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ی)مطلعه موردی: دهستان تحلیل وضعیت کیفیت زندگی در نواحی روستای

 شهرستان زنجان(بوغداکندی،  

 

 9سميرا مرادی مفرد، 2،  مهدی چراغی 1اکبرحسين زاده

 

 چکیده

ميالدی، 6310از دهه  و مباحث اقتصاد نوین مطرح شد ادبيات برنامه ریزی توسعه اجتماعی و مفهوم کيفيت زندگی، در

و طی سی سال گذشته، به مثابه هدف اصلی توسعه جامعه، ماهيت سياست گذاری  درکشورهای اروپایی رواج یافت

 دارای سکونتی فضاهای از یکی عنوان به روستایی نواحی این مفهوم دربسياری ازکشورها را تحت تاثيرقرارداده است. 

 مناطق این در توسعه جهيدرنت و زندگی کيفيت تنزل یا باعث ارتقا تواندیم اییروست مناطق زندگی کيفيت .است اهميت

ترین مسائل در ادبيات مطالعات تحليل و بررسی کيفيت زندگی در محيط زندگی نواحی روستایی یکی از مهمشود. 

يت زندگی ساکنان بر کيف  اقتصادی، اجتماعی و کالبدی ابعاد تأثير بررسی حاضر، پژوهش باشد. هدفروستایی می

 روش تحقيق .که در متن مقاله به آن اشاره شده است ذهنی و عينی های شاخص مطالعه طریق از روستاهای مورد مطالعه،

 دهستان شامل حاضر تحقيق آماری جامعه باشد. می تحليلی توصيفی روش و ماهيت نظر از و کاربردی نوع نظر از

خانوار و 6936دارای  زنجان که شهرستان از نسبتا کم از شهر زنجان بوده است( بوغداکندی)انتخاب دهستان به دليل فاصله

جمعيت می باشد. با توجه به تعداد مناسب روستاهای این دهستان پنچ روستا مورد مطالعه قرار گرفته است که دليل 3011

 با هاپرسشنامه از مستخرج العاتاط .باشد میمورد می باشد.  00انتخاب این پنج روستا به واسطه تعداد خانوار باالی 

 سيستم از استفاده با آن نتایج و گرفته قرار تحليل مورد AHPو   Excel)و  Spssآماری) افزارهای نرم از استفاده

                                                 
 ریزی روستایی، دانشگاه تبریزانشجوی دکترا جغرافيا و برنامهد - 1

 ریزی روستایی، دانشگاه تهراندکترا جغرافيا و برنامه - 2

 ریزی شهری، دانشگاه شهيد چمران اهوازدانشجوی دکترا جغرافيا و برنامه - 3
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داد که در بين ابعاد سه گانه مورد مطالعه  نشان هایافته. است شده داده نمایش شماتيک صورت به جغرافيایی اطالعات

( کمترین ميزان ضریب اهميت 067/0( و بعد اجتماعی)080/0گی، بعد اقتصادی باالترین ضریب اهميت)کيفيت محيط زند

های اجتماعی در رابطه با کيفيت آموزشی را به خود اختصاص داده است. همچنين نتایج حاکی از این است که در گویه

آوری و دفع های بهداشتی جمعکالبدی و روشمندی مربوط به بعد مندی نسبی وجود دارد. ولی باالترین رضایترضایت

  باشد.( در روستای حسين آباد می86/0فاضالب با امتياز)

 توسعه انسانی، شاخص رضایتمندی، فرایند تحليل سلسله مراتبی، دهستان بوغداکندیکلمات کلیدی:

 

 مقدمه

نوین مفهوم کيفيت زندگی، در ادبيات برنامه ریزی توسعه اجتماعی و مباحث اقتصاد 

ميالدی، درکشورهای اروپایی رواج یافت. این عبارت 6310مطرح شد و از دهه 

دربرخی از جوامع پيشرفته، همراه وگاهی مترادف با عبارت های دیگری مانند بهزیستی 

همگانی، رفاه اجتماعی، تامين اجتماعی و مانند آن به کارگرفته شد)حاج 

ی به مثابه هدف اصلی توسعه ( طی سی سال گذشته،کيفيت زندگ686986یوسفی،

جامعه، ماهيت سياست گذاری بسياری ازکشورها راتحت تاثيرقرارداده است)ماجدی 

شده زیست مطرحمفهوم کيفيت زندگی ابتدا در حوزه محيط(. 686989ولهستانی زاده،

های قبل بيشتر محققان، جهت سنجش ميزان در طی دهه (.869  6987)عبدیاست

بعاد عينی مانند سطح درآمد، ميزان دارایی و ميزان مصرف افراد کيفيت زندگی،  بر ا

توجه قرار  های بهزیستی و تندرستی افراد موردعنوان شاخصها را بهتأکيد داشتند، و آن

های اخير بسياری از محققان جهت شناخت ميزان کيفيت دادند. اما در طی سالمی

8 6987)قاليباف،کنندعاد عينی توجه میزندگی، بر ابعاد ذهنی کيفيت زندگی در کنار اب

9.) 

 سالمت در که واسطه نقشیبه  اخير، هایسال در که است مفهومی زندگی کيفيت

 نواحی در زندگی سطح بودن پایين یافته است. بسزایی اهميت دارد، افراد روان

 متعدد و مشکالت مسائل بزرگ، شهرهای به روستایيان درنتيجه مهاجرت و روستایی

 دنبال به شهرها در هم و نواحی روستایی در هم را محيطی و اقتصادی ماعی،اجت
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 برنامه اندیشمندان.(861 6930الدین افتخاری، فتاحی، است)پورطاهری، رکن داشته

 طرفی از زندگی باشند. کيفيت بهبود با همسو باید ها ریزی برنامه دارند، اعتقاد ریزی

 اجتماعی، اقتصادی توسعه مانند توسعه دیگر ایه زمينه تواند می زندگی کيفيت بهبود

نيازمند  فضاهای از روستایی، نواحی راستا، این در باشد. داشته همراه به را کالبدی و

 های زمينه باید مطالعات شوند. این می محسوب زندگی کيفيت با مرتبط مطالعات

 به دسترسی و جغرافيایی محروميت کاهش ، روستایی زندگی با کيفيت مرتبط

 زندگی کيفيت اهميت به توجه با رو این از گيرد و بر را در زندگی اساسی نيازهای

 بندی اولویت و سنجش روستایی، مناطق در اجتماعات انسانی بهزیستی و توسعه در

 ویژه اهميت از آنها برای ریزی برنامه آن و متعاقب روستایی مناطق در زندگی کيفيت

به  عمدتاً زندگی کيفيت مفهوم (.8691 6939، است)حيدری ساربان برخوردار ای

 و شودمی شناخته آسایش و رفاه سعادت، و خوشبختی زندگی، از رضایت عنوان

)عبدالحکيم، عبدالرضا، اسماعيلی،  کندمی منعکس را انسان تحقق نيازهای سطح

 به بيشتری وابستگی روستایی نقاط در زندگی کيفيت امروز، دنيای در (.8919 1060

 دیگر عبارتی به یا مزارع و مراتع جنگلها، اقليمی، عوامل به و کرده مکان پيدا يفيتک

 ضعف مانند دیگری زندگی، مشکالت کيفيت است. همچنين، طبيعی وابسته منابع به

 نبود عمومی، نقل و وسایل حمل و خصوصی نقليه وسایل فقدان درآمدی، منابع

 هایآسيب و مراقبتی، مشکالت مراکز کمبود مناسب، شغلی هایموقعيت و هافرصت

 بر گيرد.دربرمی ناپایدار را مسکن و نامناسب تغذیه اجتماعی، هاینابرابری از ناشی

 روستایی مناطق در ما کشور جمعيت از زیادی بخش اینکه به توجه با اساس این

 ياربس نقش فرهنگی این مناطق اجتماعی، اقتصادی، وضعيت به توجه لذا اندقرارگرفته

 و مناطق روستایی وضعيت به توجهیبی چراکه کندمی ایفا هاریزیبرنامه در مهمی

 نواحی به مهاجرت قبيل مشکالتی از روستایی نواحی در زندگی کيفيت کاهش

 آید.می به حساب کشاورزی فعال نيروی دادن از دست فقر، ها،حاشيه ایجاد شهری،

-می برخوردار اهميت بسزایی از جمعيت از بخش این زندگی کيفيت به بنابراین توجه
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کلی  یهایژگیو زندگی کيفيت .(811 ص6939زاده، باشد)خراسانی، حاجيلو، ولی

 تواندیم که دهدیم نشان را ناحيه یک در محيطی و اقتصادی،کالبدی اجتماعی،

 از توانیم نيرود همچن کار به جوامع یزیربرنامه بر نظارت برای مؤثر ابزاری عنوانبه

 و مادی روانی روحی، نيازهای شدن برآورده ميزان سنجش برای معياری عنوانبه آن

 و مشکالت با کشورمان روستایی ییهاسکونتگاه کهییازآنجا نام برد. خانواده و جامعه

 کمبود فقر، بيکاری، ازجمله اقتصادی  یاجتماع ادیز و بسيار متفاوت مسائل

  بهداشتی و امکانات خدمات کمبود ت،تحصيال پایين سطح شغلی، یهافرصت

فيتری ) باشندیم رو به روبه یطيمحستیز مشکالت و آموزش رفاهی، اداری، درمانی،

 روستایی در نواحی زندگی کيفيت مطالعه (. بنابراین8601 1069، 6امير و همکاران

 لحاظ به آن، در صورت گرفته علمی مطالعات فقر بر عالوه که بوغداکندی دهستان

مذهبی  و فرهنگی قومی، خصوصيات از خاص جغرافيایی، منطقه یک در قرارگيری

همچنين با توجه به پایين بودن کيفيت آموزش، کيفيت محيط  است، برخوردار ویژهای

اهميت  حائز تواند مسکونی، کيفيت محيط فيزیکی و نيز کيفيت درآمد و اشتغال می

های کيفيت ه تحليل و تبيين شاخصهدف این مقال .باشد برای انتخاب تحقيق حاضر

زندگی در روستاهای دهستان بوغداکندی است. سواالت پژوهش به شرح ذیل می 

 باشد8

 سطح کیفیت زندگی در چه سطحی قرار دارند؟  نظر از مطالعه موردروستاهای  -1

 ؟باشدیمکدام  مطالعه مورددر کیفیت زندگی روستاهای  مؤثرعوامل   -2

 
 هشپیشینه نظری پژو

( بهبود وضعيت مسکن و استحکام بناهای روستایی در بهبود کيفيت 1009) 1پاسيون

( با هدف 1003) 9کند. لين و شارکیزندگی در جوامع روستایی نقش اساسی ایفا می
                                                 
1- Fitri Amir et al 

2- Pacion 

3- Lynn and Sharkey 
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شناسایی و ارزیابی عملکرد توسعه اقتصادی در نواحی روستایی ایندیانا به بررسی و 

گذاری در حمل و ده نوع عملکرد در زمينه سرمایهتجزیه و تحليل مزایا و معایب دواز

ها در سطح شهرستان، نقل روستایی پرداخته و همچنين با استفاده از تجزیه و تحليل داده

کيفيت زندگی در رابطه با این موضوع را مطالعه کرده است. نتایج حاکی از این است 

احی روستایی دارد. که عامل اقتصادی بيشترین نقش را در بهبود کيفيت زندگی نو

( در مقاله ای تحت عنوان کيفيت زندگی در مناطق 1060)6گرجيک و همکاران

 محدودیت شغلی، های فرصت فقدان روستایی کرواسی به این نتيجه رسيدند که

 ضعيف درمانی و بهداشتی اجتماعی، خدمات پایين، درآمد و امکانات حرفه، انتخاب

در پژوهشی دیگر رضوانی .است شده یترضا کاهش و زندگی کيفيت کاهش باعث

( با هدف ارائه مدل سنجش کيفيت برای نواحی روستایی بدین نتيجه 6987و منصوریان)

ها و هنجارهایی ها تا حدود زیادی تابع ارزشهای آناند که نيازها و ارجحيترسيده

ل کنند؛ بنابراین، در مدها از محيط و هر جامعه خاص دریافت میاست که انسان

پيشنهادی، کيفيت زندگی در حکم یک سازه چند بعدی برآمده از ارزشيابی نيازهای 

گوناگون در نظر گرفته شده و همچنين، فرض بر این بوده که هر نياز تأثيری متفاوت بر 

کيفيت کلی زندگی دارد؛ یعنی هر نياز دارای سهم نسبی در کيفيت زندگی است که به 

زندگی دارای اهميت است. از این رو، کيفيت زندگی  عنوان وزن سهيم در کيفيت کلی

در هر زمان تابعی از اهميت نيازها برای هر فرد یا گروه بر حسب سهم نسبی آن در 

)رضوانی و  بهزیستی ذهنی فرد و ميزان برآورده شدن نيازهای انسانی فرض شده است

ارتقای  ( در پژوهشی6988(. رضوانی، منصوریان، احمدی)1,. 6987منصوریان, 

روستاها به شهر  و  نقش آن در بهبود کيفيت زندگی ساکنان محلی بدین نتيجه رسيده 

اند که در مجموع ارتقای روستا به شهر باعث بهبود چشمگير کيفيت زندگی در شهر 

)رضوانی،  فيروزآباد و بهبود نسبی کيفيت زندگی در شهر صاحب شده است

-( در پژوهشی با هدف بررسی شاخص6930(. حيدری )87 6988منصوریان، احمدی،

                                                 
3- Gorjyk and et al 
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و مقایسه آن  کهگيلویه و بویر احمدهای کيفيت زندگی سکونتگاههای روستایی استان 

با جوامع شهری این استان بدین نتيجه رسيدکه با وجود اقدامات فراوان به منظور توسعه 

ود روستایی هنوز تفاوتهای معناداری بين کيفيت زندگی نقاط روستایی و شهری وج

 (. 9, 6930)حيدری,  باشددارد و شرایط به نفع جوامع شهری می

 

 لمرو جغرافیایی تحقیقمحدوده و ق

می باشد.  استان زنجاندر  شهرستان زنجان بخش مرکزیبوغداکندی، دهستانی از توابع 

ها در از نظر پراکندگی مکانی این منطقه از بارش یکسان برخوردار نيست و بيشتر بارش

اهه های این دهستان این دهستان به صورت برف می باشد. از نظر منابع آبی، طول آبر

باشد. طبق سرشماری کيلومتر که بصورت آبراهه های فصلی و دائمی است، می 079

 خانوار می باشد. 6936باشد که در قالب نفر می 3011جمعيت دهستان برابر 6930سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمام نقشه )(5931های پژوهش، های روستای دهستان) مأخذ: یافتهتوزیع فضایی سکونتگاه. 1شکل

 اصالح گردید(
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
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خانوار 188نفر و  6110پرجمعيت ترین روستای این دهستان آبادی آق کند، با جمعيت 

کيلومتر است که نشان از وضعيت مناسب  183است. طول مجموعه راه های این دهستان 

( توزیع فضایی سکونتگاههای 6شبکه های ارتباطی دهستان می باشد. شکل شماره )

 (.6939شان می دهد)جهاد کشاورزی استان زنجان، روستایی را ن

کند، سکونتگاه روستایی می باشد که در روستاهای آق 60دهستان بوغداکندی دارای 

کندی و کاوند طرح هادی روستایی اجرا شده است. نقشه توزیع فضایی روستاها بوغدا

در وضعيت  درصد از روستاهای دهستان 39( نشانگر آن است که بيش از 1)شکل شماره

در نقشه فوق روستاهای مورد مطالعه با رنگ قرمز  اند.ای قرار گرفتهکوهستانی تپه

 00متمایز شده است. این روستاها بصورت نمونه گيری تصادفی از بين روستاهای باالی 

خانوار انتخاب و مراحل بعدی پژوهش با استفاده از اطالعات پيمایشی مستخرج از آنها، 

 ست.انجام گرفته ا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5931های پژوهش، توپوگرافی دهستان بوغداکندی)مأخذ: یافته .2کلش
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( فوق نشان داده شده است از نظر اشکال توپوگرافيک بخش 1همانگونه که در شکل)

اند و ارتفاعات چندی در ای قرار گرفتهای از این منطقه در نواحی کوهستانی و تپهعمده

این ناهمواریهای بخشی از رشته کوههای  هستان وجود دارد.مناطق شمالغربی این د

شمالی زنجان می باشند. این رشته کوهها از سنگهای گرانيت متعلق به دروه دوم زمين 

 شناسی)دوره ژوراسيک( می باشد.
 

 روش شناسی تحقیق 

ی اطالعات و روش از نوع آورجمع ازنظرهدف کاربردی،  نظر ازتحقيق حاضر 

بر مبتنی  ازنظر ابزارتحليلی می باشد. در این تحقيق  -ماهيت، توصيفی نظرازو  اکتشافی

ی اکتابخانهساخته، و جهت گردآوری اطالعات از دو روش مطالعات  محقق پرسشنامه

 افزارهای نرم از استفاده با هاپرسشنامه از مستخرج شود. اطالعاتو پيمایشی استفاده می

 اطالعات سيستم از استفاده با آن نتایج و فتهگر قرار تحليل مورد AHPو  آماری

در مطالعه حاضر به منظور . است شده داده نمایش شماتيک صورت به جغرافيایی

هایی مثل ارزیابی کيفيت زندگی ساکنين دهستان بوغداکندی با استفاده از شاخص

کيفيت آموزش، کيفيت اشتغال و درآمد، کيفيت محيط مسکونی، کيفيت سالمت و 

ت سطوح رضایت و غيره که در قلمروهای پنچ گانه مورد بررسی قرار گرفته است. امني

( 6های مربوط به هر کدام در جدول)قلمروهای پنچ گانه در سه بعد مطروحه و شاخص

خانوار و 6936آمده است. جامعه آماری تحقيق حاضر شامل دهستان بوغداکندی دارای 

ناسب روستاهای این دهستان پنچ روستا مورد جمعيت می باشد. با توجه به تعداد م3011

 00مطالعه قرار گرفته است که دليل انتخاب این پنج روستا به واسطه تعداد خانوار باالی 

پرسشنامه برای خانوار محاسبه و به صورت  960مورد می باشد. براساس فرمول کوکران 

در کيفيت زندگی  تصادفی در بين روستایيان توزیع شد. تحليل و شناخت عوامل موثر

شاخص در سه بعد کالبدی، محيطی و اقتصادی استفاده  9گویه در قالب  63ساکنين از 

های در طيف ليکرت شده است. پرسشنامه مورد استفاده اساساً از سواالت بسته با پاسخ
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که سواالت آن در ( تشکيل شده است.6، تا خيلی بد8 9پنچ مقياسی)خيلی خوب8 

 اند.دی و اجتماعی و اقتصادی تعریف شدهمحدوده سه بعد کالب
 

 های مورد مطالعه در کیفیت زندگیشاخص -1جدول

 هاگویه متغیرها ابعاد کیفیت زندگی

ی
بعد اجتماع

 

 کیفیت آموزش

دارا بودن مدارس نوساز و با کیفیت مناسب، داشتن 

معلمان خوب و با تجربه، وجود تجهیزات آزمایشگاهی 

 مناسب در مدارس

 سالمت و امنیت کیفیت

مصرف هفتگی مواد پروتئینی)گوشت و ماهی( در 

برنامه غذایی، مصرف هفتگی میوه و سبزیجات،بهره 

مندی از خدمات درمانی و بهداشتی، دسترسی به 

 پاسگاه پلیس در لحظات اضطراری.

ی
بعد کالبد

 

 کیفیت محیط مسکونی

طی کردن فاصله زمانی محدود برای دسترسی به 

از آب آشامیدنی سالم، دسترسی به شهر،بهرمندی 

 خدمات مالی و اعتباری

 هاکیفیت زیرساخت

ها، و خیابانها، جادهگاز، برق، آب، فاضالب، مخابرات، 

دسترسی به وسایل حمل و نقل مناسب، راه ؛ هاپل 

ارتباطی مناسب. دسترسی آسان و با زمان کم 

 کودکان و نوجوانان به مدارس،

ی
صاد

بعد اقت
 

 تغال و درآمدکیفیت اش
رضایت از درآمد، امید به آینده شغلی،رضایت 

 شغلی،داشتن پس انداز مناسب

 5933مأخذ: فرجی موالیی، 

 

 استخراجی واریانس ميانگين محاسبه با سازه روایی از روایی پرسشنامه تعيين منظوربه

در این  شده است. استفاده کيفيت زندگی پانل متخصصان شامل محتوایی روایی و

را  پرسشنامه در الزم اصالحات پيشنهادهای این متخصصان و نظرها بر اساس استار

 و کرونباخ آلفای ضریب آزمون از پرسشنامه پایایی برآورد منظوربهانجام داده و 

 بهره گرفته شده است. ترکيبی پایایی
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سشنامه به منظور سنجش اعتبار درونی، ابتدا با روش اعتبار محتوا برای افزایش اعتبار پر

های های آزمون شده در پژوهشاستفاده شده است. در این روش با استفاده از مقياس

کيفيت زندگی و نظرخواهی از کارشناسان و مسولين امر و صاحب نظران گام اول 

برداشته شد. سپس پرسشنامه در دو مرحله مقدماتی و نهایی توزیع شد. روش نمونه 

پرسشنامه  خانوار  960تفاده از فرمول کوکران گيری از نوع تصادفی ساده و با اس

( %78گردآوری گردید. به منظور سنجش پایایی ابزار تحقيق از آزمون کرونباخ آلفا )

استفاده شده است. از آمار توصيفی برای خالصه سازی نتایج پيمایش و از شاخص 

نمایش ها و از سيستم اطالعات جغرافيایی برای رضایت سنجی  برای آزمون فرضيه

(. نتایج نشان می دهد که عامل 1تحليلی نتایج بدست آمده استفاده شده است)جدول

اقتصادی بيشترین امتياز در بين سایر عوامل دیگر در بهبود کيفيت زندگی در نواحی 

 روستایی  مورد مطالعه داشته است.
 جمعیت و تعداد خانوار روستاهای مورد مطالعه -2جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5931مآخذ: مرکز آمار ایران، 

 

 درصد نوارتعداد خا جمعیت روستا

 15/1 11 231 گلیجه

 53/3 13 993 حسین آباد

 13/21 512 358 گل تپه

 15/93 283 5885 آق کند

 99/22 552 139 مرصع

 555 858 9811 مجموع
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 مفاهیم، دیدگاه ها و مبانی نظری 

 کیفیت زندگی

 چگونگی مفهوم به ( Quality)و  چه و چيزی عنیم به  (Qual)التين در کيفيت واژۀ

 است آن هایتفاوت دربرگيرنده و زندگی معنی چگونگی به واژگانی منظر آمده، از

کيفيت  (.80 6989)کردزنگنه،است دیگران با متفاوت یگانه و و ویژه فرد، هر برای که

مان و مکان، هایی چون زمفهومی پيچيده و چندبعدی است و تحت تأثير مؤلفه 6زندگی

های رو معانی گوناگونی برای افراد و گروههای فردی و اجتماع قرار دارد. ازاینارزش

با گسترش رویکرد انسانی و (.866 6983و همکاران، رضوانی)مختلف بر آن مرتبت است

های توسعه پایدار، مراکز و مؤسسات ها و نوشتهورود مفهوم کيفيت زندگی در پژوهش

های سنجش و چگونگی ارتقای آن عه مفهوم کيفيت زندگی، شاخصبسياری به مطال

به بعد، در  6330موضوع کيفيت زندگی از آغاز دهه  (.81 6981)اميدی،اندپرداخته

های بندیای یافته است و مبنای تمایز و دستهالعادهادبيات نظری و توسعه، اهميت فوق

( به مجموعه 9(. در جدول)87 6983)عنبری،های اخير شده است نوین کشورها در سال

 ای از تعاریف از دیدگاه مختلف اشاره شده است.

 شاخص جنبش از زندگی گيری کيفيتاندازه برای ها تالش اولين تاریخی لحاظ از

 مسال ازجمله زندگی (. کيفيت817 6370است)بيدرمان،  نشأت گرفته اجتماعی های

 کشورهای در شدن صنعتی فرایند و یفناور گسترش همه جانبه با ابتدا که است مهمی

 که شدن فرایند صنعتی روزافزون گسترش گرفت. قرار اندیشمندان غربی مورد توجه

 مشکالت دهد،می نشان کمی بعد متنوع در خدمات و کاالها انبوه توليد با را خود

 همچنين .(899 6931آورد)بدری، رضوانی، قرنجيک  به همراه مدرن بشر برای زیادی

 با مردم احساسات و فردی ادراکات بين رابطه عنوان به تواند می زندگی کيفيت

شود)وش،  کنند تعریف می زندگی آن در که درون فضایی در آنها های تجربه

                                                 
1 -Quality of Life  
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 قلمداد می خود زندگی از فرد کلی رضایت را زندگی کيفيت 6(.فو8678 1007

 (. 03-869 1009کند)فو، 

 مختلف محققین دیدگاه از زندگی یفیتک مختلف تعاریف از مجموعه ای -3جدول

 -روحی نیازهای شدن برآورده میزان سنجش برای معیاری زندگی کیفیت محقق

 2551پال،  .جامعه می باشد افراد مادی و روانی

 زندگی محیط و مردم بهزیستی عدم یا و بهزیستی عنوان به زندگی کیفیت 2553داس، 

 .باشد می آنها

 بدست که چیزهایی از برخورداری فقط نه البته فرد، برخورداری نمیزا 2551مک گرو گر، 

 بیان دارد. به را ها آن انتخاب فرصت که هایی گزینه تمام از بلکه آورده

 آگاهی و موفقیت به نرسیدن و رسیدن برای آزادی به زندگی کیفیت دیگر،

 اراختی در دیگران با مقایسه در فرد که است وابسته واقعی هایی فرصت از

 .دارد

 می متأثر متغیر چندین از که باشد می مرکب متغیر یک زندگی کیفیت 2559رحمان، 

 محیط، سالمت، وضع زندگی، شرایط مردم، سطح درآمد در گردد. تغییر

 چندین و اجتماعی خانوادگی، روابط شادمانی فراغت، روانی، روحی فشار

را  آن تغییرات و زندگی کیفیت مرکب شکل به که آن، نظیر دیگر متغیر

 .کنند می تعیین

 دهنده نشان ها ارزش و اهداف کردن دنبال جهت فرد هر توانایی میزان 2551جکسون، 

 .می باشد فرد آن زندگی کیفیت میزان

سازمان همکاری 

اقتصادی و توسعه، 

2551 

 .باشد می افراد تندرستی معنای به زندگی کیفیت

 چون هایی شاخص که است روانی ابعاد برگیرنده در زندگی کیفیت 5933لطفی، 

 رضایت موارد برخی در و گیرد در برمی را )امنیت و شادمانی رضایت،(

 .شود می نامیده اجتماعی

 28: 5935 همکاران، و عنابستانی مأخذ:
 

                                                 
1-Foo 
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 آنها زندگی محيط و مردم بهزیستی عدم یا بهزیستی عنوان به را زندگی کيفيت 6داس

 روش دو به زندگی کيفيت اخير، مطالعات (. در8960 1008کرده است)داس،  تعریف

 زندگی کيفيت سنجش برای را عينی های اول، شاخص روش شود. می گيری اندازه

 قابل اقتصادی و اجتماعی های شاخص عينی، های شاخص .دهدمی قرار استفاده مورد

 و هاگزارش از استفاده با که هستند انسانی نيازهای ميزان تأمين انعکاس برای سنجش

 شوند. بررسی می رسمی آمارهای

 از این روش در دهند.می نشان را زندگی ملموس و ظاهری وضعيت ها شاخص این

 شاخص سالمت اصلی، پيشرفت شاخص داخلی، ناخالص توليد مانند هایی شاخص

-استفاده می المللی بين و ملی های مقایسه برای انسانی توسعه شاخص و اجتماعی

 زمينه در چندانی نظر اتفاق حاضر زمان (. در8118 1001ا و همکاران، شود)کاستانز

 قرار نظر مد تعاریف این مشترکات اگر ولی ندارد، زندگی وجود کيفيت مفهوم

 بهتر شرایط است از عبارت زندگی کيفيت که گفت توانمی صورت آن در گيرد،

 زمينه یا شده نهادینه عادالنه برابری و مطلوبيت هماهنگی، توازن، آن در که زندگی

 و خالقيت نشاط، آرامش، آسایش، سالمت، امنيت، با زندگی همراه برای الزم های

 (. 861 6930باشد)پورطاهری، رکن الدین افتخاری، فتاحی،  آمده پدید زیبایی

 محيط و سالمتی زندگی، کيفيت اساسی عناصر عنوان به را مدلی 1000سال  در ریم

 موازات به سرزندگی و سالمتی مدل این در است. کرده رائه( ا9شکل) مطابق زندگی

 مدل، این در است. گرفته شده در نظر زندگی کيفيت اصلی بعد دو عنوان به و هم

 درک و از محيط اجتماعی و فيزیکی و فضایی و شدنی گيریاندازه ابعاد از ترکيبی

 عينی هایویژگی اب مرتبط فقط درک این گيرد.می قرار بررسی آنها مورد از صحيح

 مدل این در گيرد.در بر می نيز ای رازمينه و شخصی هایجنبه بلکه نيست محيط از

 اند، مرتبط هم با مختلف عناصر چگونه که کرد مشخص صحيح طور به توان نمی

                                                 
2-Das 
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دهد)کمپ و همکاران، می نشان هم با که را مختلف موضوعات از هایی بلکه الیه

1009 861-69.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (55: ص2559عناصر اساسی کیفیت زندگی )منبع: کمپ و همکاران،  .3شکل 
 

 اقتصادی و محيطی روانشناختی، اجتماعی، فيزیکی، ابعاد دارای زندگی کيفيت مفهوم

 انجام برای توانایی انرژی، قدرت، شامل8 انسان فيزیکی ابعاد فيزیکی، بعد در است.

 سنجش و تفسير مورد درد مانند8 بيماری عالئم و مراقبتی خود و روزمره هایفعاليت

 با افراد ارتباطات کيفيت بودن، بهتر احساس نيز اجتماعی بعد در گيرند.می قرار

 بعد در که است صورتی در این شود.می تبيين اجتماع و همکاران دوستان، خانواده،

 ميزان و ترس افسردگی، اضطراب، شامل8 روانی های نشانه بيشتر روانشناختی

 محيط کيفيت نيز محيطی بعد در گيرد. می قرار سنجش مورد نسبی محروميت
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مؤلفه اقتصادی بعد در و گرفته قرار واکاوی مورد زیست برای بشر زندگی پيرامون

 قرار ارزیابی مورد شغلی رضایت یا و شغل نوع از درآمد، رضایت ميزان چون8 هایی

8 6930ئی، معصوم پور سماکوش، فتاحی، گيرند)کوچکی نژاد، رمضان زاده لسبو می

 (.610ص
 

 زندگی کیفیت مورد بررسی هایشاخص معرفی

 و زندگی کيفيت برای سنجش تحقيق این در مورداستفاده هایشاخص بخش، این در

 .شوندمعرفی می هرکدام به مربوط متغيرهای

 همانند بررسی متغيرهایی به آموزش شاخص با ارتباط در آموزش8 شاخص

 مناسب امکانات از برخورداری باتجربه، معلمان از روستا مدرسه ورداریبرخ

 .قرار گرفت ارزیابی مورد آگاهی روستایيان ميزان آموزشی،

 بررسی به خدمات اجتماعی شاخص با ارتباط در اجتماعی8 خدمات شاخص

سطح  در باکيفيت خدمات و کاال به دسترسی به پمپ بنزین، مانند دسترسی متغيرهایی

 .گرفت قرار ارزیابی مورد وستار

 متغيرهایی بررسی به و درآمد اشتغال شاخص با ارتباط در درآمد8 و اشتغال شاخص

 قرار ارزیابی مورد شغلی رضایت ميزان روستا، در سطح مردم درآمد ميزان همانند

 .گرفت

 بررسی به روستایيان شاخص مشارکت با ارتباط در همبستگی8 و مشارکت شاخص

 ميزان مشارکت روستا، دهيار و شورای اعضای با مردم ارتباط ميزان همانند یمتغيرهای

 کار روحيه روستا، سطح در مشارکت زنان ميزان عمرانی، طرخهای اجرای در مردم

مردم  مشارکت از دهياری و شورا اعضای استقبال روستا، ميزان مردم ميان در گروهی

 .گرفت قرار ارزیابی و موردبررسی

 به اجتماعی و فردی شاخص امنيت با ارتباط در اجتماعی8 و فردی تامني شاخص

روستا،  سطح در مخدر( مواد سوءمصر ميزان جرایم)سرقت، همانند متغيرهایی بررسی

 شب، هنگام در برای تردد امنيت ميزان روستا، در ایطایفه و قومی نزاعهای ميزان
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 قرار ارزیابی مورد روستا در ظمن و امنيت در برقراری انتظامی پاسگاه عملکرد ميزان

 .(870 ص6939گرفت)خراسانی، حاجيلو، ولی زاده، 

 
 های تحقیق یافته

 خصوصیات کلی پرسش شوندگان

درصدشان مرد هستند. بيش از  1/11سن دارند و  99 - 90( 3/90بيشتر پاسخ دهندگان )

 1/11د و تنها اندرصد پاسخگویان دارای تحصيالت دیپلم  و پایين تر از دیپلم 0/79

درصد تحصيالت باالتر از دیپلم دارند. حدود یک سوم پاسخگویان  دارای درآمد 

ای باالتر از درصدشان درآمد ماهانه 61/ 8هزار تومان هستند و تنها   990تا 690ماهانه 

درصد از آنها در  8/93اند و درصد پاسخگویان شاغل 9/73هزار تومان دارند.  900

 کنند.نفره زندگی می 1و  9خانوارهای  

 
 ارزیابی ابعاد سه گانه کیفیت زندگی

در این بخش از پژوهش به بررسی ابعاد سه گانه کيفيت زندگی در محدوده مورد 

مطالعه در قالب ابعاد اجتماعی، کالبدی و اقتصادی پرداخته شده است. عالوه بر سنجش 

يز محاسبه کرد مطالعات توان ميزان احساس رضایتمندی را نکيفيت محيط ميزان می

مندی بيشتر اوليه مربوط به رضایتمندی نيز محاسبه کرد. مطالعات اوليه مربوط به رضایت

دنبال شده است. در صورت سازگاری نزدیک شرایط  بر اساس دیدگاههای تک بعدی

-میهای خود تعریف کرده، رضایتمندی حاصل فعلی با آنچه فرد برای نيازها و آرمان

 شود.
 مندی ص رضایتشاخ

برای تعيين حد رضایت و نارضایتی از متغييرهای محيطی مختلف توسط مخاطبان، 

 ( انتخاب شد.6379) 6شاخص رضایتمندی ذیل توسط هال، ین و تن

                                                 
1- Hall, Yen and Tone 
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(6) 

 

IS  =شاخص رضایتمندی 

FS  =تعداد مخاطبان راضی 

FD  =تعداد مخاطبان ناراضی 

N  =جمع کل مخاطبان 

است. شاخص رضایتمندی باال توسط  -6و کمترین مقدار آن  6بيشترین مقدار شاخص 

(، رحمان و اسالم 6331(، رحمان)6339(، حسين)6331محققان بسياری چون کان )

( در تعيين رضایتمندی از مخاطبان گروههای مختلف در گروههای مختلف 1006)

در  از نمونه تحقيقات اخير که از شاخص رضایتمندی درآمدی استفاده شده است.

سنجش کيفيت محيط زیست استفاده کرد، مطالعه انجام شده توسط کمروسيمن 

باشد. این مطالعه تالشی در تحليل هر دو وضعيت می 1007ميجمدر  و همکاران در سال 

)رفعيان و  واقعی و ادراک از محيط زیست شهری در متروپليتن چيتاگون بوده است

 (.601-38, ص. 6931همکاران, 

( شاخص رضایت مندی گویه های مرتبط با ابعاد فوق الذکر به 0ره)در جدول شما

از ميان گویه های مورد  تفکيک روستاهای مورد مطالعه در دهستان آورده شده است.

-033/0بررسی گویه وجود جایگاه دفع زباله در روستای حسين آباد بيشترین ناراضایتی)

جمع  بهداشتی روش های از تفاده( را بخود اختصاص داده است از سویی دیگر گویه اس

در روستای حسين آباد باالترین  86/0فاضالب  با ميزان رضایت مندی  دفع و آوری

ها کمترین رضایت مربوط به ميزان شاخص رضایتمندی را دارا می باشد. از ميان مولفه

باشد. این امر را می می -089/0بعد اقتصادی در روستای مرصع با شاخص ناراضایتی 

ان تا حدودی تحت تأثير شرایط کالن اقتصادی کشور و رکود تورمی حاکم بر آن تو

 ( تعداد افراد شاغل در روستاهای مورد مطالعه را نشان 0دانست. شکل )
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می دهد باالترین ميزان شاغلين مربوط به روستای آق کند و پس از آن مرصع و کمترین 

ارتباط معنادار و مستقيم بين تعداد مربوط به روستای گليجه می باشد نکته قابل ذکر 

شاغلين و مقدار شاخص رضایتمندی در سکونتگاههای روستایی می باشد چرا که 

روستای گليجه با کمترین شاغل پایين ترین مقدار شاخص رضایتمندی را بخود 

نتایج حاصل از شاخص رضایتمندی بيانگر تفاوت ضریب  اختصاص داده است. 

 لبدی، اجتماعی و اقتصادی است.رضایتمندی در ابعاد کا
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 )5931مأخذ: یافته های پژوهش، )  و مولفه شاخص رضایتمندی به تفکیک گویه -4جدول

 هاشاخص رضایت مندی مولفه هاشاخص رضایت مندی گویه روستا گویه مولفه ها

ی
بعد اجتماع

 

دارا بودن مدارس نوساز و با کیفیت 

 مناسب

 -911/5 -800/8 آق کند

 553/5 -834/8 حسین آباد

 521/5 -870/8 گل تپه

 531/5 -812/8 گلیجه

 583/5 -828/8 مرصع

دسترسی آسان و با زمان کم 

 کودکان و نوجوانان به مدارس

 -899/8 آق کند

 

 -833/8 حسین آباد

 -871/8 گل تپه

 -812/8 گلیجه

 -840/8 مرصع

 داشتن معلمان خوب و با تجربه

 -88/8 آق کند

 

 38/8 حسین آباد

 28/8 گل تپه

 09/8 گلیجه

 29/8 مرصع

ی
بعد کالبد

 

طی کردن فاصله زمانی محدود برای 

 دسترسی به شهر

 33/5 09/8 آق کند

 13/5 40/8 حسین آباد

 92/5 32/8 گل تپه

 23/5 29/8 گلیجه

 -53/5 -19/8 مرصع

 وجود جایگاه دفع زباله

 953/5 -882/8 آق کند

 911/5 -888/8 حسین آباد

 -531/5 -880/8 گل تپه

 -533/5 -893/8 یجهگل

 -151/5 -898/8 مرصع

-های بهداشتی جمعاستفاده از روش

 آوری و دفع فاضالب

 03/8 آق کند

 

 91/8 حسین آباد

 -804/8 گل تپه

 -803/8 گلیجه

 -/882 مرصع

ی
صاد

بعد اقت
 

 داشتن پس انداز مناسب

 -531/5 -871/8 آق کند

 -539/5 -892/8 حسین آباد

 -533/5 -897/8 گل تپه

 -535/5 -880/8 گلیجه

 -531/5 -808/8 مرصع

 رضایت شغلی

 -888/8 آق کند

 

 -894/8 حسین آباد

 -803/8 گل تپه

 -890/8 گلیجه

 -881/8 مرصع
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 (5931های پژوهش، روستاهای مورد مطالعه)مأخذ: یافته عداد افراد شاغلت .4شکل

 

به منظور سنجش مطلوبيت اجتماعی از دید ساکنان روستایی سه گویه در رابطه با مراکز 

ن قرار گرفته است همانگونه که در يآموزشی روستاهای مورد مطالعه مورد تحليل و تبي

مقایسه با ابعاد اقتصادی و کالبدی، از بعد  ( آمده است ساکنان روستاها در0جدول)

اجتماعی بخصوص نحوه عملکرد و تدریس معلمان رضایت بيشتری دارند. در واقع 

گویه مذکور تنها گویه ای است که در تمامی روستاهای مورد مطالعه دارای مقدار 

کند بيشترین درصد و روستای مثبت بوده است. از نظر ميزان باسوادی روستای آق

( جمعيت باسواد به 9باشد. شکل شماره )گليجه کمترین درصد باسوادان را دارا می

 دهد.تفکيک روستاها را نشان می
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 (5931های پژوهش، مطالعه)مأخذ: یافته مورد روستاهای جمعیت باسواد .0شکل

 

ن و در گام پایانی پژوهش ماتریس طراحی شده محقق ساخته بين دهياران، بهورزا

اعضای شورای اسالمی روستاها توزیع و توسط پرسشگران آموزش دیده تکميل شد. 

و برای محاسبه ( AHPکميتی ساعتی استفاده ) 3ها از جدول برای مقایسه دودویی گویه

 های ماتریس استفاده شده است.ضریب اهميت معيارها از ميانگين هندسی ردیف

است که حاکی از سازگاری در  33/0وهش ضریب ناسازگاری به دست آمده در این پژ

 ها قضاوت

ها را نشان ها و ضریب اهميت نهایی مولفه( ضریب اهميت شاخص1جدول ) می باشد.

برای  AHPهای اطالعاتی را در مدل ( مراحل وزن دهی به الیه1جدول) دهد.می

 دهد.کیفیت زندگی نواحی روستایی مورد مطالعه را نشان می
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 AHPهای کیفیت زندگی نواحی روستایی در مدل نهایی شاخص وزن -0جدول

 شاخص
کیفیت اشتغال 

 و درآمد

کیفیت 

 هازیرساخت

کیفیت محیط 

 مسکونی

کیفیت سالمت 

 و امنیت

کیفیت 

 آموزش
 وزن

 938153/5 3 1 9 9 5 کیفیت اشتغال و درآمد

 231358/5 3 1 9 5 99/5 هاکیفیت زیرساخت

 515351/5 9 9 5 99/5 99/5 کیفیت محیط مسکونی

 531583/5 9 5 99/5 2/5 2/5 کیفیت سالمت و امنیت

 518938/5 5 99/5 99/5 512/5 512/5 کیفیت آموزش

 5931های پژوهش، مأخذ: یافته
 

 هاها و ضریب اهمیت نهایی مولفهضریب اهمیت شاخص -7جدول
 ضریب اهمیت نهایی ضریب اهمیت شاخص ها ابعاد سنجش کیفیت

 518/5 518/5 یکالبد

 535/5 253/5 اقتصادی

 553/5 525/5 اجتماعی

 5931های پژوهش، مآخذ: یافته

 

( آمده است بيشترین ضریب اهميت از نظر پرسش 1همانگونه که در جدول شماره)

های شاخص های بعد اقتصادی می باشد با مقایسه یافتهشوندگان مربوط به گویه

ترین دالیل عدم رضایت و مطلوبيت کيفيت عمده شود کهرضایتمندی نيز مشاهده می

پس  محيطی نيز عوامل و گویه های اقتصادی مورد مطالعه در پژوهش حاضر می باشد.

است، مقادیر شاخص  601/0از این بعد، بعد کالبدی دارای ميزان ضریب اهميت 

مورد رضایتمندی در این بعد نيز منفی بوده و نشان از عدم رضایت ساکنان روستاهای 

مطالعه که به لحاظ توپوگرافيکی جزو روستاهای دشتی و کوهستانی هستند می باشد. از 

پرسش شوندگان بعد اجتماعی، کمترین ميزان اهميت را در فرآیند کيفيت محيط 

 زندگی برای ساکنان این روستاها به خود اختصاص داده است. 
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 گیری و پیشنهادهانتیجه

 نشان زندگی، کيفيت نام به موضوعی طرح توسعه، حال رد و صنعتی جوامع بيشتر در

 در زندگی کيفيت هدف است. ای توسعه نگرش موضوعات در نو دیدگاهی دهندۀ

 و زمين به آنها دسترسی عادالنه و روستایی خانوارهای جمعيت تثبيت روستایی، نواحی

 در زندگی يتبررسی و تحليل کيف  به حاضر مقاله نگرش این روستاهاست. با در منابع

 های فرایند تحليل سلسله مراتبیافته است، پرداخته نمونه جامعه دید از نواحی روستایی

در  ابعاد سه گانه کيفيت محيط زندگی مورد بررسی در این پژوهش دهند می نشان

اند. که این امر نشان از عدم شاخص رضایتمندی مقادیر منفی را به خود اختصاص داده

 تحقيق نتایج که این دیگر باشد.ستاها از کيفيت محيط زندگيشان میرضایت ساکنان رو

که بعد اقتصادی دارای باالترین ضریب اهميت و بعد اجتماعی  آن است دهندۀ نشان

 لحاظ به نمونه جامعه رضایتمندی دارای کمترین ضریب اهميت می باشد. باالترین

 روستا آق کند است ين آباد وروستا حس به متعلق اجتماعی و اقتصادی کالبدی، کيفيت

به خود اختصاص داده  دهستان بوغداکندی روستاهای ميان در را جمعيت بيشترین که

محلی در روستاهای  مقياس در و نسبی طور به زندگی کيفيت ابعاد است. در مجموع

اند. نتایج تحقيق به  گرفته قرار مورد مطالعه دهستان بوغداکندی در وضعيتی ناخوشایند

 د نتایج به دست آمده در تحقيقات پوررمضان و مهرزاد  حاکی از این است بهبودمانن

 روستایی بناهای استحکام و اشتغال، کيفيت کالبدی و مسکن، کيفيت درآمد وضعيت

کند. پيشنهادات و می ایفا اساسی نقش روستایی جوامع زندگی کيفيت بهبود در

 راهکارهای زیر مورد توجه قرار ميدهد8

  عمومی و سالن  کتابخانه جمله هنری، از و فرهنگی و ورزشی امکاناتاحداث

 ورزش  جهت گذران اوقات فراغت و بهبود کيفيت زندگی 

 های هادی در مرحله تدوین و اجرااقتصادی طرح -توجه به بعد اجتماعی 

 های چون خرید تضمين محصوالت، حمایت از بخش کشاورزی با سياست

 هازش کشاورزان و حمایت تکنولوژی از آناعطای تسهيالت بانکی، آمو
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  ایجاد صنایع تبدیلی در روستاها به منظور اشتغال جوانان و افزایش رضایت و

 امنيت شغلی روستایيان

 های روستاییگاهها و افزایش امکانات سکونتبهبود زیرساخت 

 
 

 منابع و مأخذ

 برنامه ارشد کارشناسی نامه پایانایران، توسعه های برنامه در زندگی (،کيفيت6981اميدی، اميد) .6

 . تهران اجتماعی،دانشگاه علوم دانشکده اجتماعی رفاه و ریزی

 های شاخص (. سنجش6931بدری، سيد علی.؛ رضوانی، محمدرضا.؛ و قرنجيک، عبدالمجيد ) .1

ترکمن.  شهرستان جنوبی جعفربای موردی8 دهستان مطالعه روستایی نواحی در زندگی کيفيت ذهنی

 99-70. صص 1شماره ، 90، پياپی 10و برنامه ریزی محيطی، سال  جغرافيا

 کيفيت ارزیابی(. 6930پورطاهری، مهدی.، رکن الدین افتخاری، عليرضا.، و فتاحی، احداهلل) .9

-پژوهش لرستان(. فصلنامه استان شمالی، خاوه دهستان :موردی روستایی )مطالعه نواحی در زندگی

 .96-69(، 71)09انسانی.  جغرافيای های

 96818 شماره دهاتی اصالحی، نشریه های و راهبردی زندگی کيفيت( 6989)یوسفی، علی حاج .0

-97. 

 سطوح حسب بر روستایی مناطق بندی اولویت و (. سنجش6939حيدری ساربان، وکيل) .9

 چهاردهم. سال جغرافيایی. علوم کاربردی تحقيقات شهر. نشریه مشگين شهرستان زندگی کيفيت

 3. ص99 شماره

بررسی شاخص های کيفيت زندگی در سکونتگاههای روستایی استان (. 6930لی )ع ی.حيدر .1

 .11-96. صص691. شماره90دوره  .مسکن و محيط روستا. کهگيلویه و بویر احمد

 هایمؤلفه ارزیابی و (. سنجش6939خراسانی، محمدامين.؛ حاجيلو، مهدی.؛ و ولی زاده، زینب ) .7

 برنامه ریزی و پژوهش خدابنده. مجلّة شهرستان کرسف ستانده روستاهای در زندگی کيفيت

 .78-91، صص 8شمارۀ ،9 سال روستایی.

ارتقای روستاها به شهر و  (.6988، فاطمه)احمدی، حسين.؛ منصوریان ، محمدرضا.؛رضوانی .8

 .60-1،صص6شماره  .فصلنامه پژوهش های روستایی ی.نقش آن در بهبود کيفيت زندگی ساکنان محل
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(. سنجش کيفيت زندگی8 بررسی مفاهی، 6987، حسين )منصوریان ، محمد رضا.؛ ورضوانی .3

شماره 66سال  .فصلنامه روستا و توسعه .ارائه مدل پيشنهادی برای نواحی روستاییو  هاشاخص ها، مدل

 .11-6، صص9

 کيفيت بهبود در آن نقش و شهر به روستاها ارتقای (،6983همکاران) و محمدرضا رضوانی، .60

 .99-11 صص ،6 روستایی، شماره های پژوهش ، محلی ساکنان زندگی

 انتشارات روشن. ،تحوالت فرهنگی در ایران (،6987)نوذری، محسن عباس، عبدی، .66

 توسعه فصلنامه( 6989 تا 6919) ایران در زندگی کيفيت تحوالت بررسی (،6983موسی) عنبری، .61

 .603-686 صص ،1 شماره ، اول دوره روستایی،

 کيفيت ارتقاء بر شهری مدیریت عملکرد (، تأثير6936عنابستانی) زهرا و اکبر علی عنابستانی، .69

 دوره ایران، اجتماعی توسعه مطالعات گلبهار، مجله جدید شهر :موردی مطالعه(شهروندان  زندگی

 .90-19صص تهران، ،6 شماره ،6

ریزی برای های کيفيت زندگی شهری و برنامه (. تحليل شاخص6983فرجی موالیی، امين ) .60

بهبود آن، مورد شهر بابلسر. پایان نامه کارشناسی ارشد، جغرافيا و برنامه ریزی شهری، دانشکده 

 جغرافيا، دانشگاه تهران، ایران.

سنجش ميزان رضایت ساکنان روستایی از کيفيت  (،6988)محمدباقر و همکاران، قاليباف .69

 .619-680صص  .9سال دوازدهم، شماره ، سعهزندگی آنان بر امنيت مناطق مرزی، فصلنامه روستا و تو

 بر موثر عوامل و سالنمندان سالمت با مرتبط زندگی کيفيت بررسی (،6989جعفر) ، کردزنگنه .61

 تهران.  دانشگاه  انسانی، جمعيت ارشد کارشناسی نامه پایان رامهرمز، شهر موردی مطالعه آن،

وم پور سماکوش، جعفر.؛ و فتاحی، کوچکی نژاد، فاطمه.؛ رمضان زاده لسبوئی، مهدی.؛ معص .67

 شهرستان بخش مرکزی روستایی نواحی در زندگی کيفيت سنجش و (. بررسی6930احداهلل )

 .698-610. صص60شماره  ششم، سال انسانی(، )مطالعات جغرافيایی کرمانشاه. چشم انداز
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Analyzing the quality of life in rural areas (case study: 

BughdaKandi Rural district, Zanjan city) 

 
Abstract 
Quality of life is a concept that applies for tracing the development of 

social welfare. Basically, we can say that the quality of life reflects the 

living conditions and of individual’s welfare. Quality of life is subjective 

and objective dimensions and how to satisfy human needs as well as the 

criteria for understanding of satisfaction and dissatisfaction of individuals 

and groups of various aspects of life. This indicator in rural areas as one 

of the residential areas is important. Analyzing the quality of life in rural 

areas is one of the most important issues in the rural studies literature. 

Purpose of this research is investigate the effect of various aspects the 

quality of life of the residents of villages studied, using mental 

indices.The methodology of this paper is descriptive- analytical and it is 

applied research. The statistical population consisted of Bogdakandi rural 

district of Zanjan city. Information extracted from the questionnaires is 

analyzed using statistical software and AHP; results of that has illustrated 

using GIS. The results showed that among the three dimensions of 

quality of environment life the economic is the importance dimension 

with highest coefficient (2021) and social dimension (20214), the is 

assigned lowest factor of importance. The results suggest that social 

factors related to educational quality is relative satisfaction. But the 

highest satisfaction related to the physical and sanitary sewage collection 

and disposal points (2011) is in the village of Hossein Abad. 

 

Keywords: human development, satisfaction index, AHP, BughdaKandi 

 


