد1389(مختاري و نظري، داندیم
Magee)گیردیمنظردرزندگیکیفیت et al., شیوه براي کشف کیفیت زندگی افراد، ینترمناسبلی نیز معتقد است .(2012

,Lee)هاستآنبررسی شیوه زندگی  ودهدیمرخ) منطقهوجامعهمحله،درمثالً(جغرافیاییمختلفسطوحکه در(2008
Campbell(گذاردیمتأثیرزندگیکلیتبرکهاستشدهدادهنشان et al., برخی اندیشمندان معتقدند کیفیت زندگی ). 1976

). 1392(گراوندي و پاپ زن، دهدیماي است که نیازهاي جسمی، عاطفی، اجتماعی و امکانات زندگی را تشکیلمجموعه
برخی نیز بر این باورند که کیفیت زندگی به معناي احساسی است که فرد نسبت به رفاه اجتماعی، عاطفی و جسمانی خود 

دازه به خشنودي شخصی نائل شده استدارد. این احساس متأثر از آن است که یک فرد در شرایط گوناگون تا چه ان
)(Javaheri et al., ترکیبذهنیرفاهمفهومشاد بازندگیوبخشیترضازندگیمفاهیماما باید توجه داشت اغلب،2010

Dienerباشد (منفی آن میتأثیرات مثبت وزندگی وازرضایتشاملکهاندشده et al., به لحاظ سابقه، مفهوم کیفیت ). 1999
) اما 1390(محمدي یگانه و همکاران، شدیمروانی محدود هاياريیمبمحیطی و هاي بهداشتی، زیستزندگی ابتدا به حوزه

هاي فکري ترین جریاناز مهم) و1390پور و رشنودي، بسط یافته است (جمعهبعديطی دو دهه گذشته به مفهومی چند 
) و یکی از 1395همکاران، ؛ عنابستانی و1393زاده و همکاران،ریزي را تحت تأثیر خود قرار داده (ابراهیماخیر است که برنامه

که ياگونهبه). 1390؛ محمودي 1391شود (دیوساالر و همکاران، هاي عمومی جامعه محسوب میاهداف سیاستینترمهم
,Schuessler & Fisher)گیرد یمقراراستفادهموردهابرنامهوهایاستسنتایجوبررسی عملکردبراي سنجش و ارزیابی . (1985

اي نسبتاً غنی اي از مطالعات علوم اجتماعی است که قدمت زیاد و پیشینهو بررسی عوامل تأثیرگذار بر آن نیز حوزهاین مفهوم
بهمیالدي1960دههاین حوزه مطالعاتی ازشده است. يسازمفهومهاي گوناگون ) و به شیوه1396دارد (امینی و همکاران، 

اقتصاديتوسعهورشدگردیدمشخصدههایندرچراکهشده است،تماعی بدلاجعلومحوزهعالقهموردموضوعاتازیکی
,Das)انجامدینممردمزندگیبهبودبهلزوماً واقتصاديپیشرفتبینرابطهدهندیمنشانعلمی. چنانچه مطالعات(2008

همباشد،شدهفراهمانسانزیسترايبماديمطلوبشرایطحداقلکهيانقطهتا،دوایننیست.خطیيارابطهزندگی،کیفیت
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بهبود کیفیتبهاقتصادينیازهايتأمینکهداشتانتظارتوانینمدیگربعدبهنقطهاینازولی،کنندیمحرکتهم جهتوسو
ینتبیرااواز رفتارهايبسیاريتواندینماقتصاديمنطقواستپیچیدهوچندوجهیموجوديانسانزیراکند،کمکزندگی
هاي توسعه مانند توسعه اجتماعی، اقتصادي و کالبدي را به همراه زمینهتواندیماست که يامقولهبهبود کیفیت زندگی کند. 

) و در کشورهایی نظیر ایران که به لحاظ ترکیب و پراکنش جغرافیایی از تنوع قابل 1390داشته باشد (قالیباف و همکاران، 
جوامع روستایی است (قادر مرزي و یژهوبهها و واحدهاي اجتماعی تمامی بخشیافتگیوسعهتتوجهی برخوردار است، مستلزم 

خصوصبهروستایینواحیدرتوسعهاهدافپیشبردبسترهايیرگذارترینتأثوینترمهماز). این مفهوم 1395همکاران، 
آید میشماربهکشورنواحی روستاییپایدارعهتوساصلیارکاناز) و 1396است (شریفی و همکاران، توسعهحالدرکشورهاي

زندگی،کیفیتازروستاییمردمانوجوامعادراكو). ارزیابی1397؛ کاظمی و همکاران، 1396و عبداهللا زاده، زادهیفشر(
زیادي از کیفیت زندگی در مناطق روستایی به عواملاست.متأثربسیاريناملموسوملموسعواملاززندگی،واقعیتهمچون

هاي قوي جمله اشتغال، درآمد مناسب، دسترسی به خدماتی مانند آموزش و بهداشت، سالمت، محیط طبیعی، امنیت و انجمن
هاي مربوط به رفاه و اما چالش،هاي شهري نیز بدین عوامل وابسته استوابسته است. هرچند کیفیت زندگی مردم در مکان

که عواملی مانند مقیاس کوچک و تراکم کم مناطق روستایی بسیار تفاوت دارد. به طوريگونه نواحی با زندگی بهتر در این
هاي ارتباطی و ها، راههاي روستایی، کاهش اشتغال و درآمد در بخش کشاورزي، فاصله زیاد و انزواي جغرافیایی آنگاهسکونت

تر کرده است (رضوانی و یت زندگی را پیچیدههاي الزم براي کیفشبکه حمل و نقل نامناسب و ناکارآمد، اجراي سیاست
ریزي و عدم توجه به مناطق روستایی، بهبود زندگی آنان را با چالش هاي برنامهمهري). کم توجهی و بی1387منصوریان، 

از ). 1390نژاد و همکاران،یابد (کوچکیمندي از حضور در این نواحی پایین میسازد تا جایی که سطح رضایترو میروبه
ها و انواع توسعه، بهبود کیفیت زندگی است، مطالعه و سنجش آن در اجتماعات انسانی، ریزيآنجایی که هدف نهایی برنامه

هاي اساسی در فرآیند توسعه پایدار روستایی اي برخوردار بوده و جزء ضرورتهاي روستایی از اهمیت ویژهگاهخصوصاً سکونت
يسوبههاي اخیر توجه زیادي را مطالعات کیفیت زندگی در سالدر همین راستا ). 1393ران،آید (بریمانی و همکامیحساببه

مورد بررسی قرار گرفته افراداي از وضعیت زندگی ) که در این مطالعات ابعاد همه جانبه1387(نجات،اندکردهخود جلب 
زندگی ساکنان روستایی بخش مرکزي ) نقش میراث فرهنگی در کیفیت1390از جمله پورطاهري و همکاران (است. 

شاخص میراث فرهنگی بر کیفیت زندگی روستاییان اثرگذار دهدیم. نتایج نشان انددادهشهرستان المرد را مورد بررسی قرار 
) پژوهشی با عنوان ارزیابی توزیع فضایی کیفیت زندگی در مناطق روستایی 1390افتخاري و همکاران (ینالدرکننبوده است. 

توان هاي جامعه نمونه، میدیدگاهبر اساس. در تحلیل نتایج این تحقیق اندیدهرسانخش مرکزي شهرستان دلفان به انجام ب
اند و پس از آن مردم ساکن در کیفیت زندگی داشتهيهامؤلفهرضایتمندي بیشتري از ،ساکنان روستاهاي دشتیگفت

اسکانراهبردالگوهاياثرات) ارزیابی1392محمدي استادکالیه و همکاران (.گیرندیماي و کوهستانی جاي روستاهاي کوهپایه
. پس از انددادهگلستان را مورد مطالعه قرار استانشرقشدهجابجاروستاهايکیفیت زندگیبرطبیعیبالیايازپسمجدد

است. بدري و همکاران مجدداسکانازقبلدورهبهنسبتقلمرواینوضعیتبهبوددهندهنشانهاي آماري، نتایجانجام تحلیل
ترکمن را انجام شهرستانجنوبیجعفربايروستایی دهستاننواحیدرزندگیکیفیتذهنیهايشاخص) سنجش1392(

همبستگیتعامل،کیفیتقلمروهايدرزندگیکیفیتازرضایتمیزانباالترین،اندنمودهها اعالم . محققان در بیان یافتهاندداده
مشاهده شده است.فراغتاوقاتگذرانودرآمد،اشتغالقلمروهايدرنیزآنمیزانکمترینوامنیتکیفیتواجتماعی

) با موضوع ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی روستایی از دیدگاه ساکنین 1392زاده (زاده و علیتحقیقی نیز توسط علی
اقتصاديرضایتتحصیالت،سطحجنسیت،سن،هايجام گرفته است. ویژگیروستاهاي دهستان اصالندوز در استان اردبیل ان

کیفیتازمنديرضایتبرتأثیرشانتااندشدهشناسایی،راستاایندرمستقلوفرديهايیژگیوعنوانبهتأهلوضعیتو
سطحنهاییامتیازمجموعدر. گیردقرارتحلیلموردوابستهمتغیرهايعنوانبهآنگانهشانزدهعواملازهریکوزندگیمحیط
قبول،قابلرضایت(سطحسهدرايخوشهتحلیلروشازاستفادهباخودسکونتیمحیطازروستایینواحیساکنینرضایت
) تحقیقی با عنوان ارزیابی کیفیت 1394شد. شاهرخی ساردو و همکاران (دادهتشخیص) پایینرضایتومتوسطرضایت

اند. ایی با استفاده از تاکسونومی عددي (مورد مطالعه: دهستان اسفندقه، شهرستان جیرفت) انجام دادهزندگی مناطق روست
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اوقاتهايشاخصلحاظازمطالعهموردروستاهايدادنشانزندگیکیفیتمتعارفهايشاخصشناسیوضعیتهايیافته
. دارندقرارنامناسبیوضعیتدرطبیعیگردشگريهايیژگیوازرضایتوجمعیمنابعکیفیتآموزش،دارایی،فراغت،

روستایی بخش سیمکان جهرم را يهاسکونتگاهتحلیل فضایی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی در ،)1394عنابستانی و همکاران (
کیفیتوماعی)اجتوکالبدي، اقتصادي،محیطییستز(چهارگانهابعادبیندهدمینشانآمدهدستبنتایج. اندرساندهبه انجام 

اقتصادي،يهاشاخصنقش) در پژوهشی با عنوان تحلیل1396دانایی و همکاران (دارد.وجودداريمعنیرابطه،زندگی
يهاشاخصاندیافتهدرگرمسیري بهمئیروستایی دهستانپایدارتوسعهزندگی درکیفیتکالبديوفرهنگیاجتماعی،
میرزاییان و ندارند. خوبیشرایطاقتصاديوکالبديومحیطییستزيهاشاخصاما ،ددارنمطلوبیشرایطفرهنگیواجتماعی

آباد غرب انجام هاي روستایی بخش مرکزي اسالمگاهاي با عنوان سنجش کیفیت زندگی در سکونتمقاله،)1395همکاران (
.استگرفتهصورتمؤلفه13باوکالبديواقتصادياجتماعی،شاخصسهدرزندگیکیفیت، ارزیابیپژوهشاند. در این داده

اجتماعی،هايشاخصهمهدرریزيبرنامهمطالعه،موردروستایینواحیدرزندگیکیفیتبهبودبرايکه استیحاکنتایج 
برخوردارکمروستاهايیژهوبهروستاهابهدهیسامانودهیخدماتطریقازمهماینکهاستالزمکالبديواقتصادي

هادي روستایی در بهبود کیفیت زندگی روستاییان يهاطرح) اثرات اجراي 1396محمدي و همکاران (.باشدتأثیرگذارتواندمی
هادي در ارتقاء و يهاطرحپژوهش نشانگر آن است اجراي هايیافته. اندکردهبخش خاوه میرآباد شهرستان مریوان را تحلیل 

ت زندگی روستاییان ناموفق بوده و در مقابل موجب ارتقاء و بهبود سطح کیفیت زندگی بهبود ابعاد اقتصادي و اجتماعی کیفی
درآنهايکنندهیینتعشناساییوزندگیکیفیتفضاییعد محیطی و کالبدي گردیده است. توزیعبروستاییان در دو 

) به انجام رسیده است. نتایج 1396روانسر پژوهشی است که توسط جمینی و همکاران (روستایی شهرستانيهاسکونتگاه
هفت متغیر مستقل پژوهش ،از رگرسیون چند متغیره حاکی از آن استیريگبهرهکیفیت زندگی با هايکنندهیینتعشناسایی 

اجتماعی، –ترتیب اهمیت شامل پایگاه اقتصاديدرصد از واریانس متغیر وابسته پژوهش را تبیین کنند که به 6/75اندتوانسته
حمایتی و عوامل هايیاستس، بعد خانوار، دسترسی به خدمات و امکانات، دسترسی به اعتبارات، ايیهسرمات منابع مالکی

,Lever)لور . باشدیممدیریتی  سیتی، مکزیکودرزندگیکیفیتگیرياندازهبرايابزاریکدر تحقیقی با عنوان توسعه(2000
در .استمکزیکو بودهشهرساکنانمیاندرزندگیکیفیتسنجشبراياطمینانابلقواعتمادقابلابزاریکایجاددنبالبه

رایتوجهقابلاختالفاتشود. نتایج تحقیقمیشناختهيبعدچندوذهنیساختاریکعنوانبه"زندگیکیفیت"این تحقیق
,Lee)لی .دهدنشان میاقتصادي-اجتماعیمتغیرهايبرخیوزندگیکیفیتمتغیرهايبین با استفاده از معیارهاي (2008

هاي وضعیت تأهل، کیفیت زندگی ساکنان تایپه در تایوان را مورد سنجش قرار داده است. نتایج بیانگر آن است متغیر،ذهنی
,.et alمحل سکونت، میزان تحصیالت، سطح درآمد و سن بر رضایتمندي افراد اثرگذار است. چن و همکاران  2017)(Chen

وضعیت که دارندیمبیان هایافتهزندگی در مناطق روستایی چین را مورد مطالعه قرار داده است. محققان در تحلیل کیفیت
اجتماعی و اقتصادي بر کیفیت زندگی روستاییان و رضایتمندي از آن اثر داشته است. آدومی و همکاران يهاشاخص

(Adewumi et al., ،اند. محققان دریافتهاندرساندهساکنان روستایی نیجریه را به انجام ارزیابی ذهنی کیفیت زندگی ،(2017
شغلی و يهافرصتبنابراین دولت و مداخله جامعه در ایجاد ،کیفیت زندگی ساکنان روستایی در نیجریه ضعیف است

بندي صل از جمعها ضروري است تا وضعیت اقتصادي ساکنین روستایی در منطقه مطالعه بهبود یابد. نتایج حازیرساخت
متعدد مورد يهاجنبهمفهوم کیفیت زندگی را از ،محققان مختلف در اقصی نقاط دنیاکه دهدیمپیشینه پژوهش نشان 

. پژوهش حاضر به دنبال بررسی وضعیت اندنمودهبررسی قرار داده و نقش و میزان اثربخشی عوامل گوناگون بر آن را ارزیابی 
عوامل در ینترمهم،عاد گوناگون اقتصادي، اجتماعی، محیطی، کالبدي و خدماتی است. در ادامهزندگی روستایی در ابیفیتک

انجام شده در نگاه سیستمی و چند يهاپژوهش. تفاوت اصلی پژوهش با سایر اندشدهيبندرتبهایجاد رضایت از کیفیت زندگی 
ن رویکردي سیستمی به شناسایی ابعاد گسترده و متفاوت رو با پرهیز از نگاه بخشی و در نظر داشتاز ایني آن است. بعد

اثرگذار بر بهبود کیفیت زندگی ساکنان روستایی منظومه ابوزید آباد در شهرستان آران و بیدگل پرداخته است. عدم وجود 
ه نیز جنبتاکنونبا هدف سنجش وضعیت کیفیت زندگی در مناطق روستایی شهرستان آران و بیدگل چنینیناپژوهشی 

. در پهنه جغرافیایی شهرستان آران و بیدگل در حوزه مرکزي اصفهان گرددیمنوآورانه دیگري براي پژوهش محسوب 
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متفاوتی در زندگی روزمره به تبعیت از مناطق روستایی کشور مواجه هستند. يهاچالشروستاهاي متعددي وجود دارد که با 
تان آران و بیدگل را در ابعاد مختلف کیفیت زندگی تحلیل نماید. در وضعیت روستاییان شهرسکندیمتالش ،تحقیق حاضر

يوربهرههایی همچون بیکاري، فقر، کمبود، انزوا، درآمد کم، با توجه به آنکه مناطق روستایی شهرستان با چالش،این راستا
یت زندگی مردم شرایطی ایجاب و نظایر آن روبروست، بهبود کیفمحیطییستزهايیآلودگپایین، مهاجرت، کمبود منابع، 

بر کیفیت زندگی به چه صورتی است. نتیجه تحقیق هاشاخصتا مشخص گردد وضعیت و میزان تأثیر هر یک از کندیم
مؤثر در ایجاد رضایت از کیفیت زندگیيهاشاخصبستري براي پایداري توسعه در منطقه با توجه به کمیت و کیفیت تواندیم

از:اندعبارتف پژوهش فراهم نماید. اهدا
و؛روستاهاي مورد مطالعهیو خدماتشناسایی وضعیت کیفیت زندگی در ابعاد اقتصادي، اجتماعی، محیطی، کالبدي - 
خدماتی.رضایتمندي از کیفیت زندگی روستایی در ابعاد اقتصادي، اجتماعی، محیطی، کالبدي وکنندهیینتبيهامؤلفهيبندرتبه- 

کارشناساننظراتازترکیبیو بامشارکتیهايروشيپایهبرکیفیوکمیهايروشازاستفادهبامحققانسازي،شاخصيحوزهدر
توانیمهاشاخصاینيجملهاز،اندکردهتدوینایرانروستاییدر مناطقزندگیکیفیتیريگاندازهبرايراییهاشاخصبومیافرادو
ازاستفادهومنابع اعتباريبهدسترسیخانواده،اعضايدیگروخانوارسرپرستتحصیالتماعی،اجتمشارکت(اجتماعی وضعیتبه

،آالتینماشوکشاورزيتجهیزاتدام،تعداددارایی (مالکیت،،خانوار)يسالیانهدرآمد(درآمديوضعیت)،مزرعهدرکارنیروي
داشتن(مسکن)،1391غذایی) (احمدوند و همکاران، موادکمیتوفیتکی(ايیهتغذنقل)، وضعیتوحملوسایلوزندگیتجهیزات

اشاره نمود درمانیخدماتوبیمهوبهداشتیخدماتازاجتماعی (استفادهتأمینو) خانهسقفدیوار ودررفتهکاربوسایلوخانه
(Hayati et al., در ابعاد اخت از منطقه کیفیت زندگی روستایی . در پژوهش حاضر بر مبناي مطالعات پیشینه پژوهش و نیز شن(2006

مدل مفهومی تحقیق ارائه شده 1اقتصادي، اجتماعی، محیطی، کالبدي و خدماتی مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. در نگاره 
است.

مدل مفهومی پژوهش-1نگاره 
پژوهشروش 

مورد بررسی قرار ، موضوعبا استفاده از روش اسنادي، ابعاد مفهومی و نظري،روش پژوهش حاضر، پیمایشی است. در این راستا
گرفت و از روش پیمایشی نیز براي بررسی چگونگی توزیع و روابط بین متغیرهاي وابسته و مستقل استفاده شد. در روش 

و با توجه به SPSSافزارنرمها با هپیمایشی پس از گردآوري اطالعات با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته و پردازش داد
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تک استیودنتهاي استنباطی (آزمون تیهاي آماري توصیفی (جداول توزیع فراوانی) و آمارهسطح سنجش متغیرها از روش
معادالت يسازمدلمندي از کیفیت زندگی، از اي) استفاده شد. همچنین جهت تشخیص متغیرها و عوامل مؤثر بر رضایتنمونه
که در دو بخش سؤاالت عمومی و بودمحقق ساخته ياپرسشنامه،استفاده گردید. ابزار تحقیقAMOSافزارنرماري در ساخت

هاي توصیفی پاسخگویان را شناسایی کرده ویژگی،سؤال عمومیششتخصصی، اطالعات مورد نیاز را گردآوري کرده است. 
متغیر)، انسجام 18متغیر)، سالمت و بهداشت (15امل عامل محیط (متغیر ش218از یريگبهرههاي تخصصی با است. سنجه
15متغیر)، آموزش (21متغیر)، کالبدي (26(هایرساختزمتغیر)، 6متغیر)، اشتغال (16متغیر)، درآمد (22اجتماعی (

متغیر)، مذهبی 9کشاورزي (متغیر)، 13متغیر)، مشارکت (14متغیر)، اعتماد (12متغیر)، اوقات فراغت (22متغیر)، امنیت (
. در این پژوهش، جهت افزایش درجه اعتبار و روایی ابزار تحقیق، از روش صوري استفاده ) بودمتغیر3(متغیر) و مهاجرت با 6(

نظرات آنان،يآورجمعنظران و متخصصان دانشگاهی قرار و پس از شده است. بدین منظور، پرسشنامه بعد از تدوین در اختیار صاحب
اصالحات الزم انجام گرفت. براي تعیین پایایی ابزار پژوهش از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد. میزان آلفاي محاسبه شده براي 

ها در توان ابراز داشت که دقت الزم براي احراز پایایی سازهکه عدد مطلوبی است و میبود) 846/0متغیر پژوهش به میزان (218
پاسخگو انجام شد و در بین ساکنان 291بر اساس فرمول کوکران به تعداد ،شده است. محاسبه حجم نمونهپرسشنامه به کار گرفته

تصادفی و انتساب یريگنمونهسه روستا از بین روستاهاي داراي سکنه (بر اساس جمعیت و پراکنش جغرافیایی)، با استفاده از 
که ياگونهبه،در نظر گرفته شدمالكعنوانبهموقعیت جغرافیایی ،ورد مطالعهدر انتخاب روستاهاي م،متناسب توزیع گردید. در واقع

هانمونهو حداقل هاگروهتغییرات در درون ،هر یک از روستاها بتواند نماینده کل روستاهاي منطقه مورد مطالعه باشد. به این ترتیب
تصادفی ساده و بر اساس نسبت هر روستا از کل یريگنمونهس درون هر یک از روستاهاي منتخب بر اسا،در ادامه.شدندترهمگن

یفیت زندگی از هاي کجامعه آماري و نسبت از حجم نمونه توزیع پرسشنامه صورت گرفت. براي سنجش وضعیت هر یک از مؤلفه
شهرستان آران و و قدیمی از مناطق معتبر آباد،روستاهاي محمدآباد، یزدل و علی.استفاده شدايتک نمونهاستیودنت آزمون تی 

یزدل با مختصات ند. اقرار گرفتهدر استان اصفهانآران و بیدگلد که در ضلع شمال غربی و غرب شهرستاننباشمیبیدگل 
واقع کیلومتري شمال غربی کاشان15عرض شمالی در ي دقیقه6درجه و 33طول شرقی ويدقیقه51درجه و 22جغرافیایی
دقیقه 6درجه و 34در موقعیت جغرافیایی با عرض نیز روستاي علی آباد .قرار دارددهستان کویراتدري محمدآبادروستاشده است.

موقعیت جغرافیایی روستاهاي مورد 1. در نقشه هاي آزاد قرارگرفته استمتر از سطح آب890دقیقه و ارتفاع23درجه و 51و طول 
مطالعه نمایش داده شده است.

آباد و یزدل در کشور، استان و شهرستانعلیموقعیت روستاهاي محمدآباد،-1نقشه 
و بحثهایافته

درصد پاسخگویان 5/49. اندبودهدرصد پاسخگویان زن 1/59درصد پاسخگویان مرد و 9/40پاسخگوي پرسشنامه، 291از بین 
درصد 2/4سال سن داشت.65ترین پاسخگو و مسنسال16ترین پاسخگو . جواناندبودهدرصد مجرد 5/49متأهل و 

درصد لیسانس و 3/14و یپلمدفوق3/20درصد دیپلم، 3/42درصد راهنمایی، 9/18پاسخگویان داراي تحصیالت ابتدایی، 
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درصد پاسخگویان بیکار (الزم به ذکر است چون پرسشنامه در غیر از فصل کشاورزي پر گردیده است 7/25. بودندباالتر 
درصد 5/1درصد کارمند، 9/8درصد کارگر، 3/22)، اندنمودهبیکار اعالم هاینهگزپاسخگویان کشاورز شغل خود را در بین 

پژوهش، محصالن . به لحاظ آنکه طیف مورد استفاده براي پاسخگویی دربودنددرصد نیز محصل و یا دانشجو 6/41و بازنشسته 
اما در هر مرحله از تحقیق، عامل ود اختصاص داد،االتري را به خو دانشجویان را در یک دسته قرار داده است، این گروه درصد ب

از وضعیت جامعه ايیندهنمادست آمده توان گفت نمونه بیمهمواره مد نظر بوده است و هانمونهتصادفی بودن انتخاب 
.باشدیمروستایی مورد مطالعه 

کیفیت زندگی در روستاهاي مورد مطالعهيهامؤلفهبررسی وضعیت 
. مفهوم کیفیت گیردیمهاي متعلق به آن مورد ارزیابی قرار ت زندگی با مطالعه مجموعه عوامل و سنجهمتغیر پنهان کیفی

، خاطرتعلقعامل آموزش، اعتماد، امنیت، رضایت از زندگی، هشتاجتماعی با سنجش و ارزیابی وضعیت بعدزندگی در
هدف اصلی آزمون .مورد سنجش قرار گرفتاينمونهتک استیودنتاز آزمون تییريگبهرهمشارکت و انسجام اجتماعی و 

مقایسه متغیرهاي مورد نظر با حد وسط در نظر گرفته شده است. از آنجا که نماگرهاي هر عامل با طیف لیکرت استیودنتتی
. در نددشدر هریک از نماگرها با این عدد سنجیده هادادهحد متوسط در نظر گرفته شد و عنوانبه3، عدد دندسنجیده ش

؛ حاکی از عدم برابري با حد متوسط استH1(حد متوسط) و 3حاکی از برابري با عدد H0يانمونهتک استیودنتتیآزمون 
دار گردد باید از مقادیر حد باال و حد پایین استفاده کرد کهبنابراین در صورتی که نماگري معنی

وضعیت متغیرها باالتر از حد یبه عبارتاست. تربزرگدار مشاهده شده حد باال و پایین مثبت باشد، میانگین از مقهرگاه-
.گرددیممتوسط و در این پژوهش مطلوب ارزیابی 

یبه عبارت). 1396است (کیانی و بسحاق، ترکوچکحد باال و پایین منفی باشد، میانگین از مقدار مشاهده شده هرگاه-
.گرددیماین پژوهش نامطلوب ارزیابی از حد متوسط و درتریینپاوضعیت متغیرها 

و ندنداشتتفاوتی ،گزارش شده است با حد متوسط آزمون05/0و سطح معناداري آن باالتر از نشدهنماگرهایی که معنادار -
.اندشدهدر این تحقیق نیمه مطلوب ارزیابی 

گویه ترکیبی ساخته شده و براي ،ت که از هریکمتغیر اس86شامل بعد کار رفته در این زم به ذکر است مجموع متغیرهاي بال
اجتماعی کیفیت زندگی نواحی روستایی بعدهاي . ساخت یک متغیر ترکیبی از مجموع سنجهندگرفتآزمون مورد استفاده قرار 

اسخگویان پ،دهدیمچنانچه نتایج نشان ارائه شده است. 1نتایج در جدول .لی در مورد آن را فراهم آوردنیز امکان قضاوت ک
در وضعیت نیمه مطلوب 05/0و انسجام اجتماعی با توجه به سطح معناداري باالتر از خاطرتعلقوضعیت آموزش، ندبودمعتقد 
باتجربه، امکانات ادامه يهامعلمرضایت از امکانات آموزشی در روستا وجود دهدیمنتایج نشان ،. به این ترتیبگرددیمارزیابی 

سترسی به کتابخانه دختران، نوسازي واحدهاي آموزشی و وجود مدارس نوساز و باکیفیت مناسب و یا دتحصیل براي زنان و
اعتماد به شوراي روستا، اعتماد به کارکنان جهاد کشاورزي، اعتماد به کارکنان يهاسنجه. اعتماد نیز با استفاده از متوسط بود

رکنان مرکز بهداشت، رضایت از قابل اعتماد بودن خانواده، فامیل و دوستان، بنیاد مسکن، اعتماد به معلمان روستا، اعتماد به کا
گین مورد آزمون تفاوتی ، اعتماد به دهیاري و مدیریت روستا و اعتماد به شوراي حل اختالف با میانسفیدانیشراعتماد به 

ساس امنیت جسمی و جانی از زندگی در متغیر میزان جرم جنایت در روستا، اح22. عامل احساس امنیت با استفاده از نداشت
امنیت، محیط کاري و شغلی سالم و غیر ینتأمروستا، وجود خشونت در محیط اطراف، رضایت از نیروي انتظامی روستا در 

، دسترسی به پاسگاه پلیس در لحظات اضطراري، وجود اتحاد و انسجام و عدم نزاع و کشمکش میان ساکنان، حضور به زایبآس
پلیس، امنیت در برابر سوانح، امنیت مالی (امنیت احشام، مزارع و موقعبه، حضور به هنگام آمبوالنس، حضور ینشانتشآهنگام 

منزل مسکونی به لحاظ سرقت) و فقدان هرگونه خطر در هنگام رفت و آمد ساکنان، امنیت جانی (امنیت داخل) روستا براي 
در برابر افراد غریبه تحت شناسایی و بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تردد زنان و کودکان، امنیت جانی روستاییان 

. رضایت از زندگی و انسجام اجتماعی بین ضعیت آن را متوسط برآورد کردو،ترکیبی براي عامل امنیتاستیودنتآزمون تی
ز روابط خانوادگی، رضایت از روابط با ساکنان مناطق روستایی مورد مطالعه با وجود متغیرهاي رضایت از مردم محله، رضایت ا

در هایههمسابا یصحبتهماجتماعی و داوطلبانه، رضایت از تعداد مالقات و هايیتفعالهمسایه، رضایت از مدت زمان انجام 
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لی ، اقدام براي تقویت روابط همسایگی و رفع مشکالت، تمایل ساکنین به تقاضاي کمک ماهایههمساماه اخیر، میزان شناخت 
از همسایه، تمایل شخص براي انتخاب دوست براي خود یا فرزندان خود از اهالی همسایه، میزان اذیت شدن از عدم همکاري 

، هایههمسادر امور شخصی، میزان اذیت شدن از سر و صداي هایههمسانسبت به مسائل همگانی زندگی، کنجکاوي هایههمسا
هاي مشابه (از یک فرهنگ و یک طبقه) و میزان تمایل شخص به داشتن همسایهپایبندي به آداب و رسوم روستا، میزان 

تر از میانگین درصد نامطلوب و پایین95ها با توجه به منفی شدن سطوح پایین و باالي معناداري در سطح مشاجره با همسایه
ه سطح معناداري و منفی بودن حدود اجتماعی با توجه ببعدوضعیت کیفیت زندگی در،بندي کلی. در جمعمورد بررسی بود

بعد اجتماعی کیفیت هاي جامع بهبود بخشیبه این ترتیب، تدوین برنامه. گرددیمنامطلوب ارزیابی ،پایین و باالي اطمینان
، ضروري است. زندگی

ورد مطالعهاجتماعی کیفیت زندگی روستاهاي ميهامؤلفهوضعیتبررسی -1جدول

Tآماره نماگر
درجه 

سطح میانگینزاديآ
داريیمعن

تفاوت 
میانگین

نتیجه ارزیابی95/0در سطحاطمینان کران باالکران پایین
یمه مطلوبن41/0- 62/029010/353/009/321/0آموزش
مطلوبنا- 35/0- 29051/200/051/262/0- 20/7اعتماد
مطلوبنا- 32/0- 29054/200/053/260/0-64/6امنیت

نامطلوب- 06/0- 29080/200/079/233/0- 00/3رضایت از زندگی
مطلوبیمه ن05/0- 29091/222/091/223/0- 22/1تعلق خاطر

مطلوبنیمه 07/0- 29090/237/093/219/0- /89انسجام اجتماعی
مطلوبنیمه03/0- 29094/212/089/223/0- 51/1مشارکت

نامطلوب- 07/0- 29/0- 29081/200/018/0- 30/3کیفیت اجتماعی

اقتصادي زندگی افراد هر جامعه است (ساالري و بعدبراي ترسیم مفهومی موضوع کیفیت زندگی یکی از ابعاد ضروري، بررسی
مجموع اقتصادي است که از بعددیگر ارزیابی کیفیت زندگی در مناطق روستایی بعد). به همین ضرورت1392همکاران، 

ارائه 2در جدول استیودنتهاي رضایت و امنیت شغلی، تسهیالت و درآمد سنجیده شد. نتایج حاصل از کاربرد آزمون تیسنجه
اي وضعیت شغل و تسهیالت اقتصادي در اختیار ساکنان روستایی هاي حاصل از کاربرد آزمون تی تک نمونهگردیده است. یافته

ساکنان ،هاي درآمد و امنیت شغلی افراد نیز نامناسب ارزیابی شد. به این ترتیب. سنجهیدنمامیرا نیمه مناسب ارزیابی 
دیگر در عبارتبهدانستند،نمیزندگی هايهزینهباو درآمد خود را متناسب نداشتندروستایی از قدرت خرید خود رضایت 

بود که امکان ايگونهبهصادي نامناسب و درآمد ماهانه . وضعیت اقتبودندتأمین وسایل و کاالهاي ضروري منزل با مشکل مواجه 
اندازپسهاي بهداشت و سالمت، هزینه مواد غذایی و خوراکی، رضایت از . هزینهکردنمیبراي ساکنان را میسر اندازپس

از درآمد خانوار را کشاورزي نیز کم بود که در مجموع رضایتهايفعالیتخانوارها را کاهش داده است. میزان رضایت از درآمد 
.بوداز حد متوسط تنزل داده ترپایینبه 

مورد مطالعهکیفیت زندگی روستاهايقتصادي ايهامؤلفهوضعیت بررسی-2جدول

Tآماره نماگر
درجه 
آزادي

سطح 
نتیجه ارزیابی%95یناناطمفاصله میانگینداريمعنی کران باالکران پایین

مطلوبنیمه000/0- 290086/089/222/0- 83/1شغل
مطلوبنا- 08/0- 290001/079/233/0- 32/3درآمد

مطلوبیمهن06/0- 290387/095/216/0- 86/0تسهیالت
مطلوبنا46/0- 28/5290000/034/321/0امنیت شغلی

مطلوبنیمه 08/0- 290874/099/21/0- 15/0کیفیت اقتصادي
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مورد يهاسنجهد اقتصادي کیفیت زندگی با بررسی متغیر ترکیبی حاصل از مجموع بععیت کلی قضاوت در خصوص وض
بهبود کیفیت د اقتصادي است.بعکیفیت زندگی در نیمه مطلوب نشانگر وضعیت 874/0سطح معناداري . استفاده میسر گردید

و همکاران، جه برنامه ریزان بوده است (عنابستانیهمواره کانون اصلی تو،هاي ویژهزندگی در مکان و یا براي اشخاص و گروه
کالبدي در آن هايویژگیيامنطقهبر کیفیت زندگی ساکنان در هر اثرگذارهاي یکی دیگر از شاخص). در این فرآیند 1396

است. بیان شدهکالبدي بعدهاي اي براي مؤلفهتک نمونهاستیودنت تینتایج حاصل از آزمون3در جدول حوزه است. 
و مثبت 05/0. این مقدار به همراه سطح معناداري کمتر از است54/3کالبدي بعدمیانگین کل ،شودکه مشاهده میطورهمان
نشانگر کیفیت مناسب کالبدي روستاهاي مورد مطالعه است که در بهبود کیفیت زندگی ،باال و پایین اطمینانيهاکرانهبودن 

متغیرهاي حمل و نقل عمومی، فاصله تا که حاکی از آن است ،نتایج تفصیلیموده است.نقش معناداري ایفا ن،ساکنان
مارکت، فاصله تا ت، فاصله تا پلیس، فاصله تا سوپرداروخانه، فاصله تا بانک، رضایت از فاصله تا پزشک عمومی، فاصله تا اداره پس

سترسی به وسایل حمل و نقل مناسب، طی کردن فاصله زمانی کودکستان یا مدرسه ابتدایی، امکانات روستا، نوع راه ارتباطی، د
)، سیستم مخابرات، سیستم الحسنهقرضمحدود براي دسترسی به روستا، دسترسی به خدمات مالی و اعتباري (بانک، 

ترسی به دس، امکانات ورزشی، و اینترنت، کتابخانه عمومی، روشنایی معابرايیانهرا، سیستم گازرسانی، امکانات یرسانبرق
کالبدي براي بعدیکی از ارکان عنوانبهو معابر هایرساختزمنجر به رضایت از وجود جایگاه توزیع مواد سوختیو نانوایی

معماري نوع، میزان استفاده از هااتاقرضایت از وضعیت مسکن با بررسی متغیرهاي مالکیت مسکن، تعداد ساکنان شده است. 
بنا، نوسازي مسکن، یريقرارگایی، میزان مقاومت مسکن در برابر سوانح طبیعی، موقعیت در ساخت مسکن روستیروستای

مسکونی، وسایل و تسهیالت رفاهی در مسکن (سیستم گرمایشی و سرمایشی، سرویس بهداشتی، حمام و ...)، مساحت واحد
لح مقاوم در ساخت واحد مسکونی، نور و روشنایی طبیعی واحد مسکونی، هزینه تعمیر و نگهداري ساختمان، مواد و مصا

ر نشانگر وضعیت وتراکم فرد در اتاق سنجیده شده است. مجموع موارد مذکها، عمر ساختمان ووضعیت چیدمان ساختمان
مناسب مساکن روستایی است.

مورد مطالعهکالبدي کیفیت زندگی روستاهاي يهامؤلفهوضعیتبررسی -3جدول

Tآماره نماگر
درجه 
آزادي

طح س
نتیجه ارزیابی95/0اطمینان در سطح میانگینداريمعنی کران باالکران پایین

مطلوب90/829000/057/344/070/0زیر ساخت
مطلوب15/929000/061/348/074/0معابر

مطلوب22/829000/050/338/062/0کیفیت مسکن
مطلوب22/829000/056/342/069/0استاندارد ساخت
مطلوب18/30929000/054/333/1350/13کیفیت کالبدي

که شناخت جامعی از آن با توجه به شودمیها زمانی حاصل دي است و بهترین تحلیلبعمفهومی پیچیده و چند ،کیفیت زندگی
هاي کارآمد در تبیین کیفیت زندگی کیفیت خدمات و نحوه توزیع آن یکی از مؤلفهمجموعه متغیرهاي دخیل در آن صورت پذیرد. 

اي براي نمونهتکاستیودنتاز نوع پایدار باشد. نتایج آزمون تییافتگیتوسعههاي مطلوب عاملی مهم براي است که با ارائه زیرساخت
ین تمامی دهنده باال بودن میانگ، نشان4هاي خدماتی در سطح روستاهاي مورد مطالعه در جدول بررسی وضعیت کیفیت مؤلفه

ذکر شده مطلوب بوده است. پاسخگویان بعدوضعیت کیفیت زندگی در،. به این ترتیبباشدیمنماگر امکانات تفریحی جزبهنماگرها 
از خواب و استراحت کافی و مناسب، دسترسی آسان و ارزان به پزشک و درمانگاه، رضایت از امکانات بهداشتی، يمندبهرهبا 

)، رضایت از بهداشت و سالمت عمومی، رضایت از مقابله با ...خانه بهداشت، درمانگاه، حمام و(یدرمان–بهداشتیاز خدمات يمندبهره
هاي بهداشتی همانند خارج کردن دام از روستا، از ، اجراي طرحروزشبانهدر طول اورژانسهاي خطرناك، دسترسی به خدمات بیماري

. میانگین نماگر دنبودینان داشته و به این ترتیب از امید به زندگی باالتري برخوردار احساس اطم،آینده سالمتی و بهداشتی خود
تفریحی با بررسی متغیرهاي داشتن تفریح و سرگرمی، امکانات تفریحی، امکانات مناسب ورزشی در روستا، امکانات مناسب فرهنگی و 
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خانواده، عضویت در مراکز تفریحی، رضایت از فضاهاي تفریحی، هنري (کتابخانه) در روستا، توان انجام مسافرت ساالنه به همراه
نشان 307/0بود و سطح معناداري به مقدار9347/2هاي در دسترس عموم، فعال و رضایت از ورزشيهاورزشرضایت از تعداد 

.باشدمیکیفیت امکانات تفریحی در مناطق روستایی در حد متوسط بوده و نیازمند ارتقاء کهدهدمی

ورد مطالعهکیفیت زندگی روستاهاي مخدماتیهاي مؤلفهوضعیتبررسی -4جدول 
آماره نماگر

T

درجه 
آزادي

سطح 
داريیمعن

نتیجه 95/0فاصله اطمینان میانگین
ارزیابی کران باالکران پایین

مطلوب65/429000/028/316/040/0بهداشتی درمانی
مطلوبنیمه06/0- 29030/093/219/0- 02/1تفریحی

مطلوب86/629000/042/330/054/0کشاورزي
مطلوب38/329000/025/312/038/0فرهنگی

مطلوب65/429000/027/315/039/0فضاي سبز
مطلوب92/429000/023/314/032/0خدماتیکیفیت 

زندگی در مناطق روستایی از یک گویه ترکیبی استفاده گردید. سطح هاي خدماتی کیفیت براي قضاوت کلی در مورد مؤلفه
بیانگر مطلوبیت امکانات خدماتی بهداشتی ،به همراه مثبت بودن سطوح پایین و باالي اطمینان05/0معناداري کمتر از 

آباد و دآباد، علیهاي محیطی در کیفیت زندگی روستاهاي محموضعیت مؤلفهدرمانی، کشاورزي، فرهنگی و فضاي سبز است.
. نتایج حاصل از سطح معناداري )5(جدول متغیر مورد سنجش قرار گرفته است5یزدل شهرستان آران و بیدگل با استفاده از 

باال و پایین سطح هايکرانهو مثبت بودن 05/0، دفع زباله و تمیزي و پاکیزگی روستا به مقدار کمتر از آوريجمعهاي شاخص
و صداي بیرون ساختمان و اذیت شدن ناشی از بوي سرهايشاخصاما ،را در حد مطلوب ارزیابی نمودوضعیت،اطمینان

حاکی از تواندمیشدن متغیر آلودگی آب آشامیدنی که متغیري منفی است دارمعنی. ضالب در حد نیمه مطلوب قرار گرفتفا
وضعیت نامناسب آب آشامیدنی در مناطق روستایی شهرستان آران و بیدگل باشد.

ورد مطالعهکیفیت زندگی روستاهاي ممحیطیيهامؤلفهوضعیت بررسی-5جدول

Tآماره نماگر
درجه 
آزادي

سطح 
داريمعنی

وضعیت95/0فاصله اطمینان میانگین کران باالکران پایین
مطلوب44/429000/070/339/001/1و پاکیزگی روستاتمیزي 

مطلوب17/329000/020/307/033/0و دفع زبالهيآورجمع
مطلوبنیمه 17/0- 90/029039/005/306/0و صداي بیرون ساختمانسر

مطلوبنیمه 24/0- 82/129006/011/300/0اذیت شدن بوي فاضالب
نامناسب38/629000/035/324/046/0آلودگی آب آشامیدنی

مطلوب31/529000/028/339/0180/0کیفیت محیطی

کیفیت زندگی در روستاهاي مورد مطالعهيهامؤلفهبنديیتاولو
فهد.یددگردهستفااريساختاتالدمعازيسالمداز هاي کیفیت زندگی مؤلفهبنديیتاولوارزیابی و جهت تحقیقیندآفر،مهدر ادا

مبانیبهتوجهباکه بر کیفیت زندگی این روستاها اثرگذار هستند.ست امتغیرهاییترینارثرگذاومهمترین شناساییرکاینامنجااز ا
در ید. دگرتنظیمو محیطی، خدماتیي،کالبد،ديقتصاااجتماعی، نپنهاعاملپنجيمبنابردوممرتبه عاملیلمد،تحقیقیکیرتئو

مدل ندیمجزا وارد فراصورتبهند،را داشتگانههفتاز عوامل پنهان هرکدامییشناساتیکه قابلییرهایمتغتککت،یقتحقنیا
). 1396(کیانی سلمی و بسحاق، شدندذفحایماندهی در مدل باقيداریبرازش و سطح معنيهاخصشايو بر مبنااندیدهگرد
اکتشاف يمشاهده شده بر مبنايرهایو متغشوندیمرضاحدر مدل تأییديییبر مبناپنهان در مدل يرهایمتغهیکل،بیترتنیبد
بارهاي عاملی (پارامترهاي المدا) نشانگر میزان اثرگذاري متغیرها بر یکدیگر است. 2در نگاره .گردندیپنهان ميرهایمتغکنندهیینتب
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علمی حضور یا عدم حضور یک شاخص در مدل سطح معناداري و معادالت ساختاري اولین اصل مورد توافق و مبناييسازمدلدر 
.شدندموجود در مدل بر این مبنا در مدل وارد شده، باقیمانده یا حذف يهاداده. باشدیمبرازش مدل يهاشاخصدر گام بعدي 

همدل نهایی میزان رضایتمندي از کیفیت زندگی روستاهاي مورد مطالع- 2نگاره

تأثیر بارزتري بر ارزیابی و رضایت ودهبويبیشترهمیتداراي امتغیرهاامکد،دهدیممدل عاملی مرتبه دوم نشان هايیافته
از متغیرهاي موجود در مدل هرکدامنام، کد و بار عاملی 6. در جدول ندداشتساکنان از کیفیت زندگی در مناطق روستایی 

وزن رگرسیونی به مجموعه عامل اجتماعی با باالترینکههددمیننشابدست آمدهيههایافتنهایی نشان داده شده است.
متغیر در این عامل مربوط به سنجه ترینقوي. ت زندگی روستایی اثرگذار بود، بیش از سایر عوامل در تبیین کیفی85/0میزان 

همبستگی را با متغیر پنهان کیفیت زندگی بیشترین ،86/0عاملیباراست که با رضایت از زندگی در مناطق روستایی
بخشهویتعاملی عنوانبهشخصی به روستاي محل زندگی منديعالقهاجتماعی را داشته است. تعلق خاطر و بعدروستایی در 

ل در تبیین کیفیت اجتماعی زندگی افراد بوده است. این عامل در صورت همراهی و مناسب بودن سایر عواماثربخشیعامل ،نیز
ضریب ماندگاري روستاییان در مناطق روستایی را افزایش دهد. ،هاي روستاییعاملی پیشگیرانه از مهاجرتعنوانبهتواندمی

نقش چشمگیري در تبیین رضایت اجتماعی داشته است. وجود 8/0این متغیر نیز با وزن کوواریانسی سازيمدلطی فرآیند 
ترپایینمراتبسلسلهمعناداري در طوربه،بانی نظري تحقیق نیز مؤید آن استچنانکه م،اعتماد در بین ساکنان محلی

با کیفیت زندگی ساکنان اثربخشعنوان متغیري ی بوده است و در مرحله باالتر بهاجتماعی زندگبعددهنده رضایت از شکل
همواره میزان اعتماد در ،ناخت متقابلشواسطهبهروستایی شهرستان آران و بیدگل داراي همبستگی بوده است. این اعتماد 

بوده است. 73/0. این همبستگی به مقدار آماري دهدمیمناطق روستایی را باالتر از میزان اعتماد در مناطق شهري قرار 
م اجتماعی است. وجود انسجابعدعوامل داراي همبستگی با رضایت از ازنیز یکی دیگر،69/0انسجام و همبستگی با بار عاملی 

عمرانی، انتخابات، امور زیربنایی، هايفعالیتافزایش میزان مشارکت در بین ساکنان محلی از طریق مشارکت در ،همبستگیو
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عضویت در نهادهاي محلی، ایجاد نهادهاي محلی جدید، تقویت نهادهاي محلی و غیردولتی، داشتن رویه کارگروهی و کمک به 
یکدیگر، شرکت در مراسم اهالی هايدیدگاههمدیگر در مواقع لزوم، اهمیت دادن به نظرات و همدیگر، مشورت کردن اهالی روستا با 

روستا، مشارکت در امور همگانی، توانایی و امکان مشارکت در امور اجتماعی و تغییر شرایط نامساعد را به دنبال خواهد داشت. امنیت، 
بعدز نقش اثربخش در شناسایی رضایتمندي از کیفیت زندگی در نی32/0و62/0، 63/0مشارکت و آموزش با بارهاي عاملی 

تواند در ایجاد رضایت از ، می83/0داشتن بار عاملی هاي اقتصادي با پس از عامل اجتماعی، بهبود شاخصاجتماعی داشته است.
ا وجود متغیرهاي شغل، درآمد، هاي برازش مدل بکیفیت زندگی روستاییان اثر معنادار داشته باشد. این عامل با توجه به شاخص

تواند می86/0که رضایت از وضعیت درآمد با بار عاملی تسهیالت و امنیت شغلی نهایی شده است. پارامترهاي المدا نشانگر آن است
77/0ي . رضایت از وضعیت شغلی با پارامتر المدااقتصادي کیفیت زندگی نقش ایفا نمایدبعدازرضایت در بیش از هر متغیر دیگري

اقتصادي کیفیت زندگی بوده بعددهنده رضایت از شکل،متغیر مکمل دیگر در هماهنگی با رضایت از وضعیت درآمدعنوانبهنیز 
است. برخورداري از تسهیالت اقتصادي براي بهبود شرایط شغلی و افزایش میزان درآمد مانند دسترسی به اعتبارات شغلی، تسهیالت 

عد بدر 46/0و 76/0و ... و نیز امنیت شغلی به مقدار وزنی دستیصنایعورد نیاز، توجه به مشاغل خانگی و مهايزیرساختبانکی، 
که شرایط اقتصادي مناطق استیودنتدست آمده در ترکیب با نتایج آزمون تینتایج باقتصادي منجر به رضایت از زندگی خواهد شد.

ریزي توسط مدیران نهادهاي مدیریتی روستایی در صورتی که در فرآیند برنامه، نمایدمیروستایی مورد مطالعه را نیمه مطلوب ارزیابی
.تضمینی براي بهبود کیفیت زندگی روستاییان باشدتواندمیمورد توجه قرار گیرد، 

به همراه بار عاملیممرتبه دویشده در مدل عاملییشناسایینهايرهایمتغ-6جدول
پارامتر المداکدمتغیریملبار عاعاملالیه اول

یی
ستا

 رو
طق

منا
در 

ی 
دگ

ت زن
یفی

ی ک
زیاب

ار

85/0اجتماعی

qآموزش 3932/0
qاعتماد 4073/0
qامنیت 4163/0

qرضایت از زندگی 4286/0
qتعلق خاطر 4380/0

qانسجام اجتماعی 4569/0
qمشارکت 4462/0

83/0اقتصادي

qغلش 3877/0
qدرآمد 3786/0

qتسهیالت 3676/0
qامنیت شغلی 3546/0

70/0کالبدي

qیرساختز 5558/0
qمعابر 4986/0

qکیفیت مسکن 4884/0
qاستاندارد ساخت 4783/0

26/0خدماتی

qبهداشتی درمانی 8684/0
qتفریحی 8847/0

qرزيکشاو 8979/0
qمحیطی 9069/0

qفضاي سبز 11370/0

23/0محیطی

qتمیزي و پاکیزگی روستا 2881/0
qي و دفع زبالهآورجمع 2677/0

qسر و صداي بیرون ساختمان 3442/0
qاذیت شدن از بوي فاضالب 2577/0
qآلودگی آب آشامیدنی 1220/0
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لبدي محیط و بهبود آن عنصر اصلی دیگر براي ایجاد رضایت از زندگی در بین روستاییان بوده است. این عامل شرایط کا
هاي روستایی، بهبود کیفیت معابر، کیفیت مسکن و طراحی و اجراي استانداردهاي ساخت و ساز هایی مانند زیرساختشاخص

که قادر است احساس بعداثرگذارترین عنصر در این ،ت ساختاريمعادالسازيمدل. طی بررسی و کاربرد گیردمیرا در بر 
رضایت از وضعیت کالبدي مناطق روستایی را به همراه داشته باشد مربوط به بازسازي و بهبود کیفیت معابر روستایی است. 

هايروسازيیرسازي و . طراحی استاندارد شبکه معابر، زندداداثر تشخیص را ذي86/0با وزن عاملی روستاییان این متغیر
فصلی در کیفیت معابر روستایی مستتر هستند. در مرحله هايآبرواناستاندارد، فضاسازي مناسب در شبکه معابر و هدایت 

. تدوین ندداد) قرار 84/0بعد، روستاییان بهبود کیفیت مسکن روستایی را در جایگاه دوم رضایت کالبدي (پارامتر المداي 
گیري در شرایط اقلیمی روستایی مورد مطالعه به جهت قرارو رعایت این ضوابط مطابق با وضعیت مناطق ضوابط ساخت و ساز 

افزایش مقاومت مساکن منظوربه، گرددمیهاي روان گرم و خشک و نیز مجاورت با مناطق کویري که منجر به حضور شن
همبستگی داشته و توانست در تبیین ،سطح باالتر خودبا متغیر پنهان،83/0روستایی و تأمین نیازهاي رفاهی، به میزان 

آفریننقش،58/0روستایی نیز با وزن هايزیرساختباشد. سرانجام آفریننقشرضایت کالبدي از زندگی در مناطق روستایی 
گی، برخورداري از طی مرور منابع براي ایجاد رضایتمندي از محیط زند،اثرگذاردیگر عامل . ایجاد رضایت از کیفیت زندگی بود

خدمات است. وجود تسهیالت و خدماتی نظیر خدمات بهداشتی و درمانی، خدمات تفریحی، خدمات کشاورزي، خدمات 
بیشترین دهدمیصورت گفته نشان هايتحلیل. سنجدمیخدماتی کیفیت زندگی را بعدرضایت از ،محیطی و فضاي سبز

به بهبود تسهیالت بهداشتی و درمانی اختصاص یافته است 84/0العه با بار عاملی توجه و نیاز ساکنان مناطق روستایی مورد مط
خاطربهتوسعه سالمت بیشتر در بین ساکنان است. منظوربهتمایل روستاییان به برخورداري از خدمات درمانی دهندهنشانکه 

توسعه خدمات کشاورزي نظیر مراکز کهندداشتبافت مبتنی بر مشاغل کشاورزي، روستاییان طی فرآیند پرسشگري اذعان 
اورزي نظیر کود و سموم شیمیایی و نیازهاي کشدهندهارائهکشاورزي، مراکز آالتماشینخدمات کشاورزي، مراکز تعمیرگاهی 

قرار عدب، رضایت از این شرایط را در جایگاه دوم تبیین رضایت از این 79/0. بار عاملی گرددمیمنجر به رضایتمندي آنان غیره،
یکی از نیازهاي مؤثر عنوانبهزیبا نیز اندازهايچشمداده است. ایجاد فضاي سبز در روستا در معابر روستایی و فضاسازي 

70/0تمایل به ایجاد فضاهاي سبز روستایی دارند. نقش این متغیر به مقدار که ندداشتاظهار وروستاییان تشخیص داده شد
در 47/0و 69/0و پارامترهاي المداي 05/0مراکز تفریحی نیز با کسب سطح معناداري کمتر از بود. خدمات محیطی و ایجاد 

رضایت از شاخص مراکز تفریحی،. طبق بررسی صورت گرفتهندداشتخدمات روستایی نقش معنادار بعدتبیین رضایتمندي از 
هاي شرایط و ویژگی. مشهود استهاي کودك بنابراین جاي خالی مراکز تفریحی روستایی نظیر پارك، نیمه مطلوب بوده

برازندگی مدل در تبیین رضایت از کیفیت هايشاخصو تأیید 05/0و سطح معناداري کمتر از 23/0متر المداي امحیطی با پار
زندگی در مناطق روستایی نقش داشته است. در این عامل از نگاه ساکنان محلی پاکیزگی محیط روستا قدرتمندترین متغیر

هاي روستایی و نیز الزامی براي دهیاري،. معنادار شدن این متغیرنمایدمیتأیید ، آن رانیز81/0بوده است. چنانچه بار عاملی 
هاي روستایی براي نیاز است پاکبان،. عالوه بر ایننمایدمیهاي روستایی مشارکت ساکنان در ایجاد فضایی پاکیزه در محیط

منظم زباله و امحاي بهداشتی از دیگر مطالبات روستاییان بوده است. آوريجمعکار گرفته شوند. بهپاکیزگی روستاها افزایش 
منجر به تمیزي محیط روستا، افزایش تواندمیآن آوريجمعهاي زباله در معابر روستایی و نیز تعبیه مراکزي براي تعبیه سطل

وستایی گردد. از آنجا که مناطق روستایی مورد مطالعه مجهز به هاي رزباله در محیطآوريجمعفضایی پاکیزه و نظم در 
قرار داده است. ساکنان براي ایجاد الشعاعتحت، بوي نامناسب فاضالب رضایت از زندگی را ندنبودسیستم فاضالب بهداشتی 

ه رفع بوهاي نامناسب رضایتمندي باالتر از زندگی، تجهیز مناطق روستایی به سیستم بهداشتی فاضالب که طبیعتاً منجر ب
داخل روستا هايدامدارياین ادعا را مورد تأیید قرار داده است. وجود 77/0. بار عاملی ندشدرا خواستار گرددمیمتصاعد شده 

موجود به فضاي هايدامبهداشتی محیط روستا است که انتقال هايویژگیو مشکالت ناشی از آن از عوامل مستتر در شاخص 
تا تضمینی براي بهبود شرایط بهداشتی روستا خواهد بود و از بوي نامناسب و تجمع حشرات آزاردهنده جلوگیري خارج از روس

خواهد کرد. وجود سر و صداهاي مزاحم در مناطق مسکونی و نیز آلودگی آب آشامیدنی در عملیاتی سازي رضایت از کیفیت 
کلی در تبیین طوربهمحیطی بعد. رضایتمندي از ندشدمعنادار 20/0و 42/0هاي رگرسیونی محیطی با وزنبعدزندگی در 
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روستایی آشامیدنیشد، وضعیت آب بیان. چنانچه پیش از این کسب نمودرا23/0عاملیباررضایتمندي از کیفیت زندگی 
رسانیاريمعضل در حل اینتواندمیآب خانگی هايکنندهتصفیهنامناسب است. ارائه تسهیالت حمایتی براي استفاده از 

اطالعات تکمیلی از روابط و سطح حمایت آن ارائه شده است.7باشد. در جدول 

استاندارد با سطح تحت پوششریغيبرآوردها-7جدول 
نتیجهPC.RS.EESTIMATEنماگر

تأیید000/0853/4213/0829/0اقتصادي>-------- کیفیت زندگی 
تأیید005/0777/2096/0233/0محیطی>-------- کیفیت زندگی 
تأیید000/0774/4177/0689/0کالبدي>-------- کیفیت زندگی 
تأیید002/0065/3097/0262/0خدماتی>-------- کیفیت زندگی 
تأیید846/0--000/0اجتماعی>-------- کیفیت زندگی 

تأیید000/0227/14060/0770/0شغل>------------ اقتصادي 
تأیید856/0--000/0درآمد>------------ اقتصادي 
تأیید000/0921/13060/0756/0یالتتسه>------------ اقتصادي 
تأیید000/0659/7071/0457/0امنیت شغلی>------------ اقتصادي 
تأیید000/0670/10070/0578/0زیر ساخت>------------- کالبدي 
تأیید857/0--000/0معابر>------------ -کالبدي 
تأیید000/0791/16064/0837/0کیفیت مسکن >------------- کالبدي 
تأیید000/0493/16062/0825/0استاندارد ساخت>------------ کالبدي 

تأیید000/0085/5156/0622/0مشارکت >------------ اجتماعی 
تأیید000/0341/5212/0801/0تعلق خاطر >--- ---------اجتماعی 
تأیید000/0417/5209/0862/0رضایت از زندگی >---------- اجتماعی 
تأیید000/0094/5170/0627/0امنیت >------------ اجتماعی 
تأیید000/0250/5184/0732/0اعتماد >------------ اجتماعی 
تأیید000/0183/14074/0838/0بهداشتی درمانی>----------- خدماتی 
تأیید000/0723/7079/0472/0تفریحی>------------ خدماتی 
تأیید794/0--000/0کشاورزي>------------ خدماتی 
تأیید000/0738/11079/0692/0فرهنگی>------------ خدماتی 
تأیید000/0166/12068/0689فضاي سبز>------------ خدماتی 
تأیید771/0--000/0اذیت شدن از بوي فاضالب>--- محیطی 
تأیید000/0328/12084/0809/0تمیزي و پاکیزگی روستا>---- محیطی 
تأیید000/0540/6071/0416/0صداي بیرون ساختمانسر و>-- محیطی 
تأیید000/0015/12078/0768/0و دفع زبالهيآورجمع>----- محیطی 
تأیید002/0066/3202/0196/0آلودگی آب آشامیدنی>------ محیطی 

تأیید321/0--000/0آموزش >------------ اجتماعی 
تأیید000/0216/5177/0695/0انسجام اجتماعی >--------- اجتماعی 

قبلخامهايداده. روندمیکاربهنظريهايسازهبینروابطدربارههنظرییکآزمونمنظوربهاغلب،ساختاريمعادلههايمدل
بینروابطازهمبستگییاکوواریانسماتریسیکبهابتدامعموالًروند،کاربهايرایانهبرنامهداددرونعنوانبهاینکهاز

برايشدهبرآوردکوواریانسمقایسهطریقزامدلبرازندگیهاياندازه). 1392علوي،(شودمیتبدیلشدهمشاهدهمتغیرهاي
,Violato)آیدمیدستبهنمونهکوواریانسماتریسباجامعه داردوجودزیاديهايراهبرازندگیارزیابیبراي. (2007

(Iacobucci, ازيساختارمعادالتالگويبرازندگیارزیابیبراي. استبرازندگیهايشاخصبررسیهاروشاینازیکی(2009
هاي شاخصتوسطنهایی پژوهش لمدیابیارزبهصفرارمقدبامترهاراپاداري معناسیربراز پسشود. میاستفادهشاخصچند
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يهادادهدهد که نشان میاندشدههاي اصلی برازش در وضعیت مناسبی ارزیابی شاخص8. در جدول شودمیبرازش پرداخته 
کنند.نمایندگیرا هشوپژومیمفهلمداندتوانستهیخوببههشوپژ

اصلی برازش مدل مرتبه دوميهاشاخص- 8جدول 

وضعیتمدلعالئم اختصارينام شاخص
مستقلاشباعفرضیشپ

-CMIN182/764000/0272/3704کاي)مربع دو (خی 
-DF268000/0300درجه آزادي

مناسبCMIN/DF851/2-348/12کاي نسبی (بهنجار شده)مربع 
مناسبCFI854/0000/1000/0شاخص بردازش تطبیقی

مناسبPNFI709/0000/0000/0شاخص بردازش هنجار شده مقتصد
مناسبPCFI763/0000/0000/0شاخص بردازش تطبیقی مقتصد

مناسبPRATIO893/0000/0000/1شاخص نسبت اقتصاد
قابل قبولRMSEA080/0-198/0ریشه میانگین مربعات خطاي برآورد

و پیشنهادهاگیرينتیجه
هاي بشر از نظر شدن جوامع بشري و روابط حاکم بر اجتماعات از یک سو و گسترش روز افزون نیازترپیچیده،در جهان امروز

کیفیت بدیهی است انعکاس شاخص رضایتمندي از .کمی و کیفی از سوي دیگر منجر به توسعه کیفیت زندگی شده است
نوعی برداشت و داوري واقعبهو ردیگیماست که از محیط اطراف ییهادادهزندگی در ذهن هر شهروند ناشی از مجموعه

هاي به ترجیحات ذهنی و مطلوبیت،دیگرو به عبارت کندیمذهنی نسبت به شرایط محیطی و محاطی است که در آن زندگی 
دریافت چه یراحتبهتوانیمکمی هايذهنی به شاخصهاياین شاخصسنجی و تبدیلبه نظراتکااما با ؛هر فرد بستگی دارد

د. از سوي دیگر چه از زندگی در این واحد ملی رضایت دارند و چه درصدي ندارنیا منطقهاز شهروندان یک کشوردرصدي
مندي ساکنان سی میزان رضایتپژوهش حاضر به برر.خواهد بوداثربخشابعاد و عواملی در کیفیت زندگی و بهبود آن 

هاي اجتماعی مناطق روستایی نقش شایانی در ویژگی،نتایجبر اساس پرداخته است. دگلیبو روستاهاي شهرستان آران 
مسئلهمتغیر به خود اختصاص داده است و این 7. این عامل بیشترین تعداد سنجه را با نمایدمیرضایت از کیفیت زندگی ایفا 

قرار دارد. نتایج حاصل از مرور بعدگستره وسیعی از تبیین عامل کیفیت و رضایت از زندگی تحت تأثیر این کهتنشانگر آن اس
اجتماعی بر کیفیت هايویژگی) نیز بر اثربخشی معنادار 1394عنابستانی و همکاران (.پیشینه پژوهش نیز نمایانگر آن است

که در تبیین اینندبودعمده عواملی ،اعی، آموزش، امنیت، اعتماد و مشارکتهاي انسجام اجتم. شاخصاندداشتهزندگی تأکید 
دست آمده است امنیت، کیفیت ب) نیز 1392. چنانچه در نتایج تحقیق بدري و همکاران (اندگردیدهنقش داشته و معنادار بعد

که در نتایج ايمسئلهجاد نموده است. ایزندگیضمانتی براي رضایت از کیفیت از ،تعامل و انسجام اجتماعی بین شهروندان
) نیز بر تأیید نقش آموزش در ایجاد 1394رو نیز بر آن صحه گذاشته شده است. شاهرخی ساردو و همکاران (تحقیق پیش

هاي باتجربه)، . به این ترتیب ایجاد امکانات آموزشی در روستا (مدارس و معلماندگذاشتهصحهرضایت از کیفیت زندگی 
براي زنان و دختران در روستا، دسترسی به خدمات آموزشی، نوسازي واحدهاي ویژهبهامکان ادامه تحصیل ازيسفراهم

مدارس نوساز و با کیفیت مناسب، دسترسی آسان با زمان کم کودکان و نوجوانان به مدارس، ایجاد سازيفراهمآموزشی و 
ي آموزشی در خصوص تعداد معلم متناسب با تعداد دانش آموزان، هاتجهیزات آزمایشگاهی مناسب در مدارس، توجه به سرانه

در زمینه کشاورزي و بهداشت، توسعه خدمات آموزشی، هادورههاي آموزشی در خصوص تعداد کالس و برگزاري توجه به سرانه
بعد تایی، رضایت ازهاي روستسهیالت آموزشی، بسترسازي دسترسی به اینترنت و ایجاد و دسترسی به کتابخانهسازيفراهم

هاي به دلیل اثرات چشمگیري که فعالیتآموزشی در مناطق روستایی شهرستان آران و بیدگل را بهبود خواهد بخشید.
. هر چند از نقطه نظر گرددمیمعموالً توجه فراوانی به این زمینه از فعالیت معطوف ،اقتصادي در بهبود کیفیت زندگی دارد

بلکه باید توجه داشت توزیع مناسب ،تواند منجر به رضایت گرددردن منافع اقتصادي به خودي خود نمیبرنامه ریزان، بدست آو
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کلی استفاده از طوربهمردم محلی، کاهش نابرابري و سويبههاي شغلی، هدایت منابع مالی درآمد، توزیع مناسب فرصت
تعادل و توازن و ایجاد کیفیت مناسب زندگی مؤثر است. سويبههاي اقتصادي برابر براي هدایت هرچه بیشتر منطقه فرصت

رضایت از کیفیت کهدهدمینشان ،دست آمده استت زندگی در منطقه مورد مطالعه باقتصادي کیفیبعدآنچه از بررسی 
وم دیگر لزعبارتبه،اقتصادي زندگی در پارامترهاي شغل، درآمد، امنیت شغلی و تسهیالت وضعیت مناسب نداشته است

با تأکید بر مشاغل زاییاشتغال، ایجاد ثبات و امنیت شغلی، توسعه تسهیالت زاییاشتغالبه لحاظ اثربخشهايبرنامهتدوین 
عنابستانی و همکاران که طورهمانبیان کرد توانمی،دست آمدهچراکه در تکمیل نتایج بت دارد. رکوچک و متوسط ضرو

متضمن بهبود کیفیت زندگی ،رضایت از ابعاد اقتصاديانددریافته) در نتایج تحقیقات خود 1392زاده (زاده و علی)، علی1394(
چنین وجود قوانین حمایتی از شاغلین به لحاظ رضایت و همايحرفههاي شغلی و به فرصتبخشیتنوعروستاییان بوده است. 

،دیگر عامل مهممناطق روستایی مورد مطالعه تکمیل نماید.را دربعداین تواندمیايبیمهرعایت زمان اشتغال به کار و قوانین 
عامل کالبدي است. منظور از عوامل کالبدي رضایت از وضعیت فیزیکی محله، رضایت از وضعیت مسکن، رضایت از فضاي سبز 

ار شدن این عامل با است. معنادغیره، رضایت از وضعیت معابر، رضایت از پاکیزگی معابر، رضایت از مالکیت مسکن و هاپاركو 
نیازهاي جوامع ترینضروريهاي خدماتی منطقه از ) همسو بوده است. ویژگی1394نتایج تحقیق عنابستانی و همکاران (

که طوريبهمدون ریزيبرنامهدر زمینه مدیریت مقاصد روستایی دستیابی به یک عبارتیبهشود. انسانی محسوب می
است. برآیند کلی پژوهش حاضر با عنایت به مکانیسم کنندهتعیینداشته باشد، بسیار مندي ساکنان را به همراهرضایت

منظوربهن اثربخشی آن بر رضایتمندي ساکنان از کیفیت زندگی در مناطق روستایی است.یهاي خدماتی مبعملکردي ویژگی
ن به پزشک و درمانگاه، ایجاد و توسعه امکانات دسترسی آسان و ارزامانند ییهاشنهادیپ،کالبديبعدافزایش کیفیت زندگی در 

در طول اورژانسخدمات بهبود )، غیرهدرمانی (خانه بهداشت، درمانگاه، حمام و –از خدمات بهداشتیمنديبهرهبهداشتی، 
گذران ايهاي بهداشتی همانند خارج کردن دام از روستا، ایجاد فضاه. مواردي مانند اجراي طرحگرددمیپیشنهاد روزشبانه

اوقات فراغت در روستا، ایجاد تفریح و سرگرمی، رضایت از امکانات تفریحی، وجود امکانات مناسب ورزشی در روستا، وجود 
ورزشی، عضویت در مراکز تفریحی، هايفعالیتامکانات مناسب فرهنگی و هنري (کتابخانه) در روستا، بسترسازي انجام انواع 

ه به همراه خانواده در تبیین این هاي در دسترس عموم و توان انجام مسافرت ساالنیت از ورزشرضایت از فضاهاي تفریحی، رضا
که طورهماندر نهایت باید گفت بعد نقش داشته و بهبود آن منجر به ایجاد کیفیت بهینه در مناطق روستایی خواهد شد.

قراري شرایط بهینه در ابعاد اجتماعی، اقتصادي و ) رضایت از کیفیت زندگی را معطوف به بر1395میرزائیان و همکاران (
هاي مورد بررسی ، تحقیق حاضر نیز بهبود کیفیت زندگی در مناطق روستایی را به همه شاخصانددانستهکالبدي معطوف 

زش در مانند توجه به امر آموهاییفعالیتچون انجام هاییپیشنهاد،اظهار داشتتوانمینسبت داده است. در این رویکرد 
در روستاها، توجه به منابع درآمدي دستیصنایعروستاها، ساخت مدارس مجهز، توسعه کشاورزي، اهمیت به مشاغل خانگی و 

،هاي مناسب تفریحیایجاد مکان، افزایش کیفیت آب آشامیدنیاقتصادي، ایجاد کارآفرینی،هايمؤلفهپایدار، تقویت 
در ارتقاء کیفیت زندگی تواندمینی، تسطیح معابر و آسفالت کشی مناسب ها و منازل مسکوساختماناستانداردسازي

روستاییان مؤثر باشد.

منابع
). تحلیل کیفیت زندگی در دو بافت جدید و قدیم 1393زاده، ع.، آهار، ح.، طهماسبی، ف.، منوچهري، ا.، و شهناز، ع. ا. (ابراهیم

، صص 26، شماره 6، سال مجله آمایش محیط دانشگاه آزاد مالیر.گیري از مدل الکترو آنتروپیشهر مراغه با بهره
18-1.

مناطقدرزندگیکیفیتبراجتماعیهسرمایورفاهتأثیر). بررسی1391احمدوند، م.، هدایتی نیا، س.، و عبداللهی، خ. (
.89- 112، صص 2شماره،روستایییزيربرنامهوپژوهشمجله.بویراحمدروستایی شهرستان

ارزیابی جوامع روستایی از کیفیت زندگی و یعلساختاري و تبیین يسازمدل). 1396ینی، ع.، صادقیان، ف.، و زاهدي، ط. (ام
.87-112، صص 65، شماره 28کاربردي، سال یشناسجامعهبر آن، مؤثرعوامل 
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مطالعهروستایینواحیدرزندگیکیفیتذهنیيهاشاخص). سنجش1392بدري، س.ع.، رضوانی، م.ر.، و قرنجیک، م. (
، 50، شماره 24، سال محیطییزيربرنامهوجغرافیامجله .ترکمنشهرستانجنوبیجعفربايدهستان:موردي
.53-74، صص 2شماره 

). بررسی و تحلیل میزان رضایتمندي ساکنان روستایی از کیفیت زندگی (مطالعه 1393بریمانی، ف.، جعفري، م.، و بلوچی، ع. (
، 46، شماره 14، سال فصلنامه علمی پژوهشی فضاي جغرافیایی اهر.دهستان مهبان شهرستان نیکشهر)موردي:
.109-127صص 
). نقش میراث فرهنگی در کیفیت زندگی ساکنان روستایی بخش 1390افتخاري، ع.، و حسینی، ن. (ینالدرکنپورطاهري، م.، 

.83-100، صص 33، شماره 11، سال غرافیاییفصلنامه علمی پژوهشی فضاي ج.مرکزي شهرستان المرد
وزندگیکیفیتفضایی). توزیع1396جمینی، د.، صفري علی اکبري، م.، صالحی کاخکی، م.، علی پور، خ.، و ذوالفقاري، ا. (

مجله .کرمانشاه)استانروانسر،شهرستان:مورديمطالعهروستایی (يهاسکونتگاهدرآنهايکنندهیینتعشناسایی
.57-78، صص 2، شماره 28، سال محیطییزيربرنامهرافیا و جغ

.). بررسی نقش شهرهاي کوچک در توسعه مناطق روستایی با تأکید بر کیفیت زندگی1390پور، م.، و رشنودي، ب. (جمعه
.45- 64، صص 1، شماره 3فصلنامه توسعه روستایی، دوره 

مندي ساکنان از کیفیت محیط مسکونی: مطالعه موردي ). میزان رضایت1390ابراهیمی، م. (و آبادي، ا.، صابري، ز.، خاتون
.83-99صص، 1، شماره 14، سال فصلنامه روستا و توسعه.آبادروستا شهر عاشق

يهامدلو مقایسه از یريگبهره). سنجش کیفیت زندگی روستایی از بعد اجتماعی با 1391دیوساالر، ا.، تقوي، م.، و پایدار، ا. (
مجله .مطالعه موردي: دهستان میانکاله بهشهر(TEV)و تکنیک بردار ویژه (TOpsis)یدئالاه به حل تشاب

.51-66، صص 4، شماره 4، سال نو در جغرافیاي انسانیيهانگرش
(اقتصادي،اجتماعی،فرهنگی و يهاشاخصتحلیل نقش ) 1396مهدوي، م. (و دانایی، ع.، ولی شریعت پناهی، م.، 

دهستان بهمئی گرمسیري، شهرستان بهمئی از یت زندگی در توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردي:کالبدي)کیف
.71- 92، صص 53، شماره 14، دوره فصلنامه جغرافیایی سرزمین.)توابع استان کهگیلویه و بویراحمد
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Abstract
One of the important indicators in urban planning is the attention to the quality of life of the citizens. Because,
growth and improvement of the quality of life affect other dimensions of development in the cities and villages
and it paves the way for development and progress. Assessing the residents' satisfaction with the living
environment can help assess the policies, rankings of places, and formulate strategies for urban and rural
planning and management. Present research studied the satisfaction of residents of Mohammad Abad, Ali-Abad,
and Yazdel villages in Aran-Bidgol district. The sample size of the study was 291 villagers. The main data
collection tool was a researcher-made questionnaire and the statistical analyses and structural equation modeling
have been done using AMOS and SPSS software. A single-sample T test was used to analyze the data and
determine the status of quality of life indicators. T-test results showed that the social, economic quality, and
physical-environmental and service-related indicators are at un-desirable, semi-desirable, and desirable levels,
respectively. Structural equation modeling was also used to assess the components of quality of life. The results
of the second-order confirmatory factor analysis indicated that paying attention to the social indicator in the
studied villages might increase the life quality, economic, physical, service, and environmental indices by
0.87%, 0.82%, 0.77%, 0.26%, and 0.23%, respectively.
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