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  چکیده
ها پیوسته برای بهبود شـرایط زیسـت خـود،     اند و انسان به دنبال زندگی خوب بودهها است که مردم  قرن

های محـیط زنـدگی خـود، بـه بیشـترین میـزان و بهتـرین نحـو          اند تا از استعدادها و توانمندی کوشیده
زندگی مطلوب چیسـت؟ تعـاریف و   : در این میان همواره مسئله اصلی این بوده است که. برداری کنند بهره
اند، که همین خود ارائـه   های گوناگونی ـ اعم از عینی و ذهنی ـ در مورد کیفیت زندگی مطرح شده   صشاخ

گیری آنها با مشکل  های مناسب و اندازه تعریف واحد و مورد پذیرش وفاق جهانی را در شناسایی شاخص
  .رو ساخته است روبه

هـای کیفیـت زنـدگی از     شود که ویژگیدر این مقاله سعی شده است که به این پرسش اصلی پاسخ داده 
های کیفیت زندگی تعریف شـود و در نهایـت    اند، تا از این طریق ابعاد و شاخص دیدگاه جامعه نمونه کدام

. ها و سنجش کیفیت زندگی در منـاطق روسـتایی ارائـه گـردد     مدل مفهومی مناسبی برای تعیین شاخص
های تحقیق  داده. بتنی بر تکمیل پرسشنامه استروش پژوهش در تحقیق حاضر، توصیفی ـ پیمایشی و م 

بـه  ) انـد  خانوار انتخـاب شـده   20تمامی روستاهای دارای باالتر از (روستای دهستان خاوه شمالی  10از 
نفر از سرپرستان خانوارها ـ که از طریق فرمول   150دست آمده، و سپس از طریق تکمیل پرسشنامه نزد 

ها نشـان   یافته. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است SPSSافزار  نرمکوکران محاسبه شدند ـ به وسیلۀ  
های جامعه نمونه، کیفیت آموزش، کیفیت محـیط مسـکونی، کیفیـت محـیط      دهند که بر اساس دیدگاه می

کیفیـت سـالمت و امنیـت و    . اند تر از حد متوسط ارزیابی شده فیزیکی، و نیز کیفیت درآمد و اشتغال پایین
ی جامعه نمونه در حد متوسط ارزیابی شده است؛ و در مجموع از نظـر ابعـاد کیفیـت زنـدگی     کیفیت کالبد

گیرند، که در طبقـه یـک روسـتاهای کفـراج، سـراب       دهستان خاوه شمالی، روستاها در دو طبقه قرار می
ی غضنفر و ایرانشاهی با باالترین سطح کیفیت زندگی و رضایتمندی جای دارنـد؛ و در طبقـه دو روسـتاها   

تـرین سـطح    اللهی، شترخفت، عزیزآباد، سرخانجوب علیا، زلیوار، گاوبازه، و نورمحمد زمانه با پـایین  کرم
  .گیرند کیفیت زندگی و رضایتمندی قرار می

  .های عینی و ذهنی، توسعه روستایی، دهستان خاوه شمالی کیفیت زندگی، شاخص: ها واژه کلید
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  مقدمه

این مفهوم در فلسفه یونان نیز وجود داشته و ارسطو در مبحث شادکامی بدان اشاره . کیفیت زندگی مفهوم جدیدی نیست
و دیگـران در مباحـث مربـوط بـه      3، مازلو2، ژان پل سارتر1یرکگارد همچنین در دوران جدید کسانی چون کی. کرده است

اوت این واژه، تعابیر متفـاوتی بـرای   در علوم مختلف بنا بر ابعاد و ماهیت متف.  اند حاالت درونی اشخاص به آن توجه کرده
گیرند و یا  کار می به عنوان مثال، اقتصاددانان مفهوم مطلوبیت را به جای کیفیت زندگی به. کار رفته است کیفیت زندگی به

هـای   در مقیـاس  4هرچند که ارتقـای کیفیـت زنـدگی   . کنند شناسان از اصطالح رضایتمندی یا شادکامی استفاده می روان
های اخیر بـا اولویـت یـافتن اهـداف اجتمـاعی و       ریزان بوده است، اما در دهه اجتماعی از دیرباز مورد توجه برنامهفردی و 

هـا و   ریزی شناختی دربارۀ کیفیت زندگی در برنامه های توسعه، به تدریج نگرش انسانی و جامعه تدوین آنها در قالب برنامه
با گسترش رویکرد انسانی و ورود مفهوم کیفیـت زنـدگی در   . یافته استهای کالن کشورهای پیشرفته راه  گذاری سیاست
 های سنجش و ها یا نوشتارهای توسعه پایدار، مراکز و مؤسسات بسیاری به مطالعۀ مفهوم کیفیت زندگی، شاخص پژوهش

در هیچ زمانی به حیطه مربوط به کیفیت زندگی و سنجش آن چه بسا ). 4، 1387امیدی، (  اند چگونگی ارتقای آن پرداخته
گیری کیفیت زندگی در نقاط مختلف دنیـا   های زیادی برای اندازه در سه دهۀ گذشته تالش. اندازه امروز وسیع نبوده است

ها و نهادهـای   های گروهی و سایر سازمان های دولتی، رسانه ها یا آژانس صورت گرفته، و پژوهشگران مختلف، کارگزاری
نماید که معایب و مزایای هـر یـک از ایـن     اند، لیکن چنین می نی را مطرح و پیشنهاد کردههای گوناگو المللی شاخص بین

توان گفت که بسیاری از پژوهشگران، نیاز توأمان به هر دو دسـته از   اما می. ها با روش معینی ارزیابی نشده است شاخص
های عینـی براسـاس    در این زمینه شاخص.  اند های عینی و ذهنی را برای ارزیابی کیفیت زندگی خاطرنشان کرده شاخص

های روانـی همچـون    های ذهنی براساس پاسخ شوند اما شاخص گیری می فراوانی یا کمیت فیزیکی ـ مانند درآمد ـ اندازه  
  ). 4، 1383خوارزمی، (شوند  گیری می صورت کیفی اندازه رضایت شغلی و خوشحالی به

هـای ذهنـی ایـن اجـازه را      با هم ترکیب شـوند، زیـرا شـاخص    های عینی و ذهنی درواقع مناسب است که شاخص
هـای عینـی نیـز     بخش است به دست آید؛ و شاخص دهند که بینشی از رضایت فرد و هر آنچه که برای مردم رضایت می

بـه عنـوان    (Kamp et al., 2003, 11).نماینـد   برای سنجش ابعادی از محیط که سنجش آنها مشکل است مناسب می
به عنـوان یگانـه شـاخص     (GDP)ای نه چندان دور همواره از سرانه تولید ناخالص داخلی  مثال، به طور سنتی در گذشته

ای وجود داشت که بـا افـزایش    شد، اما در این خصوص وفاق گسترده قابل اعتماد بهزیستی و توسعه اقتصادی استفاده می
در برابر پیامـدهای   1970هایی نیز در دهه  حتی واکنش. کند ی مردم ارتقا پیدا نمیتولید ناخالص داخلی الزاماً کیفیت زندگ

هایی بـرای   های مرتبط با درآمد، تالش های رخ داده، و ضعف سنجه بنابراین، به دلیل واکنش. رشد اقتصادی شکل گرفت
  .های جایگزین صورت گرفت سازی جدید و شناسایی سنجه مفهوم
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موریس . های اقتصادی ـ اجتماعی متعددی پرداختند  موریس به بررسی معرف 1970ر دهه آدلمن و د 1960در دهه 
را به عنوان جایگزین برای سرانه تولید ناخالص داخلی، به منظور سنجش  1شاخص فیزیکی کیفیت زندگی 1979در سال 

ک سالگی، نـرخ یـا درصـد    های امید به زندگی در ی شاخص فیزیکی زندگی شامل معرف. کیفیت زندگی افراد مطرح کرد
  ).4، 1384خوارزمی، (شد  مرگ و میر نوزادان و درصد باسوادان می

ای از کیفیـت زنـدگی را ارائـه دادنـد کـه بـه وسـیلۀ         سـنجه  1992به دنبال این تأکیدات، داسکوپتا و ویل در سال 
هـای حقـوقی ـ سیاسـی ماننـد       معـرف های درآمد سرانه، امید به زندگی در زمان تولد، نرخ با سوادی افـراد بـالغ و    معرف
تـرین   بـه هـر حـال، در زمـان حاضـر یکـی از معـروف       ). 30، 1384اونق، (گرفت  های مدنی مورد ارزیابی قرار می آزادی
های توسـعه انسـانی از سـال     است که سازمان ملل در گزارش (HDI) 2های کیفیت زندگی، شاخص توسعه انسانی سنجه
شاخص توسعه انسانی به کمک سه معرف امید به زندگی در زمان تولـد، موفقیـت   . ده استبه بعد از آن استفاده کر 1990

سـنجه دیگـری نیـز در    . دهـد  تحصیلی و سرانه واقعی تولید ناخالص داخلی را در کشورهای مختلف مورد ارزیابی قرار می
این شـاخص بـه   . ه شده استارائ 3به وسیلۀ الرس ایسبرگ و اندریوشارپ تحت عنوان شاخص رفاه اقتصادی 1998سال 

اعتمـادی در تـأمین    های مصرف، تراکم سهام، نـابرابری در توزیـع درآمـد و نـاامنی و بـی      هایی چون جریان کمک معرف
افـرادی چـون توحیـدالرحمن و     .)33، 1384اونـق،  (دهـد   درآمدهای آینده، کیفیت زندگی مردم را مورد ارزیابی قرار مـی 

های ارائه شده برای ارزیابی کیفیت زندگی، بعد محیطی کیفیت زنـدگی را   یک از سنجه کنند که هیچ همکارانش ادعا می
  گردنـد   ای انتخـاب مـی   شـود و متغیرهـا سـلیقه    دهی متغیرها به صورت اختیاری انجام مـی  افزون بر آن، وزن. سنجد نمی

  ). 35همان، (
های علمـی را ـ از جملـه     داد زیادی از رشتهرسد که توجه عملی به تحقیق در این عرصه، تع بدین ترتیب به نظر می

توان ایـن   ولی وجه مشترک این دیدگاه را می. شود شناسی، پزشکی، اقتصاد، علوم اجتماعی و نظایر اینها ـ شامل می  روان
گونه بیان کرد که کیفیت زندگی به عنوان اصطالحی کلی، مفهومی برای نشان دادن چگونگی بـرآورده شـدن نیازهـای    

به هـر صـورت هـر    . ها از ابعاد مختلف زندگی است و نیز معیاری برای ادراک رضایت و عدم رضایت افراد و گروهانسانی 
های خاصی از کیفیت زندگی که اغلب با آن رشته تناسب دارد، تأکید کرده است  های گوناگون علمی، بر جنبه یک از رشته

هـا   هـا و مکـان   هـا، زمـان   گی، تالش دارد که در همه فرهنـگ پذیر برای سنجش کیفیت زند و با برگزیدن ابزاری انعطاف
ها  با این حال باید اذعان کرد که کیفیت زندگی به شدت متأثر از زمان و مکان است و مؤلفه. استفاده با کاربرد داشته باشد

  . کند دهنده آن با توجه به دوره زمانی و مکان جغرافیایی می و عوامل تشکیل
ها، ارزیابی و سنجش ابعاد کیفیت زندگی در مراکـز   شد، هدف اصلی این تحقیق تعیین شاخص با توجه به آنچه ذکر

روستایی دهستان خاوه شمالی استان لرستان است تا مشخص گردد که آیا بین ابعاد کیفیت زندگی روسـتاهای دهسـتان   
  .خاوه شمالی تفاوت معناداری وجود دارد یا نه
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1. Physical Quality of Life Index (PQI) 
2. Human Development Index (HDI) 
3. Index of Economic Well-Being (IE WB) 
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  مبانی نظری 
از منظر واژگانی به معنـی   Qolبه مفهوم چگونگی آمده و Qualityبه معنی چیزی و چه و ) Qual( واژۀ کیفیت در التین

کردزنگنـه،  (های آن است که برای هر فرد، ویژه و یگانه، و متفاوت با دیگران اسـت   چگونگی زندگی و دربرگیرنده تفاوت
1385 ،20 .(  

ندگی مفهومی اجتماعی است و خود معنایی واقعی نـدارد  ، کیفیت ز")1996( فینویک، ناگلیر و برون"بر طبق گفته 
بر اساس برداشـت کامـپ و همکـاران،    . (Collados and Duane, 1999, 446)بخشند  بلکه صرفاً افراد به آن معنا می

گیرد و دیدگاه واحدی درباره علت آن وجود ندارد  مفهوم کیفیت زندگی به طور عمیقی از تفکر مرتبط با سالمت نشأت می
(Kamp et al., 2003, 9) .    بر اساس دیدگاه پال، کیفیت زندگی به عنوان معیاری برای سنجش میـزان بـرآورده شـدن

روانی و مادی جامعه تعریف گردیده و در این زمینه از کیفیت زندگی روستایی نیز بـه مفهـوم چگـونگی     ـ  نیازهای روحی
   .)Pal and kumar, 2005, 18(های روستایی یاد شده است  و وضعیت زندگی خانوادهشرایط 

توان گفت که در زمان حاضر اتفاق نظر چندانی در زمینه مفهوم کیفیـت زنـدگی    با توجه به آنچه که ذکر گردید، می
که کیفیت زندگی عبارت است توان گفت  وجود ندارد، ولی اگر مشترکات این تعاریف مد نظر قرار گیرد، در آن صورت می

های الزم برای زندگی  از شرایط بهتر زندگی که در آن توازن، هماهنگی، مطلوبیت و برابری عادالنه نهادینه شده یا زمینه
به سـخن دیگـر،   ). 1، 1381یوسفی، (همراه با سالمت، امنیت، آسایش، آرامش، نشاط، خالقیت و زیبایی پدید آمده باشد 

ظرهایی که در تعریف کیفیت زندگی وجود دارد، اما توافقی ادراکـی نیـز در بـین متخصصـان بـه چشـم       رغم اختالف ن به
آنچه که در این . دانند خورد که بر مبنای آن بیشتر آنها کیفیت زندگی را مشتمل بر ابعاد مثبت و مفهومی چندبعدی می می

ـ    ادراک مسلم به نظر می هـای عینـی    دگی تحـت دو سرفصـل ـ شـاخص    رسد، این است که تمامی مطالعـات کیفیـت زن
بنابراین یکی از مشخصات اصـلی و  ). Allen, Vogt and Cordes, 2002, 14(گیرند  های ذهنی ـ صورت می  وشاخص

بیشتر محققان و صاحبنظران این حـوزه معتقدنـد    ).3، 1385کرد زنگنه، (بنیادین کیفیت زندگی، چندبعدی بودن آن است 
هـای   در بعـد فیزیکـی، پرسـش   . شناختی، محیطی و اقتصادی است ابعاد فیزیکی، اجتماعی، روانکه کیفیت زندگی دارای 

هـای روزمـره ـ و خـودمراقبتی و همچنـین       مربوط به ابعاد جسمانی انسان ـ شامل، قدرت، انرژی و توانایی انجام فعالیت 
عی، احساس بهتر بـودن و کیفیـت ارتباطـات    در بعد اجتما. گیرند عالئم بیماری مانند درد، مورد تفسیر و سنجش قرار می
هـای   شناختی بیشتر نشانه این در صورتی است که در بعد روان. شود افراد با خانواده، دوستان، همکاران و اجتماع تبیین می

در بعد محیطی، کیفیت محیط پیرامون . شود شامل اضطراب، افسردگی، ترس و میزان محرومیت نسبی سنجیده می روانی
هایی چون میزان رضایت از درآمد، نوع شغل  گیرد؛ و در بعد اقتصادی مؤلفه بشر برای زیست مورد واکاوی قرار میزندگی 

، کـه در سـال   "نـاگلیر "سـو بـا    رسـد کـه هـم    بـه نظـر مـی   ). 40، 1381دهـداری،  (شوند  و یا رضایت شغلی ارزیابی می
نما برای رونـد مطالعـه مسـائل کیفیـت زنـدگی ـ بـه        تعدادی فرض مرتبط با کیفیت زندگی را به عنوان اصول راه1996

. توان به مقدمه کیفیت زندگی کـه مقالـه نیـز آن را مبنـا قـرار داده اسـت، نزدیـک شـد         آید ـ می  شرحی که در ادامه می
  :های یاد شده، اینها هستند فرض

  کیفیت زندگی مفهومی چندبعدی است؛ -1
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  در تعامل مستمر با محیط اوست؛هر فرد ماهیتی زیستی، اجتماعی و روانی دارد که  -2
  کیفیت زندگی بر خاسته از پیچیدگی کنش متقابل شخص با محیط است؛ -3
  ابعاد کیفیت زندگی همراه با توانایی یا عدم توانایی مردم، برای همه یکسان است؛ و  -4
زنـدگی بـا درجـات مختلـف در افـراد       اگرچه ابعاد اساسی کیفیت زندگی برای همگان یکسان است اما کیفیـت  -5

   (Auh, 2005, 32).گوناگون متفاوت است 
بر . های آن پرداخته شود با این معیارها، ضرورت دارد برای عملیاتی کردن مفهوم کیفیت زندگی، به طراحی شاخص

 1مطـابق شـکل   مدلی را به عنوان عناصر اساسی کیفیت زندگی، سالمتی و محیط زنـدگی   2000این مبنا، ریم در سال 
در این مدل سالمتی و سرزندگی به موازات هم و به عنوان دو بعد اصلی کیفیت زنـدگی در نظـر گرفتـه    . ارائه کرده است

گیری شدنی و فضایی و فیزیکی و اجتماعی از محیط و درک صحیح از آنها  در این مدل، ترکیبی از ابعاد اندازه. شده است
ای  های شخصی و زمینـه  های عینی از محیط نیست بلکه جنبه ک فقط مرتبط با ویژگیاین در. گیرد مورد بررسی قرار می

انـد، بلکـه    توان به طور صحیح مشخص کرد که چگونه عناصر مختلف با هم مـرتبط  در این مدل نمی. گیرد را نیز دربرمی
   (Kemp et al., 2003, 12-15). دهد هایی از موضوعات مختلف را که با هم نشان می الیه

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عناصر اساسی کیفیت زندگی. 1شکل 
 Kemp et al., 2003: منبع

  
  

مدلی را به نام تئوری تلفیقی کیفیت زندگی درسال  "وینگوتو" 2000عالوه بر مدل ارائه شده به وسیلۀ ریم در سال 
  . ارائه کرد 2، مطابق شکل 2003

  

 کیفیت زندگی

 سرزندگی سالمتی

 محیط فیزیکی

 اجتماعیمحیط

 محل سکونتهای فیزیکی ویژگی کیفیت محیطی

کیفیت
شیوه زندگی و  اجتماعی

 ی فردیها ویژگی

کیفیت محیط 
 محلی
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  مدل تلفیقی کیفیت زندگی. 2شکل
   Ventgoto, 2003: منبع

  
تواند شامل طیفی از ذهنیات تا عینیات باشد که این طیـف دربرگیرنـده    کند که ماهیت زندگی می این مدل بیان می

های خود، تحقق نیازها و عوامـل عینـی از قبیـل درآمـد،      احساس رفاه، رضایت از زندگی، تعادل بیولوژیکی، درک توانایی
عد اساسـی ذهنـی،   کند که کیفیت زندگی شامل سه ب به طور کلی این مدل بیان می. وضعیت ازدواج و یا تحصیالت باشد

دهنـده   بعد ذهنی کیفیت زندگی نشـان . گرایانه ـ است که هر یک در تعامل با دیگری است  عینی، بعد وجودی ـ یا هستی 
در این بعد هر فرد چگونه زیسـتن خـود و احساسـش از زنـدگی را     . چگونگی ارزیابی و احساس فرد در مورد زندگی است

ایـن  . شود تر بیان می گرایانه، چگونه خوب بودن زندگی هر فرد در سطحی عمیق در بعد وجودی یا هستی. کند ارزیابی می
کند و در بعد عینی کیفیت زندگی این واقعیت که زندگی فرد  تر منعکس می بعد تناسب و توازن فردی را در سطحی عمیق

انـد و   پوشانی ابعاد دارای هم این. گردد شود، تبیین می های اطراف درک و تفسیر می چگونه به وسیلۀ جهان خارج و محیط
در ایـن مـدل احسـاس رفـاه     .بنـدی گردنـد   توانند در طیفی از ذهنیات تا عنیات دسته تر بیان شد، می بر اساس آنچه پیش

رضـایت  . کیفیت زندگی در اینجا به معنای ارزیابی شخص از زندگی خود است. ترین جنبه ذهنی کیفیت زندگی است مهم
هنگامی که آرزوهـا و نیازهـای   . ای است که باید باشد دل به معنای احساس کردن زندگی، به گونهاز زندگی نیز در این م

شادی فقط بـه  . مسرت و شادی نیز مفهومی انتزاعی است. شود، فرد راضی است افراد به وسیلۀ محیط اطراف برآورده می
در مـورد  . کنـد  در درون خـود درک مـی  ای است که فقط فـرد   معنای سرزنده بودن و خرسندی نیست بلکه احساس ویژه

اند، زیرا درک معنـای دقیـق زنـدگی تاحـدود      هایی محدود در این زمینه مطرح بوده هدفمندی، باید اذعان کرد که پرسش
  . دهند ها پاسخ می زیادی بستگی به وضعیت انسان دارد و عده کمی از افراد به این گونه پرسش

 کیفیت زندگی

 بعد ذهنی کیفیت زندگی بعد عینی کیفیت زندگی
فاه

س ر
سا

اح
گی 
زند

 از 
ت
ضای

ر
رت 

مس
 و 
دی

شا
 

دی
فمن

هد
 

تعادل بیولوژیکی
 

پتانسیل
های زندگی

 

رفع نیازها
عوامل عینی 

 
هنجارهای فرهنگی

 

گرایانه  بعد کمی
  وجودی کیفیت

 زندگی 
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هایی دربارۀ بنیاد نهادهای بیولوژیکی مرتبط با  وجهی از کیفیت زندگی، پرسشدر مفهوم تعادل بیولوژیکی به عنوان 
کننده وضعیت سیستم بیولوژیکی است که در آن  از این دیدگاه، سالمت جسمانی فرد منعکس. انسان مطرح است

های  پتانسیل در این مدل همچنین درک. های بدن نیاز به اطالعات دقیق و موشکافانه برای حفظ سالمتی دارند سلول
ها، ارتباطات اجتماعی و  ها برای فعالیت افراد از این پتانسیل. زندگی از مفاهیمِ تعیین کننده و محوریِ کیفیت زندگی است

نیازها به طور معمول با کیفیت . مفهوم نیاز و تحقق آن در این مدل جایگاه ویژه و شاخصی دارد. کنند کار استفاده می
در مدل . شود هی است هنگامی که نیازهای افراد برآورده گردد، کیفیت زندگی آنها باال ارزیابی میاند و بدی زندگی مرتبط

درآمد، : اند از این عوامل عبارت. یابند های عینی کیفیت زندگی با عوامل خارجی سروکار می پیشنهادی وینگوتو، جنبه
  .وضعیت ازدواج، وضعیت سالمتی و ارتباطات اجتماعی

توان گفـت   به طور کلی باتوجه به مدل تلفیقی کیفیت زندگی می. یفیت زندگی دقیقاً فرهنگی هستندعوامل عینی ک
های فرهنگی ارتباط  اند، به این علت که با توانایی افراد برای پذیرش ارزش که احساس رفاه و عوامل عینی عمدتاً سطحی

 ,Ventgoto(های عمیق کیفیت زنـدگی اسـت    با جنبه دارند، در صورتی که ابعاد رضایت از زندگی و تحقق نیازها مرتبط

با این توصیف و بر اساس توصیف کامپ و مدل ریم، دو پرسش در قالب مـدل مفهـومی کیفیـت    ). 1030-1040 ,2003
  .گردد مطرح می) 3شکل (زندگی 
 آیا مناطق روستایی دهستان خاوه شمالی کیفیت زندگی مطلوبی دارند؟ -1
 فیت زندگی در روستاهای دهستان خاوه شمالی وجود دارد؟ آیا تفاوت معناداری بین کی -2

 

  
  مدل مفهومی کیفیت زندگی. 3شکل

ها، شبکه راه، آب، برق، جایگـاه  کیفیت محیط مسکونی، زیرساخت
توزیع مواد سوختی، شبکه حمل و نقل، و دسترسی به خدمات مالی 

 و اعتباری
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این مطالعـه، بـه منظـور عملیـاتی کـردن متغیرهـا، بـه طـرح         بر مبنای چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق در 
هـای   بر این اساس تالش گردیده است تا گویـه . های با طیف لیکرت در مورد هر یک از متغیرها پرداخته شده است گویه

را نیـز   های کارشناسـان  ای طراحی شوند که تا ضمن تأمین روایی و پایایی الزم به لحاظ آماری، دیدگاه مورد نظر به گونه
ها و تعداد آنـان را بـرای    گویه 1جدول . ها فراهم سازند مورد توجه قرار دهند تا به بهترین نحو پاسخ الزم را برای پرسش

  .دهد سنجش هر یک از ابعاد کیفیت زندگی نشان می
  تعریف عملیاتی متغیرهای نظری. 1جدول 

ابعاد کیفیت 
تعداد   ها گویه  متغیرها  زندگی

  گویه

  اجتماعیبعد 

  کیفیت آموزش
  

دارا بودن مدارس نوساز و با کیفیت مناسب ، دسترسی آسان بـا زمـان کـم    
کودکان و نوجوانان به مدارس ، داشتن معلمـان خـوب و بـا تجربـه، وجـود      

  .تجهیزات آزمایشگاهی مناسب در مدارس
4  

  کیفیت سالمت و امنیت

غـذایی، مصـرف   در برنامـه  ) گوشت ومـاهی (مصرف هفتگی مواد پروتئینی 
مندی از خـدمات درمـانی و    هفتگی میوه و سبزیجات در برنامه غدایی، بهره

، دسترسی به پاسگاه )خانه بهداشت، درمانگاه، حمام، و مانند اینها(بهداشتی 
پلیس در لحظات اضطراری، وجود اتحاد و انسجام و عدم نزاع و کشـمکش  

  .میان ساکنان

6  

  کیفیت اوقات فراغت
امکانات مناسب ورزشی در روستا، وجود امکانات مناسـب فرهنگـی و   وجود 
  5  .در روستا، توان انجام مسافرت ساالنه به همراه خانواده) کتابخانه(هنری

  بعد کالبدی

  کیفیت محیط مسکونی

های نوساز و بادوام و با کیفیت مناسب، وجود تسهیالت مناسـب   وجود خانه
گرمایشـی، سیسـتم سرمایشـی، سـرویس     سیسـتم  (در واحدهای مسـکونی  

کارگیری مـواد و مصـالح مقـاوم در سـاخت واحـدهای       ، به)بهداشتی، حمام
  .ها مسکونی، وجود نورگیری و روشنایی کافی در خانه

7  

  ها کیفیت زیرساخت

راه ارتباطی مناسب، دسترسی به وسایل حمل و نقل مناسـب، طـی کـردن    
منـدی از آب آشـامیدنی    شهر، بهـره فاصله زمانی محدود برای دسترسی به 

سالم، وجود جایگاه توزیع مواد سوختی، دسترسی به خدمات مالی و اعتباری 
  ).الحسنه بانک، وام، صندوق قرض(

7  

  کیفیت محیطی  بعد محیطی

آوری و  هـای بهداشـتی جمـع    های دفن زباله، اسـتفاده از روش  وجود جایگاه
دار و خطرناک، پرهیـز   اراضی شیبها در  دفع فاضالب، پرهیز از ساخت خانه

هـا، اتـالف و    هـا و رودخانـه   از استقرار واحدهای مسکونی در حریم سـیالب 
  .آلودگی منابع آب، تخریب و فرسایش خاک

7  

رضایت از درآمد، امید بـه آینـده شـغلی، رضـایت شـغلی، داشـتن سـالمتی          کیفیت اشتغال و درآمد  بعد اقتصادی
  .انداز مناسب داشتن پسجسمانی برای انجام فعالیت، 

5  

  41  کل
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  روش تحقیق
با عنایت به پرسش اصلی و مدل مفهومی تحقیق، روش تحقیق از نوع پیمایشی مبتنـی بـر پرسشـنامه اسـت کـه در آن      

های مرتبط با کیفیت زندگی شامل کیفیت آموزش، کیفیت سالمت و امنیـت، کیفیـت محـیط مسـکونی،      ترین زمینه مهم
ها، کیفیت اشتغال و درآمد و کیفیت گذران اوقات فراغت مورد سنجش و ارزیـابی قـرار    کیفیت زیرساختکیفیت محیطی، 

دهد، نواحی روستایی دهستان خاوه شمالی با  نشان می 4طور که شکل  محدودۀ مورد مطالعه این تحقیق، همان.  اند گرفته
 19دارای  1385این دهستان در سال  .ستان استکیلومتر مربع در بخش مرکزی شهرستان دلفان استان لر 107مساحت 

  .نفر جمعیت بوده است 8058خانوار و  1829نقطه روستایی، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  موقعیت و پراکندگی روستاهای مورد مطالعه. 4شکل 

  
 10خانوار دهسـتان خـاوه شـمالی مشـتمل بـر       20جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه روستاهای دارای بیش از 

گیـری از فرمـول    هـا بـا بهـره    به منظور تعیین تعـداد نمونـه  . با مرکزیت روستای کفراج است 2روستای مندرج در جدول 
هـای   به منظـور تجزیـه و تحلیـل داده   .  اند ای انتخاب شده گیری تصادفی طبقه خانوار به صورت نمونه 150کوکران تعداد 

بـر ایـن   . اسـتفاده شـده اسـت   ) ، تحلیل واریانسtآزمون (استنباطی حاصل از عملیات میدانی از دو روش آمار توصیفی و 
ها، حد متوسط به عنـوان نقطـه مبنـا     اساس به منظور مقایسه میانگین هر یک از ابعاد کیفیت زندگی بر مبنای تعداد گویه
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آموزش که دارای به عنوان مثال، برای محاسبه حد متوسط مؤلفه . برای ارزشیابی کیفیت زندگی در نظر گرفته شده است
بدیهی است با توجـه بـه جهـت هـر     . در نظر گرفته شده است 12ها  ارزشی است، حد متوسط نمره 5چهار گویه در طیف 

همچنـین بـه منظـور    . دهنـد  تر کیفیت زندگی را نشـان مـی   های باالتر از حد متوسط شرایط مناسب ها، نمره یک از گویه
هـا بـرای مقایسـه ابعـاد      طرفه با فرض نرمال بودن و برابری واریـانس  یک پاسخگویی به پرسش دوم، از تحلیل واریانس

  . کیفیت زندگی در سطح روستاهای نمونه بهره گرفته شده است
  روستاهای مورد مطالعه دهستان خاوه شمالی. 2جدول 
  تعداد نمونه  جمعیت تعداد خانوار نام روستا
  15  1377  308  کفراج

  15  1874  424  سراب غضنفر
  15  1418  337  ایرانشاهی
  15  703  162  شتر خفت
  15  600  46  کرم اللهی

  15  214  41  سرخانجوب سفلی
  15  675  139  گاو بازه
  15  140  115  عزیز اباد

  15  225  45  نور محمد زمانه
  15 518 114 زلیوار
  150  6743  1739  جمع

  ها بحث و یافته
 63دهد که از مجموع آنها  درصد زن، نشان می 7/4مرد و درصد پاسخگویانِ  3/95های توصیفی از بین  بررسی •

نفـر   10نفـر دارای دیـپلم و    8نفـر دارای سـیکل،    20نفر دارای سـواد خوانـدن و نوشـتن،     49نفر فاقد سواد، 
نفـر دارای   19نفر دارای شغل فصلی و  110نفر از پاسخگویان دارای شغل دائم،  18.  اند دیپلم و باالتر بوده فوق

 40نفـراز پاسـخگویان کمتـر از     57بررسی سِنّیِ جامعۀ نمونه نیز مبیّن آن است کـه  .  اند روزمزدی بودهمشاغل 
 .  اند سال داشته 60نفر بیشتر از  29سال و  60تا  40نفر بین  64سال، 

 سـالمت و امنیـت،  (ها، شرایط کیفیت زندگی جامعه نمونه  دهد، در کلیه مؤلفه نشان می 3طور که جدول  همان •
تـرین   در ایـن میـان نامناسـب   . در حد متوسط و کمتر از این حد ارزیابی شده است) ها، اوقات فراغت زیرساخت

محاسبه شده انحراف فراوانی  tتوان در ابعاد محیطی و اقتصادی مشاهده کرد، به طوری که آماره  شرایط را می
جایگـاه   یی محیطی و اقتصادی مانند وجودهای مبنا این بدان معناست که گویه .دهد را از حد متوسط نشان می
دار  ها در اراضی شـیب  آوری و دفع فاضالب، پرهیز از ساختِ خانه های بهداشتی جمع دفن زباله، استفاده از روش

هـا، اتـالف و آلـودگی منـابع آب،      هـا و رودخانـه   و خطرناک، عدم استقرار واحدهای مسکونی در حریم سـیالب 
از درآمد، امید به آینده شغلی، رضایت شغلی، داشتن سالمتی جسمانی بـرای   رضایت، تخریب و فرسایش خاک

هـای نوسـاز و بـادوام و بـا کیفیـت مطلـوب، وجـود         انداز مناسب، و نیز داشتن خانه انجام فعالیت و داشتن پس
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، )سیستم گرمایشی، سیسـتم سرمایشـی، سـرویس بهداشـتی، حمـام     (تسهیالت مناسب در واحدهای مسکونی 
ها، نشان  یری مواد و مصالح مقاوم در ساخت واحدهای مسکونی، و نورگیری و روشنایی کافی در مسکنکارگ به

  .از وضعیت بسیار نامطلوبی دارند
  های کیفیت زندگی سطح معناداری ارزیابی ساکنان از ابعاد و مؤلفه. 3جدول 

 Test value  سطح معناداری  میانگین Tآماره  مؤلفه  ابعاد
 )حد متوسط(

  اجتماعی
 12  022/0  00/11  -318/2  آموزش

  18  434/0  240/18  785/0  سالمت و امنیت
  15  470/0  786/14  -724/0  اوقات فراغت

  کالبدی
  21  000/0  240/18  -579/8  محیط مسکونی

  21  000/1  21  000/0  ها زیرساخت
  15  000/0  366/9  -804/11  درآمد و اشتغال  اقتصادی
  21  000/0  413/17  -889/13  کیفیت محیطی  محیطی

  
تـوان پـذیرفت کـه در     دهـد، مـی   نشان می 4گونه که جدول  بر اساس مقایسه تطبیقی روستاهای نمونه، همان •

نظر از بعد اقتصادی که از این لحاظ شرایط مشـابهی میـان روسـتاهای     روستاهای دهستان خاوه شمالی، صرف
 .شود مشاهده مینمونه حاکم است، در سایر ابعاد تفاوت معناداری 

 
  تحلیل واریانس تفاوت ابعاد کیفیت زندگی . 4جدول 

  سطح معناداری  ابعاد
  میانگین مجذورات جمع مجذورات

  گروهی بین  گروهی درون گروهیبین گروهیدرون

  633/590  298/24  699/5315  661/3401  000/0  کالبدی 
  825/28  793/8  422/259  852/1230  001/0  محیطی 
  083/119  750/1455  231/13  398/10  257/0  اقتصادی
  512/2545  428/4187  823/282  910/29  000/0  اجتماعی
  172/19365  828/15977  686/2150  127/114  000/0  کل ابعاد

  
دهند، به لحاظ کیفیت زندگی در بعد کالبدی  نشان می 8و 7، 6، 5گونه که جداول  براساس آزمون توکی، همان •

سـطوح  . تـوان شناسـایی کـرد    طبقه را مـی  4طبقه، و اجتماعی  1طبقه، اقتصادی  2محیطی طبقه، از لحاظ  4
و سطح کلی کیفیت زندگی با سه طبقه  8و 7، 6، 5های  بندی کیفیت زندگی در روستاهای نمونه در شکل طبقه

 . اند نشان داده شده 9در شکل شماره 
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  لبدیبندی روستاهای نمونه بر اساس کیفیت کا طبقه. 5جدول

 روستا  05/0معناداری طبقات در سطح آلفا 
  4  3  2 1 

  
  
  
  
  
  
1333/36  
5333/35  
3333/32 
3333/31 

  

  
  
  
  
  
733/37  

  
  
  
4667/38  
3333/38  

  
  

7143/49  
0625/48 
8667/44 

  

  کفراج
  سراب غضنفر

  ایرانشاهی
  شترخفت

  اللهی کرم
  سرخانجوب سفلی

  گاو بازه
  عزیزاباد

  نورمحمد زمانه
  زلیوار

  
  

  
  بندی کیفیت کالبدی دهستان خاوه شمالی سطح. 5شکل 
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  بندی روستاهای نمونه بر اساس کیفیت محیطی طبقه. 6جدول 

 05/0معناداری طبقات در سطح آلفا 
 روستا

2  1 
  
  
  
  
  
  
  
5333/16  
5333/15  
4667/15  

  

1875/20  
9333/17 
9333/17 
8571/17  
800/17 
6000/17 
1333/17 

  

  سراب غضنفر
 عزیزآباد

  اللهی کرم
  کفراج

 شترخفت
 ایرانشاهی

 گاوبازه
  زلیوار

  سرخانجوب سفلی
 نورمحمد زمانه

  
  
  

  
  بندی کیفیت محیطی دهستان خاوه شمالی  سطح. 6شکل 
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  بندی روستاهای نمونه بر اساس کیفیت اقتصادی طبقه. 7جدول 

  05/0معناداری طبقات در سطح آلفا 
 روستا

1  
125/10  
400/9  
866/7  
000/11  
886/8  
400/10  
446/9  
400/9  
800/8  
4000/8  
  

  سراب غضنفر
 عزیزآباد

  اللهی کرم
  کفراج

 شترخفت
 ایرانشاهی
 گاو بازه
  زلیوار

  سرخانجوب سفلی
 نورمحمد زمانه

  
  

  
  بندی کیفیت اقتصادی دهستان خاوه شمالی سطح. 7شکل 
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 بندی روستاهای نمونه بر اساس کیفیت اجتماعی طبقه . 8 جدول

  05/0در سطح آلفا معناداری طبقات
 روستا

4  3  2 1 
  
  
  
  
  
  
8000/41  
6000/41  
800/40  
8000/40  

  
  
  
  
6000/43  
1333/43 

  

  
8125/49  
6000/47  
2000/47 

  
  

  کفراج  7143/53
 سراب غضنفر

 ایرانشاهی
 گاو بازه 
 عزیزآباد

 اللهی کرم
 سرخانجوب علیا

 شترخفت
 زلیوار

  نورمحمد زمانه
  

    
  اجتماعی دهستان خاوه شمالیبندی کیفیت  سطح.  8شکل 
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دهد که روستاهای دهستان خاوه شمالی را  نشان می 9با درنظر گرفتن تمامی ابعاد کیفیت زندگی، نتایج جدول  •
یعنـی روسـتاهای دارای    1غضـنفردر طبقـه    سـراب  کفـراج و  روستاهای .بندی کرد توان در سه طبقه گروه می

اللهـی، شـترخفت،    و روسـتاهای کـرم   2ای ایرانشاهی در طبقـه  باالترین سطح کیفیت زندگی جای دارند، روست
با کمترین سطح کیفیت زنـدگی قـرار    3عزیزآباد، سرخانجوب علیا، زلیوار، گاوبازه و نورمحمد زمانه در در طبقه 

 . اند گرفته
  بندی کیفیت زندگی در روستاهای نمونه طبقه. 9جدول 

 05/0معناداری طبقات در سطح آلفا 
 روستا

3 2 1 

  
  
  

93/109 
27/107 
73/106 
47/106 
47/103  
06/98  
400/97 

  
  

47/120 
  
 

29/132  
19/128 

  
  

  کفراج
 سراب غضنفر

 ایرانشاهی
 گاو بازه

 کرم اللهی
 شتر خفت
 عزیز اباد

 سرخانجوب سفلی
 زلیوار

 نور محمد زمانه
  

  
  بندی کیفیت زندگی دهستان خاوه شمالی سطح. 9شکل 
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دهد، تحلیل رابطه بین کیفیـت زنـدگی و میـزان جمعیـت در سـطح روسـتاهای مـورد         نشان می 10طور که جدول  همان
دارد، به طوری که با افزایش جمعیت شاخص کـل   01/0مطالعه، نشان از وجود رابطه مستقیم معنادار آماری در سطح آلفا 

سـتایی عـاملی تأثیرگـذار بـر سـطح      رسد که میزان جمعیت رو بدین ترتیب به نظر می. یابد کیفیت زندگی نیز افزایش می
  . کیفیت زندگی در ابعاد اجتماعی و اقتصادی و محیطی در منطقه مورد مطالعه است

 ضریب همبستگی بین جمعیت و شاخص کل کیفیت زندگی. 10جدول

  میزان جمعیت شاخص کیفیت زندگی  ها ارزش  ها مؤلفه

 شاخص کیفیت زندگی

  
  

894/0 1 همبستگی پیرسن (**) 

000/0 . معناداریسطح   

 10 10 تعداد

  میزان جمعیت
  
   

894/0 همبستگی پیرسن (**) 1 
000/0 سطح معناداری  . 

 10 10 تعداد
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

  گیری نتیجه
دهنـدۀ دیـدگاهی نـو در نگـرش      در بیشتر جوامع صنعتی و در حال توسعه، طرح موضوعی به نام کیفیـت زنـدگی، نشـان   

هدف کیفیت زندگی در نواحی روسـتایی، تثبیـت جمعیـت خانوارهـای روسـتایی و دسترسـی       . ای است موضوعات توسعه
با این نگرش مقاله حاضـر بـه هـدف سـنجش کیفیـت زنـدگی در نـواحی        . عادالنه آنها به زمین و منابع در روستاهاست

دهند متغیرهـایی ماننـد کیفیـت آمـوزش، کیفیـت       ها نشان می ه است، که یافتهروستایی از دید جامعه نمونه صورت گرفت
انـد و   تـر از حـد متوسـط    محیط مسکونی، کیفیت محیطی، کیفیت اشتغال و درآمد و کیفیت گذران اوقات فراغـت، پـایین  

  .  اند ها و کیفیت سالمت و امنیت در سطح متوسط ارزیابی شده متغیرهای کیفیت زیرساخت
دهند که کیفیت آموزش به دلیل وجود مدارس دارای بافت فرسوده و حـداقل تسـهیالت    همچنین نشان می ها یافته

الزم آموزشی ـ از جمله آزمایشگاه و سایر تجهیزات ـ و نیز پایین بودن سطح رضایت از نحوه تدریس معلمان بسیار پایین   
ط مسکونی در جامعه نمونـه، بـه دلیـل وجـود بافـت      های توصیفی نشان از آن دارند که کیفیت محی همچنین یافته. است

های بهداشتی، سیستم گرمایشـی ـ سرمایشـی و     ها و نیز فقدان تسهیالت مناسب از جمله سرویس قدیمی و فرسوده خانه
  . حمام در سطح بسیار اندکی قرار دارد

ست، به طوری کـه بیشـتر جامعـه    های تحقیق مبیّن پایین بودن سطح کیفیت اشتغال و درآمد ا افزون بر اینها، یافته
نمونه از نوع شغل خود به جهت وجود مشکالتی که در طول یک سال کاری با آن مواجـه بـوده کـه در نهایـت درآمـد و      

. کنند و بـه آینـده و پیشـرفت شـغلی خـود امیـدوار نیسـتند        سازد، احساس نارضایتی می انداز ناچیزی را عاید آنها می پس
ند که کیفیت محیطی در سطح روستاهای مورد مطالعه بسیار پایین است، بـه طـوری کـه در    ده همچنین نتایج نشان می
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های بهداشتی جمـع آوری   تمامی روستاها حتی مرکز دهستان هیچ گونه جایگاه دفن زباله و فضوالت حیوانی و نیز روش
تان منجر به بروز مشـکالت متعـدد   این امر در فصول مختلف سال و به ویژه تابس. زباله و شبکه دفع فاضالب وجود ندارد
کیفیت گذران اوقات فراغت نیز به دلیل فقدان امکانات ورزشی و فرهنگی و هنری، . در روستاهای مورد مطالعه شده است

  . از جمله کتابخانه عمومی، در سطح بسیار اندکی ارزیابی شده است
هـای مـؤثر    نمونه به لحاظ رضـایتمندی از مؤلفـه   اند که میان جامعه دهندۀ آن های تحقیق نشان دیگر این که یافته

. جز مؤلفه اقتصادی، تفـاوت معنـاداری وجـود دارد    به) کیفیت کالبدی، کیفیت محیطی، کیفیت اجتماعی( برکیفیت زندگی
باالترین رضایتمندی جامعه نمونه به لحاظ کیفیت کالبدی، محیطی و اجتماعی متعلق به روستاهای کفراج به عنوان مرکز 

در . ستان و روستاهای سراب غضنفر و ایرانشاهی است که بیشـترین جمعیـت را در میـان روسـتاهای دهسـتان دارنـد      ده
توان روستاهای دهستان خاوه شـمالی را در سـه طبقـه     مجموع ابعاد کیفیت زندگی به طور نسبی و در مقیاس محلی، می

یشترین سطح کیفیـت زنـدگی، در طبقـه دوم روسـتای     در طبقه یک روستاهای کفراج و سراب غضنفر با ب. بندی کرد رده
.  انـد  ترین سطح کیفیت زندگی قرار گرفته ایرانشاهی با سطح کیفیت زندگی متوسط، و سایر روستاها در طبقه سوم با پایین

دی هایی که ناگلیر و ریم برای ارتقـای کیفیـت زنـدگی، چنـد بعـ      های تحقیق، با فروض در واقع باید اذعان کرد که یافته
  .سویی دارد اند، هم نگر جزء الزامات ارتقای کیفیت زندگی مطرح کرده بودن، تعادل با محیط با رویکرد کل
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