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تاریخ پذیرش2939/29/22 :

چکیده
امروزه بحث کیفیت زندگی در نواحی روستایی از اهمیت زیادی برخوردار است و مطالعات مختلفی در زمینه کیفیت
زندگی در حوزه جغرافیا صورت گرفته است .با توجه به اهمیت بررسی کیفیت زندگی در نواحی روستایی این مقاله
به دنبال بررسی عوامل موثر بر کیفیت زندگی نواحی روستایی در دهستان بدر است .روش تحقیق توصیفی پیمایشی
میباشد که از ابزار پرسشنامه در آن استفاده شده است .روش کار نیز از طریق روش تحلیل مسیر و با هدف تعیین
عوامل مستقیم و غیر مستقیم موثر بر کیفیت زندگی نواحی روستایی است .حجم نمونه نیز  092نفر بوده است .نتایج
تحقیق نشان می دهند که سن ،بار تکفل ،دارایی خانوار ،رضایتمندی ،جمعیت روستا به شکلی مستقیم بر کیفیت

 -1کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ،دانشگاه خوارزمی تهران ،ایران.
 -2عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه ،ایران.
 -9دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان ،ایران.
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79

فصلنامهی علمی-پژوهشی فضای جغرافیایی ،سال پانزدهم ،شمارهی  ،15پاییز 5314

زندگی اثر میگذارند و فاصله روستا از شهر ،درآمد ماهیانه ،تعداد افراد شاغل و نوع شغل بهطور غیر مستقیم بر
کیفیت زندگی در نواحی روستایی موثر هستند.

کلید واژه ها :کیفیت زندگی ،تحلیل مسیر ،دهستان بدر ،روستاهای پیرامون شهر.
مقدمه
بررسی کیفیت زندگی از موضوعات مورد بحث در مطالعات جغرافیایی و علوم اجتماعی است ،که نشان حاکی از
سطح رفاه افراد ساکن در شهر و روستا است و هر چه کیفیت زندگی بیشتر باشد ،رفاه بیشتری وجود دارد ،در
عین حال محل زندگی نیز اهمیت زیادی دارد .موقعیت جغرافیایی و در برخی مواقع دوری و نزدیکی به شهر از
مواردی است که بر کیفیت زندگی اثر مستقیم و غیر مستقیم میگذارد .در نواحی روستایی نیز پارهای از عوامل به
طور مستقیم اثر گذارده و پارهای دیگر اثری غیر مستقیم دارند.
به لحاظ مکانی ،اکثر مطالعاتی که تاکنون در ارتباط با کیفیت زندگی صورت گرفته ،بیشتر شامل نقاط شهری است
و کمتر در نقاط روستایی به این مهم پرداخته شده است .از آنجا که هنوز هم سهم قابلتوجهی از جمعیت
کشورهای دنیا بهخصوص کشورهای جهان سوم در مناطق روستایی سکونت دارند و نسبت به سکونتگاههای
شهری از کیفیت زندگی پایین تری برخوردارند؛ ضرورت توجه به موضوع کیفیت زندگی در روستاها را دوچندان
می کند .در کشور ایران نیز بر اساس آخرین سرشماری صورت گرفته حدود  02/5درصد جمعیت در نقاط روستایی
زندگی میکنند (سازمان آمار ،)05 :2930 ،از سویی شواهد حاکی از این است که برخورداری روستاهای ایران به
طور اعم و روستاهای مورد مطالعه به طور اخص نسبت به سکونتگاههای شهری از سطح کیفیت پایینتری
برخوردار هستند .از این رو پژوهش حاضر تالش دارد تا این مسئله را در نواحی روستایی دهستان بدر از توابع
شهرستان روانسر مورد بررسی قرار دهد ،در واقع به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که عوامل موثر بر کیفیت
زندگی در سکونتگاه های روستایی در شهرستان روانسر چه می باشند؟
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پیشینه پژوهش
در زمینه کیفیت زندگی تحقیقات گستردهای در سطح جهان و ایران انجام شده است که عمدهای آنها در حوزهی
پزشکی بوده و از دید جغرافیایی تا چند سال پیش کمتر بدان پرداختهاند و همانطور که در جدول  2آمده است در
سال های اخیر در حوزه جغرافیا نیز به این مهم توجه شده است .سابقه تاریخی استفاده از عبارت کیفیت زندگی با
آثار کالسیک ارسطو (سال  992قبل از میالد مسیح) برمیگردد (مختاری و نظری .)25 :2923 ،در آن دوران ارسطو
زندگی خوب یا خوب انجام دادن کارها را به معنی شاد بودن در نظر گرفته است (نجات .)51 :2921 ،توجه دانش
جغرافیا به کیفیت زندگی ،محیط و مفاهیم مربوط به آن به اواخر دهه  2302بر میگردد .دیوید اسمیت اولین جغرافی
دانی بود که درباره کیفیت زندگی ،رفاه و عدالت اجتماعی در جغرافیا صحبت کرد .این جغرافیدان برای بررسی
کیفیت زندگی ،رفاه و عدالت اجتماعی از شاخصهای اجتماعی ذهنی و مقایسهای عینی استفاده کرد که برای
سنجش مورد اول از پرسشنامه و برای مورد دوم از مشاهده و آمار استفاده کرد .در دهه  12میالدی نیز دیوید هاروی
با انتشار چهار مقاله به این مقوالت پرداخت :خوراک ،مسکن ،خدمات بهداشتی ،تحصیالت ،خدمات اجتماعی و
خدمات مربوط به محیط ،کاالهای مصرفی ،تأسیسات تفریحی ،دلپذیری محله و وسایل حملونقل 3 ،مقوله از
نیازهای انسانی است که به زعم هاروی انسانها به حداقلی از آنها نیاز دارند (جاجرمی و کلته.)1 :2925 ،
جدول  -1مروری بر پژوهشهای چند مرتبط با تحقیق
عنوان تحقیق
نقش و عملکرد :جنبههای کیفیت
زندگی افراد مسن در مناطق
روستایی بنگالدش
کیفیت زندگی اجتماعی در بین
ساکنان نواحی روستایی

مؤلف /

سال

مؤلفین

انتشار

نیلسون

و

همکاران

0225

رضایت

روستاهای استان فارس

اجتماعی و یک وضعیت مطمئن مالی را به منظور داشتن کیفیت زندگی خوب در اولویت قرار دادند.

آوه و کوک

0223

سرمایه اجتماعی به طور مستقیم بر روی پیوستگی و رضایت اجتماعی و به طور غیرمستقیم بر روی
رضایت از مسکن تأثیرگذار است.

زمینهای ،سرمایهی اجتماعی و
از

افراد مسن در مناطق روستایی بنگالدش سالم بودن ،داشتن یک شبکه خوب اجتماعی ،حمایت

نقش موثر پیوستگی اجتماعی و رضایت از مسکن در پیشبینی رضایت اجتماعی است .همچنین

بررسی رابطه بین متغیرهای

کیفیت

نتایج

زندگی

 -2سرمایه اجتماعی یک پیش بینی کننده خوب برای تبین رضایت از کیفیت زندگی در نقاط روستایی
سید مسعود
ماجدی

2925

فارس است.
-0نوع روستا؛ که بیانگر ویژگیهای روستاها به لحاظ امکانات توسعه است و درآمد ماهیانه بر میزان
رضایت از کیفیت زندگی موثرند و هر دو به این نکته اشاره میکنند که بهتر شدن وضعیت روستا و
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عنوان تحقیق

مؤلف /

سال

مؤلفین

انتشار

نتایج
فرد میتواند بر میزان رضایت از کیفیت زندگی مردم تأثیرگذار باشد
ارائه تصویری کامل و مناسب از کیفیت زندگی با قابلیت استفاده در تمامی مکانها و زمانها تنها از

سنجش کیفیت زندگی :بررسی
مفاهیم ،شاخصها ،مدلها و ارائه

رضوانی

مدل پیشنهادی برای نواحی

منصوریان

و

طریق ترکیب شاخصهای عینی و ذهنی امکان پذیر است ،تنوع ویژگیهای طبیعی ،اجتماعی،
2921

اقتصادی و کالبدی–فضایی نواحی روستایی باعث شده که هر کدام از این نواحی ویژگیها ،امکانات و
استعدادها و نیز تنگناها و محدودیتها خاص خود را داشته باشند که با نواحی شهری و دیگر نواحی

روستایی

روستایی متفاوت است.

سنجش کیفیت محیط شهری در
شهرهای جدید و با انگیزه ارائه
یک الگو به منظور ارزیابی کیفیت
محیط و شناخت مؤلفه های موثر

در این تحقیق وی با استفاده از روش تحلیل عاملی و بهکارگیری یک مدل تجربی سلسله مراتبی ،به

جمشید

2922

مولودی

این نتیجه رسیده است که میزان رضایت ساکنان از کیفیت محیط شهری جدید هشتگرد در سطح
پایینی قرار دارد.

بر آن ،در شهر هشتگرد
ارتقاء روستاها به شهر و نقش آن
در بهبود کیفیت زندگی ساکنان
محلی
سنجش میزان رضایتمندی ساکنان
روستایی از کیفیت زندگی و
اثرات آن بر امنیت مناطق مرزی

ار تقای روستای صاحب به شهر توانسته باعث بهبود در کیفیت محیط فیزیکی ،وضعیت مسکن،
فاطمه

2922

احمدی

بهزیستی فردی ،مشارکت و درآمد و ثروت ساکنان این شهر شود ،اما نتوانسته بهبودی در وضعیت
سالمت ،آموزش ،اوقات فراغت ،اطالعات و ارتباطات و کار ایجاد کند؛ و در نهایت نتیجه گرفته است
که ا رتقای روستای صاحب به شهر توانسته بهبود نسبی در کیفیت زندگی ساکنان این شهر ایجاد کند.

قالیباف

و

همکاران

ساکنا ن مناطق مرزی بخش نوسود در استان کرمانشاه با توجه به اینکه در مناطق حاشیهای یعنی مرزها
2922

استقرار یافتهاند از شاخص های منتخب و مرتبط با کیفیت زندگی رضایت چندانی ندارند و یافتههای
نهایی حاکی از آن بود که شاخصهای مرتبط با کیفیت زندگی بر امنیت مناطق مرزی تأثیر دارد
کیفیت آموزش ،محیط مسکونی و محیط فیزیکی ،سالمت و امنیت و نیز درآمد و اشتغال را پایینتر از
حد متوسط ارزیابی کرد؛ و کیفیت تعامل و همبستگی اجتماعی را در حد متوسط دانست .همچنین

ارزیابی توزیع فضایی کیفیت
زندگی در مناطق روستایی ،مطالعه
موردی :بخش مرکزی شهرستان
دلفان

یافتههای تحقی ق نشان از آن دارند که در روستاهای بخش مرکزی شهرستان دلفان در تمام مؤلفههای

رکنالدین
افتخاری
همکاران

و

2932

موثر بر کیفیت زندگی به لحاظ موقعیت مکانی و بعد فاصله ،میتوان تفاوت معناداری را مشاهده کرد.
این بهگونهای است که ساکنان روستاهای دشتی رضایتمندی بیشتری از مؤلفه های مذکور داشتهاند ،و
پس از آن مردم ساکن در روستاهای کوهپایهای و کوهستانی جای میگیرند .دیگر اینکه به لحاظ بعد
فاصله ،جز مؤلفه اقتصادی که تفاوت معناداری نداشت ،تفاوت در دیگر مؤلفهها (کیفیت محیطی،
کالبدی و اجتماعی) معنادار بود

در نهایت با مروری بر ادبیات و سوابق پژوهش در نقاط شهری و روستایی به این جمع بندی رسیدیم که:
 کیفیت زندگی در نواحی شهری تا اندازهای در بعد کالبدی مسکن و محیط بهتر بوده است و در بقیه شاخصهاهمچون نواحی روستایی از کیفیت پایینی برخوردار است؛
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 کیفیت زندگی با افزایش سن و بیکاری و عدم اشتغال روند کاهشی داشته است ،که این مهم در نواحی روستاییبارزتر است؛
 بسیاری از افراد و خانوادههای روستایی کیفیت زندگی را مترادف با سالمت فردی و اجتماعی دانستهاند؛ در بسیاری از تحقیقها بیشتر بعد کالبدی و اجتماعی روستا را جهت اندازهگیری کیفیت زندگی در نظر گرفتهاند؛ -کیفیت زندگی در زنان روستایی نسبت به مردان بیشتر بوده است.

مبانی نظری
کیفیت زندگی واژهای پیچیده در ارتباط با شرایط و وضعیت جمعیت در یک ناحیه در برگیرنده ابعاد روانی است که
شاخصهایی همچون رضایت ،شادمانی و امنیت را در برمیگیرد (شاخصهای ذهنی) که در برخی موارد،
رضایتهای اجتماعی نیز نامیده میشود .عالوه بر اینکه در برگیرنده ابعاد محیطی شامل :سنجههایی همچون مسکن،
دسترسی به خدمات و امنیت محیطی است (شاخصهای عینی) در برگیرنده جنبههای دیگری چون توجه به
فرصتهای اجتماعی ،امیدهای اشتغال ،ثروت و اوقات فراغت است (سیف الدینی.)915 :2922 ،
در زمانهای خیلی دور ،این موضوع در بین فالسفه اسالمی جایگاه ویژهای یافت .رویکرد آکادمیک به کیفیت
زندگی از سال  2302میالدی یعنی زمانی که پیگو در کتاب خود به نام اقتصاد و رفاه به این موضوع پرداخت ،سیر
تازه ای یافت .از دهه  2392محققان آمریکایی به ارزیابی کیفیت زندگی در مناطق مختلف کشور خود پرداختند و
پس از آن این مفهوم مورد توجه دانشمندان علوم روانشناسی ،اقتصاد ،سیاست ،جامعهشناسی و پزشکی به صورت
یک موضوع میان رشتهای قرار گرفت (سالمتی .)9 :2922 ،امروزه با توسعه برنامهریزیهای مکانی ،میزان رضایت از
کیفیت زندگی در فضاهای برنامهریزی شده از اهداف اولیه و اصلی به شمار میرود .بنابراین ،اندیشمندان برنامهریزی
نیز اعتقاد دارند برنامهریزیها باید همسو با بهبود کیفیت زندگی باشند چرا که؛ مردم بهطور ذاتی به دنبال یک زندگی
خوب میباشند و در این راستا برای بهبود شرایط زیستی خود سعی میکنند تا از استعداد و توانمندیها و
ظرفیتهای خود حداکثر بهره برداری را بنمایند و از این رو همواره مسئله اصلی این بوده است که زندگی مطلوب و
با کیفیت چگونه زندگی است؟ (اونق.)2 :2921 ،
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از طرفی ،بهبود کیفیت زندگی میتواند زمینههای دیگر توسعه مانند توسعه اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی را به همراه
داشته باشد .در این راستا ،نواحی روستایی به عنوان یکی از عرصههای زیستی انسانها نیازمند به مطالعات مرتبط با
کیفیت زندگی میباشند .این مطالعات باید زمینههای مرتبط با کیفیت زندگی روستایی ،کاهش محرومیت جغرافیایی
و دسترسی به نیازهای اساسی زندگی را در برگیرد .در دنیای امروز ،کیفیت زندگی در نقاط روستایی وابستگی بیش
تری به کیفیت مکان پیدا کرده و به عوامل اقلیمی ،جنگلها ،مراتع و مزارع یا به عبارتی دیگر به منابع طبیعی وابسته
است (پارکر و موور.)090-095 :0222 ،

1

روستا
روستاها کهنترین شکل سکونتگاههای بشری (جمعه پور ،) 2 :2923 ،در زبان پهلوی رستاک ،که معرب آن رستاق،
رزداق و رسداق است به معنی ده و قریه آمده است (مطیعی لنگرودی .)92 :2920 ،ناحیهای است در خارج از شهر،
مشتمل بر چند ده و مزرعه که در آن تولید روستایی حاکم است (مهدوی .)52 :2911 ،به بیان دیگر روستاها
پایگاههای بقای موجودیت و تأمین استقالل اقتصادی هر کشور هستند (آسایش .)02 :2929 ،یا فضایی اجتماعی
هستند که با برخورداری از تراکم نسبی ناچیز جمعیت و نوع غالبی از فعالیت اقتصادی ،بیشترساکنان آن بیشتر به
فعالیتهای بخش اول اقتصادی (کشاورزی) میپردازند (سعیدی .)122 :2921 ،روستا پهنهی جغرافیایی و واحد
برنامه ریزی است ،که معیشت اکثر آن از داد و ستد متقابل بین عوامل تجدید پذیر طبیعی و رفتار انسانی حاصل
میشود و دارای نقش اصلی کشاورزی ،دامداری ،دام پروری و نیز صنایع و خدمات وابسته است و سکونتگاههای
کوچک و بزرگ همگن واقع در آن پهنه ،هر یک نام و نقش جداگانه داشته ،جای مشخص و نقش تکامل دهنده
خاص خود را در مجموعه روستا دارا میباشد (حسینی ابری.)00 :2912 ،
کیفیت زندگی
کیفیت زندگی مفهومی است بسیار انتزاعی که نمیتوان برای آن تعریفی جامع و مانع ارائه داد (ماجدی و لهسایی
زاده)95-92 :2925 ،؛ و معموالً بهطور مشخصی یا ضمنی با کمیت زندگی (سالهای زندگی) در تضاد است و
ممکن است که رضایت بخش ،خوشایند و بدون مزیت باشد .کیفیت برای زندگی مثل بازی مهم است؛ طول مدت

4- Parker and Moore
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آن مهم نیست بلکه چگونگی آن مهم است (مایکل بی .)12- 11 :2923 ،مقوله کیفیت زندگی به شکل وسیعی با
مفهوم رفاه ارتباط پیدا میکند .رفاه مفهومی است که توصیف کننده بهزیستی ،تأمین زندگی و فقرزدایی است ،پس
در ارتباط تنگاتنگی با مفاهیمی همچون عدالت اجتماعی قرار میگیرد (باری .)0 :2922،مفهوم کیفیت زندگی
دربردارنده "ستاندارهای زندگی" است و با توجه به نیازهای افراد ،به ارائهی شاخصهایی برای بهبود کیفیت و
سطح زندگی افراد میپردازد (فدا و جیرون 5.)000 :2333 ،واژهی کیفیت زندگی سرچشمه روشنی ندارد ،کیفیت
زندگی یک فرد به حقایق عینی و خارجی زندگیاش و دریافتها و ادراکات درونی و ذهنی او از این عوامل و نیز از
خودش وابسته است (لطفی .) 05 :2922 ،هر تعریفی از کیفیت زندگی باید شامل دو عنصر (ویژگی) اساسی باشد:
 -2یک ساختار ذهنی (درونی) روانشناختی–فیزیولوژیکی که حس رضایتمندی را فراهم میکند -0 .پدیدههای
خارجی که آن ساختار را ضمانت میکند (پاژیون0.)02-2 :0229 ،کیفیت زندگی از دههی  2302به یکی از
موضوعات مورد عالقه علوم اجتماعی تبدیل شد ،زیرا در این دهه مشخص شد که رشد و توسعه اقتصادی لزوماً
منجر به بهبود زندگی مردم یک کشور نمیشود (داس1.)032 :0222 ،اگر چه کیفیت زندگی در بعضی از منابع به
سطح زندگی ترجمه شده است (درویش رحیم آبادی ،)02 :2929 ،ولی سطح زندگی و پیشرفت مادی فقط یکی از
پایههای کیفیت زندگی را شامل میشود (اکرسلی 2.)22 :2333 ،در واقع مفهوم کیفیت زندگی یک متغیر مرکب است
که از متغیرهای تغییر در سطح درآمد مردم ،شرایط زندگی ،وضع سالمت ،محیط ،فشار روانی ،فراغت ،شادمانی
خانوادگی ،روابط اجتماعی و چندین متغیر دیگر نظیر آنها تأثیر میپذیرد (شکل .)2

5- Fadda and Jiron
6- Pacione
7- Das
8- Eckersley
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جدول  -2ویژگیهای راهبردی و مفاهیم اصلی رویکردهای کیفیت زندگی
رویکردها
عاملیت گرایی

ویژگیهای راهبردی
 بیشتر ناظر بر ذهنیت ،قابلیتها و توانمندیهای افراد است ،و نه شرایط ساختاری ،اجتماعی ومحیط پیرامون

انتخاب امکانات و گزینههایی که فراوانترین لذت را برای بیشترین افراد ایجاد میکند.
مطلوبیت گرایی

 بیشترین معطوف به چگونگی به حداکثر رساندن بهره و خیر عمومی معطوف است.به جای تحمیل ارزشهای جامعه به هر فرد اجازه میدهد که به انتخابهای خاص خود بپردازد.

فراهم آوردن این امکان که زندگی خوب چگونه است و چگونه میتواند بهتر شود.
ارزشهای عام

 هدفمند ساختن و سمت و سو بخشیدن به زندگی انسان-نشان دادن نمایی کلی از عوامل تشکیل دهنده کیفیت زندگی

نیازهای
اساسی

نیاز محور

تاکید بر تأمین نیازهای اولیه و اساسی مانند تغذیه ،مسکن و بهداشت
 مناسب بودن برای سنجش کیفیت زندگی اولیه در کشورهای بسیار محروم -مفهومی کامل و فراگیر را از کیفیت زندگی ارائه نمیدهد.

توسعه

هدف اصلی در این رویکرد بهزیستی انسان است و انسان فعل و منبع اصلی توسعه به شمار میآید.

انسانی

-حوزههای مورد مطالعه این رویکردبیش ترآموزش ،بهداشت و اشتغال است.

نیازهای
انسانی

رویکرد قابلیتی

شاخص اصلی در این رویکرد امید به زندگی است.
 تأمین نیازها در واقع پیش نیاز مشارکت در تأمین اجتماعی است.همه افراد دارای حق مسلم در تأمین نیازهایشان هستند.محور اصلی این رویکرد ،تاکید بر مجموعه قابلیتهایی است که شخص توان ان
را دارد ،یا باید داشته باشد.
 گسترش آزادی ،چه به عنوان هدف اولیه و چه به مثابه ابزار اصلی توسعه ،باید در نظر گرفتهشود .در این رویکرد در ارزیابی سیاستگذاران ،به جای متمرکز شدن صرف بر وضعیت ذهنی
افراد بر ان چه که اینان میتوانند ،انجام دهند ،تمرکز میگردد.

مفاهیم اصلی رویکرد
فرد گرایی روان شناختی

اصل سودمندی
-اصل انتخاب

تاکید بر ارزشهای انتزاعی و
امور غیر واقعی
تاکید بر جنبه عمومی ارزشهاتاکید بر ارزشها و امور واقعی
-تمرکز بر کاال و خدمات

مردم گرا بودن توسعه

مکمل بودن نیازها
-آزادی انتخاب و تصمیم گیری

تاکید بر مفهوم سازی
کیفیت زندگی
تاکید بر توانایی افراد دردستیابی به کارکردهای مورد نظر

مفهومی کامل و فراگیر را از کیفیت زندگی ارائه میدهد که تمام حوزههای موثر بر کیفیت زندگی
را در بر میگیرد.
رویکرد ساختارگرا

 کیفیت زندگی در معنای واقعی نمیتواند مستقل از مناسبات ،روابط یا پیوندهای مشترکاجتماعی باشد.
 -تاکید بر اینکه کیفیت زندگی فراتر از مفهوم فرآیندها و دستاوردها و تحقق فردی است.

مأخذ :رکنالدین افتخاری12 :2932 ،

کلیت گرایی و فراگیر بودن
کیفیت زندگی
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شکل  :1مدل مفهومی عوامل موثر بر کیفیت زندگی

مواد و روشها
روش شناسی تحقیق

روش پژوهش حاضر توصیفی–پیمایشی است .مبانی تئوریک آن بر اساس مطالعات کتابخانهای و اسنادی انجام
گرفته است و منابع و اطالعات مورد نیاز نیز بر اساس بررسیهای میدانی و تدوین پرسشنامه جمعآوری گشته است،
ابزارهای پژوهش شامل مصاحبه ،مشاهده و پرسشنامهای بود که روایی صوری آن براساس نظر جمعی از اساتید و
صاحبنظران تأیید گردیده و پایایی آن با استفاده از پیش آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مشخص گردید.
ضریب آلفای کرونباخ حاکی از مناسب بودن ابزار پژوهش بود (جدول  .)9در این راستا پس از شناسایی
شاخصهای تعیین کیفیت زندگی در نواحی روستایی و انعکاس آن در پرسشنامه ،اطالعات مورد نیاز برای تحلیل و
ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی روستایی مورد مطالعه فراهم آمدند .به منظور تجزیه و تحلیل و استنتاج از یافتههای
تحقیق ،ابتدا پرسشنامههای تکمیل شده کدگذاری شدند ،سپس دادهها کدگذاری شده به نرم افزار  SPSSانتقال داده
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شد .جامعه آمار ی مورد مطالعه در این پژوهش شامل ،کل خانوارهای ساکن در نقاط روستایی دهستان بدر شهرستان
روانسر میباشند ،این جامعه متشکل از  0119نفر در قالب  001خانوار (فرمانداری شهرستان روانسر)2932 ،
می باشند .جامعه مورد مطالعه به لحاظ اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی نسبتاً همگون هستند .در نمونهگیری بر اساس
فرمول کوکران حد مطلوب اطمینان در این پژوهش  2/35در نظر گرفته شده و با توجه به موضوع تحقیق و وسعت
مکانی دهستان بدر ،از نمونهگیری احتمالی و روش خوشهای چند مرحلهای استفاده میشود .ابتدا از میان کل
روستاهای دهستان بدر ،بر اساس فاصله روستاها از مرکز شهر روستاهای نمونهای انتخاب میگردد .بدواً از میان
روستاهای نمونه ،نمونهگیری میشود و رفتهرفته از  00روستای مورد نظر 22 ،روستا نمونهگیری میشوند .نهایتاً کار
به انتخاب نمونهای از خانوارها ختم شد که در نهایت از  001خانوار کل دهستان بدر 092 ،خانوار حجم نمونه ما را
بر اساس فرمول کوکران تشکیل داده است .در این پژوهش از آمار توصیفی مورد استفاده شامل فراوانی ،درصد
فراوانی ،درصد فراوانی تجمعی ،میانگین ،میانه ،نما (مد) ،ماکزیمم (بیشینه) ،مینیمم (کمینه) ،انحراف معیار ،واریانس،
جمع متغیرهای پژوهش و تفسیر آنها استفاده شده است ،که جهت بهدست آوردن این اطالعات و تحلیل آنها از
نرمافزارهای  GIS ،SPSS ،EXCELاستفاده شده است.
جدول  -3میزان آلفای کرونباخ متغیر های کیفیت زندگی در نواحی روستایی
مقیاسهای متغیر (کیفیت زندگی در نواحی روستایی)

تعداد گویهها

مقدار آلفای کرونباخ

کیفیت سالمت و بهداشت (اجتماعی)

1

2/11

کیفیت امنیت (اجتماعی)

5

2/01

کیفیت مسکن (کالبدی)

1

2/22

کیفیت زیرساختها (کالبدی)

1

2/10

کیفیت اشتغال و درآمد (اقتصادی)

0

2/20

کیفیت اوقات فراغت (اجتماعی)

1

2/11

کیفیت محیطی

2

2/22

کیفیت آموزش (اجتماعی)

0

2/22

متغیر کیفیت زندگی در نواحی روستایی

52

2/23
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محدوده مورد مطالعه
استان کرمانشاه بر اساس آخرین تقسیمات کشوری دارای  21شهرستان 03 ،بخش 02 ،شهر 25 ،دهستان0531 ،
روستا 01 ،روستای باالی  2222نفر و  220روستای بین  522تا  333می باشد (شکل  .)0شهرستان روانسر ،با ارتفاع
متوسط  2902متر از سطح دریا در فاصله  25کیلومتری شمالغربی کرمانشاه قرار دارد و بهعنوان دروازه اورامانات
شناخته شده است ،طول جغرافیایی آن  10درجه و  12دقیقه و عرض آن  91درجه و  10دقیقه است(طاهری:2922 ،
 ،)2جمعیت این شهرستان در سال  ،2925برابر با  15/901نفر و  210روستا بوده است .دهستان بدر یکی از
دهستانهای بخش مرکزی شهرستان روانسر میباشد که بر اساس آخرین سرشماری دارای  03روستا بوده و 0
روستای آن خالی از سکنه بوده است  .قابل ذکر است که دهستان بدر به لحاظ جمعیتی اولین دهستان شهرستان
روانسر محسوب میشود.

شکل  :2نقشه موقعیت جغرافیایی دهستان بدر
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بحث و یافتهها
از میان  092نفر افراد مورد مطالعه 30/1( 002 ،درصد) را مردان و  22نفر ( 1/0درصد) را زنان تشکیل میدادند.
حضور بیش از  32درصدی مردان به دلیل سرپرست خانوار بودن این پاسخگویان میباشد .از این تعداد حدود 50/1
درصد در گروه سنی  92تا  52سال بودهاند .همچنین میانگین سنی آنها  15سال بوده است.
شکل  9وضعیت سواد را بین افراد مورد مطالعه نشان میدهد ،همانگونه که از نمودار پیداست سطح سواد بیش از
 02درصد افراد ابتدایی و بی سواد بودند که دلیل اصلی این موضوع عدم امکانات آموزشی کافی در ناحیه مورد
مطالعه بوده است.
جدول  -4توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس گروه سنی
فراوانی

درصد

درصد تجمعی

گروه سنی روستاییان
جوان (25ـ )92

92

20/0

20/0

میانسال (92ـ )52

295

50/1

03/9

مسن (بیشتر از )52

19

92/1

222

جمع کل

092

222

بیشینه22 :

واریانس022/25 :

کمینه21 :

انحراف معیار21/13 :

میانگین15/20 :
نما (مد) 95 :

شکل  :3درصد فراوانی سطح تحصیالت افراد مورد مطالعه ()N-232

میانه10/5:
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سطح اشتغال و درآمد
در این بخش انواع مشاغل در چند دسته طبقهبندی شده است ،که بالغ بر  52درصد از پاسخگویان در شغل
کشاورزی و دامداری مشغول به کسب درآمد و امرار معاش زندگی خودشان هستند ،قابل ذکر است  02درصد از
پاسخگویان به صورت فصلی و موقتی و در مشاغل آزاد مشغول به فعالیت هستند و کمتر از یک درصد در شغلهای
رسمی و پیمانی و به عنوان کارمند اشتغال داشتند و با توجه به اینکه همه افراد به هر طریقی مشغول فعالیتهای
اقتصادی هستند ،حدود  5درصد خود را بیکار دانستهاند .شایان ذکر است است که درآمد بیش از  21درصد
خانوارهای مورد مطالعه کم تر از  522هزار تومان بوده است و با توجه یافتههای حاصل از پژوهش در دهستان بدر
کمتر از  25درصد از افراد درآمدی باالتر از  522هزار تومان دارند .موارد مذکور حاکی از آن است که سطح درآمدی
و اقتصادی محدوده مورد مطالعه همگون بوده و افراد در یک فاصله طبقاتی همسان قرار میگیرند.
جدول  - 5وضعیت تسهیالت مسکن خانوارهای روستاییان
ندارد

دارد

جمع پاسخگویان

نوع تسهیالت
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

حمام

029

23/1

05

22/0

092

کولر

222

10

51

01

092

پنکه

09

00/5

215

19/5

092

تلفن

092

31

1

9

092

جارو برقی

212

00/0

32

91/2

092

اجاق گاز

000

39/9

20

0/1

092

لباسشویی

92

29

021

21

092

آب گرمکن

03

03

203

12

092

ماخذ :بررسیهای میدانی2932 ،
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تسهیالت موجود در مسکن
وضعیت برخورداری از  2نوع تسهیالت در مسکن از پاسخگویان مورد پرسش واقع شده است .بر این اساس ،بیش
از  32درصد از خانوارها دارای تلفن و اجاق گاز بودند؛ و در مقابل بالغ بر  12درصدشان نیز فاقد وسایل رفاهی
لباسشویی و آب گرمکن بودهاند و همچنین بر این اساس حدود  32درصد از خانوارها داری حمام بودند ،هرچند
پر واضح است که حمام موجود در مسکن روستایی با توجه به مشاهدات محقق هرگز قابل مقایسه با حمام شهری
نبوده و فقط دارای محلی برای استحمام بوده است .قابل ذکر است که با توجه به اینکه معموالً وسایلی مانند یخچال
و تلویزیون و مانند این ها در هر خانه ای موجود است ،مورد پرسش واقع نشده است .بقیه جزئیات در جدول 5
آمده است.
شاخص سازی نهایی کیفیت زندگی
در نهایت بعد از بررسی تمام شاخصهای کیفیت زندگی در نظر گرفته شده برای این پژوهش به این نتیجه رسیدیم
که سطح کیفیت زندگی در دهستان بدرآباد نه در سطح پایینی قرار دارد و نه در سطح باال قرار گرفته است .بهطوری
که سطح متوسط این شاخص  35درصد پاسخگویان را شامل می شود و در دو سطح باال و پایین به طور مشترک هر
کدام  0/5درصد از پاسخگویان را پوشش داده است (جدول  .)0جهت بهدست آوردن شاخص کیفیت زندگی در
نواحی روستایی دهستان بدر ابتدا گویههای تمام ابعاد کیفیت زندگی به صورت جداگانه برای بهدست آوردن
میانگین ،با هم جمع شدند و در ادامه میانگین هر شاخص در سه سطح کیفیت پایین ،کیفیت متوسط و کیفیت باال
طبقهبندی شدند .در نهایت گویههای همهی ابعاد با هم جمع شده و حاصل میانگین آنها در دستور ری کد کردن در
نرم افزار  SPSSدر سه سطح کیفیت زندگی نواحی روستایی محدوده مورد مطالعه (کیفیت پایین ،کیفیت متوسط و
کیفیت باال) ،طبقهبندی شدند .که این نتیجه حاصل شد که کیفیت زندگی در دهستان بدر چندان مطلوب نبوده است
و مستلزم راهکارها و پیشنهادهای کاربردی در راستای بهبود وضعیت این مهم در این دهستان میباشیم.
جدول  -6شاخص سازی نهایی متغیر وابسته کیفیت زندگی
سطح کیفیت
فراوانی

متوسط

باال

جمع کل

پایین
0

000

0

092

0/5

35

0/5

222

71
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بررسی روابط چند متغیری
مدل رگرسیون به ما کمک میکند که عواملی که به شکل مستقیم بر کیفیت زندگی اثر میگذارند ،را شناسایی و
استخراج نماییم .نوع رگرسیون انجام شده گام به گام است .در جدول  1به نقش و سهم هر یک از عوامل استخراج
شده پرداخته می شود.
جدول  -7مدل رگرسیونی تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته کیفیت زندگی
متغیرهای مستقل

B

Beta

T

Sig

Constant

221/923

-

22/122

2/222

)(A

-2/920

-2/052

-9/205

2/229

2/222

2/220

0/113

2/220

5/101

2/010

9/222

2/222

2/513

2/192

0/195

2/222

2/215

2/259

0/230

2/292

سن

جمعیت روستاها

)(B

سطح رضایتمندی
میزان

دارایی)(D

بار تکفل

)(E

)(C

=F

3/120
2/222

=Sig

2/025
2/913
2/912

=R

=R2

=R2adj

Y=114.389-0.316A+0.018+0.018B+5.427C+8/579D+1.175E

جدول شماره  1مدل رگرسیونی تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته را نشان میدهد همانطور که معادله
رگرسیونی چند متغیره نشان میدهد از بین متغیرهای مستقلی که وارد معادله شدهاند در مرحله سوم رگرسیون گام
به گام تنها پنج متغیر سن پاسخگویان ،جمعیت روستاها ،سطح رضایتمندی ،میزان دارایی خانوار و بار تکفل معنادار
شدهاند و در معادله باقی ماندهاند .اما تأثیر میزان دارایی خانوار با بتای معادل 2/192بیشتر از سایر متغیرها بوده است
و پس از آن سن پاسخگویان با بتای معادل  -2/052بیشترین سهم را در تبیین متغیر وابسته داشته است .ضریب
همبستگی چندگانه ( )Rنیز برابر  2/025بیانگر رابطه متوسطی بین متغیرهای مستقل با وابسته است .ضریب نهایی
رگرسیون چند متغیره (ضریب تعیین)  2/913است که مجذور آن یعنی ضریب تعیین تصحیح شده 3به میزان 2/912
نشان دهنده درصد تغییرات تبیین شده توسط متغیرهای وارد شده در معادله میباشد .که میتوان چنین نتیجه گرفت
که درصد واقعی اصالح شده و خالص میزان تبیین تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل  91درصد است.
9- Adjusted R-Square
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در واقع در این تحقیق ما توانستهایم  91درصد از واریانس کیفیت زندگی در نواحی روستایی را با معرفی متغیرهای
این پژوهش تبیین کنیم 00 .درصد از عوامل خارج از قلمرو این تحقیق میباشد که باید در تحقیقات دیگر معلوم
شود.
تحلیل مسیر
در تحلیل مسیر از وزن بتا (که در تحلیل مسیر ضریب مسیر خوانده میشود) مقدار اثر هر متغیر را تعیین میکنند.
عالوه بر این ،تحلیل مسیر ما را قادر میسازد به ساز و کار اثر متغیرها بر یکدیگر پی بریم و مشخص میکند اثر هر
متغیر تا چه حد مستقیم است و تا چه حد غیر مستقیم (دواس .)000 :2920 ،از این رو تحلیل مسیر ابزار مهمی برای
آزمودن نظریه است که به بیان روشن چارچوب نظری کمک میکند.
بدین ترتیب تحلیل مسیر اطالعات زیادی درباره ساز و کار اثر متغیرها بر یکدیگر به طریق قابل فهم و شفاف فراهم
میسازد .حال به بررسی نتایج حاصله از مدل تحلیل مسیر متغیرهای موثر بر کیفیت زندگی نواحی روستایی
میپردازیم (جدول  2و شکل .)1
جدول  -2میزان تأثیر مستقیم ،غیر مستقیم و کل متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته
متغیرها

انواع تأثیر
مستقیم

غیر مستقیم

کل

میزان دارایی خانوار

2/192

-

2/192

سن پاسخگویان

-2/052

2/021

2/101

رضایتمندی

2/010

2/212

2/03

بار تکفل

2/259

2/230

2/015

جمعیت روستاها

2/220

-

2/220

فاصله روستا از شهر روانسر

-

2/233

2/233

درآمد ماهیانه خانوار

-

2/222

2/222

تعداد افراد شاغل

-

2/212

2/212

نوع شغل

-

2/295

2/295

0/231
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فاصله روستا از
شهر

15

جمعیت
روستا

0/681
رضایتمندی

0/632
0/324

درآمد ماهیانه

دارایی
خانوار

/556
0

شاغل

نوع شغل

کیفیت زندگی

0/438

0/631

/611
0/611

تعداد افراد

2/352

0/545

-0
بار تکفل

0/623
-0/522

0/648
0/235
سن
شکل  :4مدل تجربی عوامل موثر بر کیفیت زندگی نواحی روستایی

با توجه به مدل تحلیل مسیر ،مالحظه میشود سن پاسخگویان به طور مستقیم به میزان  -2/052و به طور غیرمستقیم
به میزان  2/021درصد بر کیفیت زندگی نواحی روستایی تاثیر دارد .بنابراین میتوان گفت سن پاسخگویان در کل به
میزان  2/101بر کیفیت زندگی در نواحی روستایی تأثیر دارد که بیشترین میزان تأثیر در میان متغیرهای مستقل
است .میزان دارایی سرپرست خانوار به تنهایی  2/192بر کیفیت زندگی نواحی روستایی تأثیر دارد و از این نظر
دومین متغیر تأثیرگذار در میان متغیرهای مستقل است .سطح رضایتمندی به طور مستقیم به میزان  2/010بر کیفیت
زندگی نواحی روستایی تأثیر دارد و به میزان  2/212درصد نیز تأثیر غیر مستقیم بر کیفیت زندگی نواحی روستایی
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دارد .بنابراین میتوان گفت سطح رضایتمندی پاسخگویان در کل به میزان  2/921بر میزان کیفیت زندگی نواحی
روستایی تأثیر دارد و از این نظر سومین متغیر تأثیرگذار را در میان متغیرهای مستقل است.
بار تکفل خانوارهای روستایی به طور مستقیم به میزان  2/259بر کیفیت زندگی نواحی روستایی تأثیر دارد این در
حالی است که به میزان  2/230درصد نیز تأثیر غیر مستقیم بر کیفیت زندگی نواحی روستایی دارد .بنابراین میتوان
گفت بار تکفل خانوارهای روستایی در کل به میزان  2/09بر میزان کیفیت زندگی نواحی روستایی تأثیر دارد و از
این نظر چهارمین متغیر تأثیرگذار را در میان متغیرهای مستقل است.
و در نهایت در بین متغیرهای مستقل جمعیت روستاها فقط بهطور مستقیم به میزان  2/220بر کیفیت زندگی نواحی
روستایی تأثیر دارد که از این نظر پنجمین متغیر تأثیرگذار را در میان متغیرهای مستقل است .درآمد ماهیانه به میزان
 ،2/222فاصله روستا از شهر روانسر به میزان  ،2/233تعداد افراد شاغل در خانوارهای روستایی به میزان  ،2/212و
نوع شغل پاسخگویان به میزان  ،2/295بر کیفیت زندگی نواحی روستایی تأثیر (غیرمستقیم) دارند.
نتیجهگیری
این مقاله به دنبال بررسی عوامل موثر بر کیفیت زندگی در دهستان بدر بوده است .نتایج این تحقیق نشان میدهد که
عوامل موثری بر کیفیت زندگی در دهستان فوقالذکر موثر بودهاند که برخی عوامل مستقیم و برخی عوامل غیر
مستقیم به شمار میرفتند .عوامل سن ،بار تکفل ،دارایی خانوار ،رضایتمندی ،جمعیت روستا به شکلی مستقیم بر
کیفیت زندگی اثر میگذارند ک ه به این معنا است که خود به تنهایی بر روی کیفیت زندگی اثر میگذارند .در مقابل
فاصله روستا از شهر ،درآمد ماهیانه ،تعداد افراد شاغل و نوع شغل بهطور غیر مستقیم بر کیفیت زندگی در نواحی
روستایی موثر هستند .به عبارتی این متغیرها از طریق تأثیر بر متغیرهای دیگر بر کیفیت زندگی در نواحی روستایی
تأثیر گذار هستند .ن وع شغل و تعداد افراد تحت تکفل از طریق متغیر بار تکفل بر کیفیت زندگی اثر گذارند .همچنین
درآمد ماهیانه از طریق دو متغیر رضایتمندی و دارایی خانوار بر کیفیت زندگی اثر میگذاشتند .فاصله روستا از شهر
نیز از طریق متغیر جمعیت روستا اثر میگذارند .قابل ذکر است که با توجه به اینکه ابعاد محیطی ،کالبدی ،اجتماعی
و اقتصادی جزء شاخص متغیر وابسته (کیفیت زندگی) نیز محسوب میشوند ،بنابراین تمام ابعاد مذکور و مولفههای
آنها جزء تبیین کنندههای اصلی میباشند و به صورت مستقیم کیفیت زندگی نواحی روستایی را تحت تاثیر قرار می
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دهند .همچنین میزان رضایتمندی و وضعیت اقتصادی خانوار بیشترین تاثیر را بر کیفیت زندگی نواحی روستایی
مورد مطالعه دارا هستند.
پیشنهادها
 -2درآمد و شغل دو عامل موثر بر کیفیت زندگی هستند که با بهبود این دو متغیر در روستا میتوان انتظار ارتقای
کیفیت زندگی را داشت.
 -0دوری از شهر نیز با توجه به اینکه نشاندهنده نقش شهر در زندگی روستایی است متغیری تأثیر گذار در کیفیت
زندگی محسوب میشود که در این راستا بهبود ارتباط بین شهر روستا میتواند بر کیفیت زندگی روستاییان اثر
بگذارد.
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