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Introduction and Background The development objective of improving the quality of life in local, 
national and international, and the human future will be based on a better understanding of structures 
that affect quality of life. The aim of this study was to identify factors affecting the quality of life based on 
justice between the villages of Ardabil city.
Methodology This research is applied in terms of its purpose and based on the descriptive-analytical 
nature of which the approach used is of a quantitative nature. The statistical population of the study is 
40 villages in Ardebil with a population of 37339 people in year 2018. The sample size was estimated at 
380 people based on the Cochran formula and in proportion to the population of each district randomly 
distributed systematically between them. To analyze the topic, four indicators were used in the form of 
44 items. For data analysis, single sample t-test and COPRAS technique were used.
Findings The results of the research based on the COPRAS technique indicate this of the villages in the 
study area are not balanced in terms of the distribution of quality of life indicators, so that four villages 
are in very good, five villages are in good situation, 26 villages on average, and five villages in the area 
were poor. The one-sample t test results showed that villagers are satisfied only in the social dimension 
of their lives and they are not content with economic, environmental and physical indicators. 
Conclusion Finally, it can be said that spatial differences in quality of life in rural areas of Ardabil city 
indicate that most villages are not in good condition and access to quality of life indicators is not fair.
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  چکيده

امروزه بهبود كیفیت زندگی هدف توسعه در سطوح محلی، ملی  ها:اهداف و زمینه
فیت كه بر كی استهایی آینده بشر متكی بر درك بهتر سازه .المللی استو بین

شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت  هدف از پژوهش حاضر گذارند.می زندگی تأثیر
  .بودزندگی بر پایه عدالت فضایی در روستاهای شهرستان اردبیل 

روستای شهرستان اردبیل  ۴۰ ی درتحلیل-این پژوهش توصیفی: شناسیروش
 ٣٨٠حجم نمونه براساس فرمول کوکران  انجام شد. ۱۳۹۷ر سال د) نفر ٣٧٣٣٩(

صورت تصادفی سیستماتیک و به تناسب تعداد جمعیت هر منطقه به	نفر برآورد
های عینی از نامه و برای شاخصهای ذهنی از پرسش. برای شاخصانتخاب شد
شاخص  ۱۱از  ،عددر نهایت در چهار بُ  شد.استفاده  ۱۳۹۵های رسمی سال آمارنامه

ای و نمونهتک 	Tها از آزموند. برای تحلیل دادهشگویه استفاده  ۴۴در قالب 
  تکنیک کوپراس بهره گرفته شد. 

های کیفیت روستاهای منطقه مورد مطالعه از لحاظ پراکندگی شاخص ها:یافته
ای که چهار روستا در سطح خیلی ند، به گونهشتزندگی در وضعیت متعادل قرار ندا

روستا در سطح متوسط و پنج روستا در  ۲۶پنج روستا در سطح خوب، خوب، 
عد اجتماعی از زندگی خود رضایت یان تنها در بُ یسطح ضعیف قرار داشتند. روستا

   ند.شتهای اقتصادی، محیط زیست و کالبدی رضایت نداند و از شاخصشتدا
 ییادر مناطق روست یزندگ تیفیک ییبا توجه به تفاوت فضا گیری:نتیجه

از  یقرار ندارند و برخوردار  یمناسب تیروستاها در وضع شتریب ل،یشهرستان اردب
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ایدار، گیری کوپراس، توسعه پکیفیت زندگی، عدالت فضایی، تکنیک تصمیم :هاکلیدواژه

  روستاهای شهرستان اردبیل

  
  ۰۲/۱۰/۱۳۹۷ تاريخ دريافت:
  ۱۶/۰۶/۱۳۹۸ تاريخ پذيرش:

  bahram_imani60@yahoo.comنويسنده مسئول: *

  

  مقدمه
های مهم توسعه جوامع شهری و کیفیت زندگی یکی از شاخص
تواند منجر به توسعه در ابعاد مختلف روستایی است و بهبود آن، می

	,Gupta] اقصادی، اجتماعی و محیطی گردد . موضوع [2015
یابد زیرا جامعه دوچندان میمذکور در جامعه روستایی اهمیتی 

ای از تحوالت اجتماعی و فرهنگی روستایی در شرایط کنونی، دوره
، تواند بر شدتکند و هر برنامه و سیاست اقتصادی میرا تجربه می

	,al	et	Ahmadi] سرعت و جهت این تغییرات اثر گذار باشد

ع ل و مشکالت به وجود آمده در جوامیامروزه در کنار مسا. [2016
روستایی مانند نقض حقوق بشر، فساد، سواستفاده از کارگران، 
تبعیض، در دسترس نبودن امکانات آموزشی، کاهش جمعیت، 

کاهش درآمد، کاهش سطح اشتغال، کاهش تولیدات زراعی، 
ای چالش لهسامهاجرت نیروی کار، از کیفیت زندگی به منزله م

ته و های توسعه یافنشده در نواحی روستایی کشور برانگیز و شناخته
بودن . پایین[2017	al,	et	Jamini] کننددرحال توسعه یاد می

به  یانیسطح زندگی در نواحی روستایی و در نتیجه مهاجرت روستا
ل و مشکالت متعدد اجتماعی، اقتصادی و یسمت شهرها، مسا

محیطی را در نواحی روستایی به دنبال داشت. کیفیت زندگی در 
کالتی مانند ضعف منابع درآمدی، فقدان وسایل مناطق روستایی مش

های شغلی مناسب، مشکالت نقلیه خصوصی و عمومی، نبود فرصت
های اجتماعی، تغذیه نامناسب و های ناشی از نابرابریو آسیب

	,al	et	Mirsardoo	Shahrokhi] گیردمی مسکن ناپایدار را در بر

ایی مناطق روستتوان گفت، کیفیت زندگی در بنابراین می .[2015
به عوامل زیادی از جمله اشتغال، درآمد مناسب، دسترسی به 
خدماتی مانند آموزش و بهداشت، سالمت، محیط طبیعی، امنیت و 

های قوی وابسته است. عواملی مانند مقیاس کوچک و تراکم انجمن
، مد در بخش کشاورزیآهای روستایی، کمبود اشتغال و در سکونتگاه

های ارتباطی و شبکه حمل زوای جغرافیایی آنها، راهفاصله زیاد و ان
الزم برای بهبود  هایسیاستو نقل نامناسب و ناکارآمد، اجرای 
	Danaei] تر کرده استکیفیت زندگی روستایی پیچیده et	al,	

2017].	
های کیفیت سال اخیر، ایران از نظر توجه به بیشتر شاخص ۵۰در

گیری کوشا بوده است. از زمان شکلزندگی و تأکید بر آنها، کشوری 
ریزی توسعه در چارچوب سازمان برنامه و بودجه تا به نظام برنامه

ها همحال، گسترش رفاه اجتماعی و توسعه انسانی رسالت اصلی برنا
اند. افزایش سطح زندگی و برقراری عدالت اجتماعی، در کشور بوده
ز انقالب تشکیل های توسعه پس اها را در سیاستمحوریت برنامه

. در زمینه [2016	al,	et	Anabestani	2010;	Anbari,] دهدمی
 هایها و طرحهای روستایی، برنامهارتقاء کیفیت زندگی در محیط

ها بیشتر در غالب گوناگونی در کشور اجرا شده است. این برنامه
	Rabieifar] ریزی توسعه روستایی استبرنامه &	 Hazrati,	

به محرومیت جامعه روستایی کشور، بررسی و  با توجه .[2015
تحلیل کیفیت زندگی این قشر از جامعه به عنوان یک مالک سنجش 

های روستایی و شدن نیازهای مادی و غیر مادی خانوادهدر برآورده
	Barimani] یابددرک ذهنی و رضایت آنها از این نیازها ضرورت می

et	al,	2013] .  
های در رابطه با موضوع کیفیت زندگی در مناطق روستایی پژوهش

رو پژوهش حاضر با الهام از این متعددی صورت گرفته است، از این
تر به بررسی کیفیت زندگی در مناطق ها، با نگاهی جامعپژوهش

ا، هروستایی شهرستان اردبیل پرداخته است. از جمله این پژوهش
است  [2011	al,	et	Poortaheri] همکارانو  پورطاهریپژوهش 

که با هدف ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی روستایی انجام دادند و 
برای ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی روستایی ابعاد اجتماعی، 
کالبدی، محیطی و اقتصادی را در نظر گرفتند که نتایج آنها حاکی 

بودن کیفیت سالمت و امنیت و کیفیت کالبدی بود. این از متوسط
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در حالی است که کیفیت آموزش، کیفیت محیط مسکونی، کیفیت 
وسط تر از حد متمحیط فیزیکی و نیز کیفیت درآمد و اشتغال پایین

	et	Ronizi	Akbarian]و همکاران  رونیزیاکبریانارزیابی شدند. 

al,	2013] ی کوچک در بهبود پژوهشی با هدف نقش شهرها در
کیفیت زندگی روستاهای پیرامون بخش رونیز شهرستان استهبان 

یفیت های کبه این نتیجه رسید که شهر رونیز توانسته است در حوزه
محیط، مسکن، سالمت و بهزیستی، همبستگی، تثبیت جمعیت، 

خود ها در روستاهای اطراف فرهنگ و آموزش و کیفیت زیرساخت
ست و فقط در دو مقوله تفریح و اوقات فراغت و بهبود ایجاد کرده ا

 و عنابستانیاشتغال و درآمد بهبود چندانی فراهم نیاورده است. 
در تحقیق خود به منظور تحلیل  [2015	Anabestani,]همکاران 

ایی های روستفضایی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی در سکونتگاه
ابعاد  که بین خش سیمکان شهرستان جهرم به این نتیجه رسیدندب

محیطی، کالبدی، اقتصادی و اجتماعی) و کیفیت چهارگانه (زیست
زندگی رابطه معناداری وجود دارد بدین معنا که با افزایش کیفیت 
ابعاد چهارگانه، کیفیت زندگی در روستاهای موردمطالعه افزایش 

نیز  [2016	al,	et	Ghadrmarzi] همکارانو  قادرمرزی یابد.می
های با هدف توزیع فضایی کیفیت زندگی در سکونتگاهدر پژوهشی 

روستایی شهرستان روانسر دادند به این نتیجه رسیدند سطح کیفیت 
تر از حد متوسط بوده و بین زندگی در محدوده مورد مطالعه پایین

مورد مطالعه از نظر عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی های دهستان
 و همکاران ادهز عبدالهتفاوت معناداری وجود دارد. 

[Abdolahzade	et	al,	2016]  در پژوهشی با هدف بررسی تأثیر
آبخیزداری بر کیفیت زندگی در نواحی روستایی شهرستان بابل انجام 

های بزرگ آبخیزداری با دادند که نتایج بیانگر عدم تأثیر پرژوه
تأثیربلند مدت بر کیفیت زندگی در نواحی روستایی است و 

بیولوژیکی که تأثیر عینی و محسوسی بر  های کوچکپروژه
یان یهای معیشتی دارند بیشتر بر سطح کیفیت زندگی روستافعالیت

نیز  [2017	al,	et	Jamini] و همکاران جمینیتأثیر داشته است. 
در پژوهشی که به قصد بررسی توزیع فضایی کیفیت زندگی و 

رستان شه های روستاییهای آن در سکونتگاهکنندهشناسایی تعیین
روانسر انجام دادند به این نتیجه رسیدند شکاف و نابرابری در بین 

 %٦ ای نشان داد حدودگیری از تحلیل خوشهروستاها با بهره
در خوشه سوم  %٧٩در خوشه دوم و  %١٥روستاها در خوشه اول، 

اند و بیانگر این است حاکمیت کیفیت ضعیف زندگی بر قرار گرفته
  مورد مطالعه است.روستاهای محدوده 

در پژوهش خود با  [2007	al,	et	Costanza]همکاران و  کستنزا
ها، نیازهای سازی فرصتهدف کیفیت زندگی: رویکرد یکپارچه

 های عینی واز روشدهند که ترکیبی انسانی و رفاه ذهنی نشان می
 تواند این واژه را بهتر ترسیمذهنی برای تعیین کیفیت زندگی، می

ترتیب، کیفیت زندگی از دو مؤلفه تأمین نیازهای انسان  این کند. به
شدن نیازهای معیشتی، تولیدمثل، امنیت، محبت و عاطفه، (برآورده

مشارکت، آگاهی و ادراک، گذراندن اوقات فراغت، خالقیت، هویت 
ها) و آزادی) و رفاه (شادکامی، سودمندی برای افراد و گروه

	,Liu] لیوشده است. تشکیل در پژوهش خود با عنوان  [2008
های گیری کیفیت ذهنی زندگی در تایپه با استفاده از شاخصاندازه

ذهنی به ارزیابی کیفیت زندگی در شهر تایپه پرداخته است. نتایج 
دهد که محل زندگی، سن، تحصیالت و درآمد تحقیق نشان می

 آن دهند. عالوه برقلمروهای مختلف رضایت را تحت تأثیر قرار می
وضعیت اجتماع، تعلقات محلی و رضایت از محله بیشترین تأثیر را 

 و همکاران گراگیبر رضایت از کیفیت زندگی دارد. از سوی دیگر 
[Grgi	et	al,	2010]  در پژوهشی که با هدف ارزیابی کیفیت زندگی

در مناطق روستایی کرواسی انجام داد به این نتیجه رسید که سطح 
در روستاها در ابعاد مختلف اقتصادی یعنی زندگی مردم ساکن 

شغل، حرفه و درآمد در سطح پایین است که این عوامل منجر گردیده 
 حقیقیذاکر یان روستاها را ترک کرده و مهاجرت نمایند. یروستا

[Zakerhaghighi	et	al,	2015]  در پژوهشی با هدف ارزیابی
ن دادند به ایانجام  کیفیت ذهنی زندگی ساکنان مناطق غیر رسمی

ترین عاملی که بر کیفیت زندگی نتیجه دست یافتند که مهم
گذارد عوامل اقتصادی است. های غیر رسمی تأثیر میسکونتگاه
در پژوهشی  [2017	al,	et	Wedgeworth]و همکاران  ودوجور

با هدف بررسی نقش حساسیت بین فردی، حمایت اجتماعی و 
ام دادند و این نتیجه حاصل کیفیت زندگی سالمندان روستایی انج

شد که حساسیت بین فردی و رضایت از حمایت اجتماعی، کیفیت 
های ه خدمات بهداشتی و کیفیت درک شبکهیزندگی را براساس ارا

  کند.بینی میاجتماعی پیش
، نبود شودلی که در بیشتر روستاهای کشور مشاهده میییکی از مسا

ه است که میزان عدالت های صورت گرفتگیریمشارکت در تصمیم
در توزیع خدمات و همچنین کیفیت زندگی را در میان ساکنان پایین 
آورده است. همچنین نبود اعتماد به مسئولین و نبود مدیریت 
صحیح در میان مدیران کارایی آنها را پایین آورده است. این موارد 

ی ور ههایی چون بیکاری، فقر، رکود، انزوا، درآمد کم، بهر باعث چالش
های محیط پایین، مهاجرت، فردگرایی، تضاد اجتماعی، آلودگی
ر این شود. دزیستی و در نهایت کیفیت پایین کیفیت زندگی می
الت ل و مشکیمیان روستاهای شهرستان اردبیل از دیرباز با این مسا

اند. اهمیت موضوع کیفیت زندگی و عدالت و پنجه نرم کرده دست
زیستی و روستاهای آن در توسعه و به فضایی در این شهرستان
پذیر و فقیر در که بیشترین افراد آسیبجوامع روستایی و این

کند تا کنند، ایجاب میکشورها در مناطق روستایی زندگی می
له کیفیت زندگی و عدالت فضایی اتری به مسشناخت علمی و دقیق

یت کیفداشته باشیم. این نوع شناخت کمک شایانی به افزایش 
ر ل و مشکالت دیزندگی و در نتیجه کاهش فقر و از بین رفتن مسا

  نماید.مناطق روستایی اردبیل می
بنابراین، هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر 
کیفیت زندگی روستاهای شهرستان اردبیل بر پایه عدالت فضایی 

ها ریزیامهتواند در برناست. مسلم است که رسیدن به این هدف می
و مدیریت آینده اثربخش باشد. لذا در راستای رسیدن به هدف حاضر 

  واالت زیر مطرح گردید: ئس
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های کیفیت زندگی در روستاهای شهرستان اردبیل با آیا شاخص
(دسترسی برابر) انطباق دارد و روستاها  عدالت فضایی شاخص

	ها دارند؟ دسترسی متناسبی به شاخص
طق روستایی شهرستان اردبیل از کیفیت زندگی خود آیا ساکنان منا
  رضایت دارند؟

مورد توجه قرار گرفت اما  ١٨٢٠مفهوم عدالت فضایی از اوایل دهه 
ای برای بررسی نژادی در آمریکا به عنوان پایه ١٩٨٠از اواسط دهه 
	,Laurent] مطرح گردید و بیانگر رفتار منصفانه و در  [2011

دون توجه به قومیت، رنگ و منشأ ملیت برگیرندگی همه مردم، ب
	;2005	al,	et	Tsou] است که از عدالت اجتماعی گرفته شده است

Roostaei	et	al,	2013]یابد. عدالت فضایی در صورتی تحقق می 
که توزیع ثروت، قدرت و فرصت با قابلیت مکان در فضاهای مختلف 

امع جهت جغرافیایی انجام شود و درآمدی را که به توانمندی جو
	,al	et	Hafeznia] شود، افزایش دهدکردن نیازها منجر میبرآورده

ها، ین مفهوم در کلیتی فراگیر به رعایت حقوق برابر انسانا [2015
ی های اولیه زندگحفظ و پاسداری از کرامت انسانی، تأمین نیازمندی

زت نفس اجتماعی توجه دارد. دستیابی به عدالت فضایی در عو 
های اجتماعی و برابری دالنه هزینهاخدمات جهت تخصیص عتوزیع 

 ریزی استهای محیطی یکی از اهداف مهم برنامهاستفاده از ظرفیت
[Shalehpoor	&	Afrakhte,	2016] . با استنباط ویکو و کراپتن

در عدالت فضایی به سه اصل تأکید  رالزاز نظریه عدالت اجتماعی 
تشویق  -٢های برابر، تن فرصتبه رسمت شناخ -١کنند که شاملمی

به انحراف از یک نقطه، در صورتی که این انحرافات منفعتی برای 
ایجاد آستانه کمینه در توزیع و  -٣ترین افراد داشته باشد محروم

ز آن ا ترییندسترسی به خدمات به طوری که کیفیت و کمیت پا
  .[2017	Noori,	&	Toosi	Nedaei] نباشد

های فضایی یا جغرافیایی عدالت توجه دارد بهعدالت فضایی به جن
که بر توزیع عادالنه منابع در جامعه تأکید دارد که تا چند دهه پیش 

	,Soja] دارای کاربرد متداول نبود تفکر  هیوکو. به باور [2008
عدالت فضایی نه تنها فهم نظری در ارتباط با عدالت را توسعه 

ایجاد کرده که موجب  دهد بلکه بینش قابل توجه جدیدی رامی
کارآمدترشدن دانش علمی برای دستیابی به عدالت و دموکراسی 

. از دیدگاه جغرافیایی، [2016	al,	et	Parizadi] شودبیشتر می
عدالت اجتماعی و فضایی مترادف با توزیع فضایی عادالنه امکانات 
و منابع بین مناطق مختلف و دستیابی شهروندان به آنهاست، زیرا 

توزیع عادالنه آنها به بحران اجتماعی و مشکالت پیچیده فضایی  نبود
	Ghasemi] خواهید انجامید Siani	 &	 Haghi,	 . لذا [2016

های عدالت فضایی شامل توزیع متوازن امکانات ترین شاخصمهم
	Delaee] و خدمات، رعایت حداقل خدمات و ارزش زمین را نام برد

Milan	&	Khirodin,	2017] ز آن توزیع عادالنه نیازهای و منظور ا
 اساسی، امکانات، تسهیالت و خدمات در مناطق مختلف است

[Amanpoor	et	al,	2017]  و به عنوان موضوعی کلیدی و مهم
در توسعه پایدار مطرح است که اهداف مشترکی با حفاظت محیطی 

	Mitchel]و عدالت اجتماعی دارد et	 al,	 رو در از این .[2012

	Naeimi] فضایی بر رفع فقر تأکید زیادی شده استمفاهیم عدالت 

&	Babaiaghdam,	2017] رفع فقر و محرومیت و دسترسی .
  یکسان به منابع و امکانات یکی از نکات کلیدی کیفیت زندگی است.

های شناسان بر برتریزمانی که جامعه ١٩٦٠کیفیت زندگی در دهه 
	دا نموداجتماعی واکنش نشان دادند، اهمیت پی -اقتصادی

[Pukeliene,	2011]  و مفهومی چند وجهی، نسبی و متأثر از
های فردی و اجتماعی است که دارای ابعاد زمان و مکان و ارزش
 اسمیت. به باور [2012	al,	et	Farahani] عینی و ذهنی است

ها هایی که در حوزه کیفیت زندگی مطرح شد در ابتدا بر نگرانینظریه
های اخیر به سمت کید داشت، ولی در سالهای فردی تأ و اولویت

تغییر  غیره	مسائل اجتماعی مانند امنیت، روابط اجتماعی، رفاه و
رویکردهای  غیاثوند. به باور [2015	al,	et	Imani] یافته است

شوند، رویکرد مرتبط با کیفیت زندگی به دو گروه تقسیم می
یازهای ی ناسکاندیناوی مبتنی بر بعد عینی کیفیت زندگی و ارضا

اولیه زندگی است و دوم رویکرد آمریکایی است و محققان بیشتر بر 
های ذهنی تجارب ذهنی افراد از زندگی آنها توجه دارند و بر معرف

هدف نهایی  پارکر. به باور [2016	al,	et	Farahani] تأکید دارند
یفیت های  کبررسی کیفیت زندگی و کاربرد آن  این است که شاخص

ها ارتقاء یافته و زمینه بروز یک زندگی فراد، جوامع و ملتزندگی ا
. [2014	Sareban,	Haidari] بخش فراهم گرددهدفمند و لذت

نیز معتقد است کیفیت زندگی در بعد جمعی آن بر ثبات  ونتاگوس
ها و پایداری محیط فیزیکی و اجتماعی، منابع اجتماعی درون گروه

د شامل انسجام مدنی، همکوشی کننو جوامعی که در آن زندگی می
ای گسترده و پیوندهای موقتی در تمام و یکپارچگی، روابط شبکه

های اعم از اعتماد، نوع دوستی و سطوح جامعه، هنجارها و ارزش
طلبی تأکید رفتار دگرخواهانه، انصاف، عدالت اجتماعی و برابری

 زندگی، کیفیت پالبراساس دیدگاه  [2015	Ghidari,	Sojasi]دارد
 روانی -شدن نیازهای روحیمعیاری است برای تحلیل میزان برآورده
و  [2017	al,	et	Danaei] و مادی جامعه و کیفیت زندگی است

به میزان رضایت افراد از شرایط اجتماعی و محیطی اطراف تأکید 
	&	Marans] دارد Stimson,	 سازمان بهداشت جهانی،  [2011

ی افراد از موقعیت خود در کیفیت زندگی را شامل درک شخص
های متفاوت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و نظام ارزشی زمینه

کند که متأثر از ارتباط سالمت جسمی فرد، حاکم بر آن بیان می
وضعیت روانی، سطح وابستگی و روابط اجتماعی و محیط پیرامون 

در زمینه  درونوسکی. از سوی دیگر [2015	al,	et	Lu] او است
زندگی میان وضع رفاهی و سطح زندگی تمایز قائل بود و کیفیت 

تأکید داشت که وضع رفاهی مردم وابسته به سطح زندگی است و 
های وضعیت جسمی مردم، برای سنجش وضع رفاهی شاخص

وضعیت آموزشی و وضعیت اجتماعی را در نظر گرفت، و همچنین 
 های سطح زندگی را در برخورداری از خوراک، پوشاک،شاخص

سرپناه، بهداشت، آموزش، اوقات فراغت، امنیت، محیط اجتماعی و 
. بنابراین [2015	Hazrati,	&	Rabieifar] طبیعی را در نظر گرفت

ینی و های عاکنون، تکیه اصلی در بررسی کیفیت زندگی بر شاخص
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های ذهنی و درونی شامل، احساسات ذهنی است که شاخص
 های عینید است ولی شاخصشخصی، نظرات، باورها و تفکرات افرا

	et	Shumi] گیری استو بیرونی، مستقیماً قابل روئیت و اندازه

al,	 بعد عینی کیفیت زندگی با تأکید بر استفاده از  .[2015
های اجتماعی مستقل از معیارهای عینی که بیانگر واقعیت

های شخصی هستند، مبتنی بر این فرض قرار دارند که گذاریارزش
شرایط واقعی با معیارهای  توان با مقایسهگی را میشرایط زند
داد. این  صورت مطلوب یا نامطلوب مورد قضاوت قرارهنجاری، به

دسته از تعاریف بر این نکته تأکید دارند که کیفیت زندگی زمانی 
شود و فرد این شود که نیازهای اساسی فرد برآورده میتجربه می

ندگی را دنبال کرده و به آنها دست فرصت را دارد که اهداف خود در ز 
بعد ذهنی کیفیت زندگی بر  .[50	2000:	al,	et	Bonomi] یابد

ادراک ذهنی و تجربی از بهزیستی و کیفیت زندگی توسط فرد تأکید 
دارند و مربوط به حس درونی انسان، چون حس شادمانی و 

مندی از هر چیزی است. در این دیدگاه، بهزیستی ذهنی رضایت
مثابه هدف نهایی توسعه اجتماعی و معیار سنجش کیفیت  به

زندگی مطرح است و کیفیت زندگی وابسته به نظر ناظر است. 
کیفیت زندگی عبارت است از ادراک افراد از موقعیت خود در زندگی 

های ارزشی و در رابطه با اهداف، در متن فرهنگی و سیستم
وضعیت روانی،  ها و همچنین سالمت جسمانی،انتظارات، ارزش

سطح استقالل، روابط اجتماعی، باورهای فردی و ارتباط آنها با 
اری گذکیفیت زندگی محیطی مربوط به ارزش های برجستهویژگی

ذهنی که در یک زمینه فرهنگی، اجتماعی و محیطی به وقوع 
ای از عواملی است که در احساس پیوندد؛کیفیت زندگی مجموعهمی

جتماعی و محیطی شهروندان دخیل است و بهزیستی اقتصادی، ا
 ودشی رضایت فرد از زندگی خود اطالق میکیفیت زندگی به درجه

[Noll,	2001] . تعاریف ناظر بر ابعاد عینی و ذهنی کیفیت زندگی
بر استفاده از معیارهای ذهنی همراه با معیارهای عینی تأکید دارند. 

زندگی در رابطه  های فردی از موقعیتکیفیت زندگی به برداشت
ها و نیز در رابطه با اهداف، انتظارات، استانداردها بافرهنگ و ارزش
 عنوان شرایط خوب زندگی کیفیت زندگی به .شودو نیازها گفته می

نوان ع فقط به شود و نهبه همراه بهزیستی ذهنی مثبت تعریف می
عینی  رعناص عنوان یک فرایند که دربرگیرنده یک وضعیت، بلکه به

 ارتباط بین عناصر ذهنی وسیلهبهکه  شود.و ذهنی است، تعریف می
د. شوای از شرایط محیط عینی تعریف مییا شخص مبنا و مجموعه

 عناصر ذهنی کیفیت زندگی شامل احساس بهزیستی، توسعه
صورت شخصی و رشد یادگیری است. عنصر عینی کیفیت به

 شده است شخص تعریف برداری توسط یکهایی برای بهرهفرصت
[Noll,	2001] ی گرهای عینصورت بهزیستی کلی، که توصیف به؛

های ذهنی توسط بهزیستی کالبدی، مادی، اجتماعی گذاریو ارزش
 وسیلهفردی و فعالیت هدفمند به  و احساسی همراه با توسعه

 گرددشود، تعریف میگذاری میهای فردی ارزشمجموعه ارزش
[Hagerty,	2001] . مدل مفهومی تحقیق نشان داده  ۱شکل در

  شده است.
ها کیفیت در آنها را توزیع ناعادالنه امکانات و خدمات در سکونتگاه

پایین آورده است و بهترنمودن آن به عدالت فضایی و اجتماعی 
کند. لذا کیفیت زندگی ها و ساکنان آنها کمک میسکونتگاه

دلیل ابعاد مدیریت و  مخصوصًا کیفیت زندگی روستایی به
ه ک طوری گرفته است. به ریزی امروزه بسیار موردتوجه قراربرنامه
 عنوان یک سرفصل مهم در ریزان توسعه، کیفیت زندگی را بهبرنامه

ها مدنظر دارند. امروزه مفهوم کیفیت زندگی جای تدوین استراتژی
گی کیفیت زندریزی بازکرده است. خود را در ادبیات مدیریت و برنامه

 گیری قرارگرفتههای مختلفی موردبررسی و اندازهوسیله شاخصبه
. اندشدهها به دودسته عینی و ذهنی تقسیماست که این شاخص

های ارزیابی کیفیت زندگی در ترین شاخصترین و ملموسعینی
حوزه وظایف، اختیارات و کارکردهای مدیریت روستایی قرار دارد. در 

های عینی و ذهنی باهم ترکیب شوند ست که شاخصواقع مناسب ا
دهند که بینشی از رضایت های ذهنی این اجازه را میزیرا شاخص

بخش است به دست آید و فرد و هر آنچه برای مردم رضایت 
های عینی نیز برای ابعادی از محیط که سنجش آنها مشکل شاخص

  نماید.است مناسب می

  

 
  دل مفهومی تحقیقم )۱شکل 

 اجتماعی محیط زیستی کالبدی اقتصادی

 آموزش

 اوقات فراغت

 تعامل و همبستگی

 سالمت و امنیت

 محیط مسکونی کیفیت محیطی

 زیرساخت ها

 اشتغال

 تجهیزات تولیدی

 وضعیت درآمد

 کیفیت زندگی

 عدالت فضایی
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   ۱۳۹۸ تابستان، ۳، شماره ۳۴دوره                                     نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

  شناسیروش
این پژوهش از لحاظ هدف در زمره تحقیقات کاربردی و از لحاظ 

ی تحلیل -ماهیت و روش جزء تحقیقات پیمایشی از نوع توصیفی
ی انیاز تحقیق از روش کتابخانه آوری اطالعات مورداست. برای جمع

و برای داده های مورد نیاز تحقیق از روش میدانی و اسنادی استفاده 
روستای شهرستان اردبیل  ١٧٩ شده است. جامعه آماری پژوهش

 ٣٧٣٣٩روستا صورت تصادفی انتخاب گردید که دارای  ٤٠است که 
نفر  ٣٨٠جمعیت نفر است. حجم نمونه براساس فرمول کوکران 

ای برای گیری سهمیهکه با استفاده از روش نمونه برآورد گردید
نامه از هر یک از روستاهای منتخب استفاده انتخاب تعداد پرسش

های عینی و ذهنی در ). در این تحقیق شاخص١ (جدول شده است
شوند، که گویه با هم ترکیب می ۴۴ شاخص در قالب ١١چهار بعد از 

های رسمی مورد دادی از طریق آمارنامهنامه و تعتعدادی با پرسش
 ۰٫۸۷نامه از آلفای کرونباخ برای روایی پرسشگیرند. سنجش قرار می

و پایایی به صورت صوری و محتوایی با استفاده از نظرات کارشناسان 
ا ها در روستاها متناسب بپراکندگی تعداد نمونهاستفاده شده است. 

هر روستا به صورت تصادفی جمعیت آنها و روش انتخاب نمونه در 
ای تک نمونه t ها از آزمونبرای تحلیل داده سیستماتیک بوده است

  ).۱(جدول  و تکنیک کوپراس بهره گرفته شد
شوند، های عینی و ذهنی با هم ترکیب میدر این تحقیق شاخص

دهند که بینشی از رضایت های ذهنی این اجازه را میزیرا شاخص
بخش است به دست آید و مردم رضایتفرد و هر آنچه برای 

های عینی نیز برای ابعادی از محیط که سنجش آنها مشکل شاخص
هایی که انتخاب نماید. به همین دلیل شاخصاست مناسب می

های نامه و تعدادی از طریق آمارنامهایم تعدادی با پرسشکرده
گیرند. جهت تحلیل موضوع به طور رسمی مورد سنجش قرار می

(جهت بررسی بینش رضایت فرد و هر  های ذهنیمان از شاخصهمز 

(جهت بررسی ابعاد  بخش است) و عینیآنچه برای مردم رضایت
رو در محیط که سنجش آنها مشکل است) استفاده گردید. از این

های عینی از نامه و در بخش شاخصهای ذهنی از پرسششاخص
و در نهایت در چهار استفاده گردید  ١٣٩٥های رسمی سال آمارنامه
تا بتوان  ٢ جدول گویه استفاده گردید ۴۴ شاخص در قالب ١١بعد از 

کیفیت زندگی بر پایه عدالت فضایی را در روستاهای شهرستان 
  داد. اردبیل مورد مطالعه قرار

ای لیکرت (خیلی خوب، خوب، نامه در قالب طیف پنج گزینهپرسش
گردید؛ روایی صوری آن متوسط، ضعیف و خیلی ضعیف) طراحی 

نظر موردبررسی قرار به وسیله پانل متخصصان و اساتید صاحب
گرفت و سرانجام پس از تغییرات الزم مورد تأیید قرار گرفت. میزان 

نامه به صورت پرسش ٢٥نامه به وسیله توزیع پایایی پرسش
آزمون در منطقه مشخص گردید که ضریب آن براساس آلفای پیش

ه نامدهنده این است که پرسشبرآورد گردید که نشان ٨٦/٠کرونباخ 
های مذکور دارای قابلیت اعتماد باالیی است و توان سنجش مؤلفه

ای تک نمونه tپژوهش را دارد. جهت تحلیل موضوع نیز از آزمون 
یان از کیفیت زندگی استفاده یجهت تعیین میزان رضایت روستا

ان بندی و میز جهت سطحگیری کوپراس گردید. از تکنیک تصمیم
زندگی و توزیع عادالنه و های کیفیتبرخورداری روستاها از شاخص

 هاییکی از روش دسترسی برابر استفاده گردید. این تکنیک
رود یبندی به کار مبندی یا رتبهگیری است که برای اولویتتصمیم

 کنند. این روش، برایو برای این کار از وزن معیارها استفاده می
رود و تأثیر آن بر کار میارزیابی هر دو معیار کمینه و بیشینه به

 شود کهروی ارزیابی نتایج، به صورت جداگانه در نظر گرفته می
، ریگیتشکیل ماتریس تصمیم، تعیین وزن معیارها ،شامل مراحل

یابی ارز، تفکیک معیارهای منفی و مثبت، دارتشکیل ماتریس وزن
	Faraji]محاسبه ارزش نهایی ، و منفینهایی معیارهای مثبت 

Sabokbar,	2014].  

  
  جامعه آماری و حجم نمونه )١ جدول

  نمونه  جمعیت  خانوار  روستا  نمونه  جمعیت  خانوار  روستا  نمونه  جمعیت  خانوار  روستا
  ٩  ٨٧٦  ٢٦٨  گرجان  ٣  ٢٥٢  ٧٥  روشنق  ٢  ١١٠  ٧٣  شریف بیگلو

  ١٢  ١١٩٦  ٣٠  پیرقوام  ٢٨  ٢٨١٧  ٨٢٠  شام اسبی  ٢  ٧٢  ٢١  تپهگل
  ٢٠  ١٩٢٩  ٦٠٥  اقبالق رستم  ٤  ٤٣٥  ١٣٣  کندیکنسول  ٢  ١٥٣  ٤٧  بالغساوج
  ١٣  ١٣٠٥  ٤١٢  آقاجان خان  ٣٣  ٣٢٨٧  ٨٨٦  خیارک  ١٤  ١٤٠٩  ٤٠٠  قشالقیطالب
  ٥  ٥٢٩  ١٥٦  لرقره  ٢٤  ٢٣٤٨  ٦٧٨  چناقرود  ٩  ٩٢٧  ٢٥٨  نوران
  ١٤  ١٣٤٦  ٤٠٩  کرکرق  ٢  ١٨٠  ٥١  کندیحسنعلی  ٣  ٣١٥  ٩٧  پیرالقیر
  ١٧  ١٦٥٩  ٥٠٢  علیاانزاب  ١٧  ١٦٣٩  ٥٠٣  امیدچه  ١٦  ١٥٧١  ٤١٠  قشالقیحکیم
  ٢  ١٦٣  ٥٠  اردی  ٩  ٨٨٩  ١٨٠  باروق  ٤  ٣٦٠  ١٠٨  درقبنفشه
  ٢  ٢١٥  ٦٥  دلیلو  ٢  ۱۷۰  ۴۱  آبادحفظ  ٤  ٣٥٢  ١٠٠  بودااللو
  ٢٧  ٢٦٥٠  ٧٢٧  بارالوی   ١٤  ١٣٩٥  ٥٢٠  نوشهر  ٣  ۲۹۱  ۹۳  فوالدلو
  ٢  ٢١٦  ٦٣  کردعلی  ٤  ٣٨٣  ١٢٣  شبلو  ٨  ٨١٦  ٢٦٠  کرگان
  ٢٣  ٢٣٢٦  ٦٨٣  ثمرین  ١٣  ١٢٧٥  ٣٥٦  کریق  ٢  ١٥٠  ٤٦  یایچی

  ٨  ٧٦٣  ٢٤٠  گندیشمین  ١  ١٣١  ٣٥  شندرشامی  ٢  ٢٣٥  ٥٨  کردقشالقی
  ٣٨٠حجم نمونه:     ۱۱۰۵۳جامعه آماری:   ٤٠تعداد روستا:     ٢  ٢٠٤  ٦٣  ابرکوه
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  آمارنامه  تعداد ادوات تولیدی-٢٧میزان تولیدات خدماتی، -٢٦میزان تولیدات صنعتی، -٢٥میزان تولیدات کشاورزی، -٢٤  تجهیزات تولیدی

 محیط
  زیست

  کیفیت محیطی
  آمارنامه  آوری زبالههای جمعماشین-٣٠میزان زباله تولیدی، -٢٩دفن نا مناسب زباله،  -٢٨

  نامهپرسش  قرار گرفتن واحدهای مسکونی در مسیر سیالب-٣٣منابع آب و هوا، -٣٢سازی، عدم رعایت شیب در خانه-٣١

  کالبدی

کیفیت محیط 
  مسکونی

  آمارنامه  کاربرده شدهنوع مصالح به-٣٦واحدهای مسکونی با تسهیالت مناسب، -٣٥بادوام، های نوساز و خانه-٣٤
  نامهپرسش  وضعیت نا مناسب منازل از نظر نورپردازی و بهداشتی،-٣٧

  هاکیفیت زیرساخت
دسترسی به جایگاه -٤١عدم دسترسی به آب آشامیدنی، -٤٠وسایل حمل و نقل مناسب، -٣٩شبکه معابر، -٣٨

  دسترسی به رایو و تلویزیون-٤٤شبکه دفع فاضالب، -٤٣دسترسی به خدمات مالی، -٤٢سوخت، 
  نامهپرسش

  
شهرستان اردبیل، مرکز استان اردبیل در شمال غربی کشور ایران و 

طول شرقی قرار دارد. این شهرستان  ۴۸∘ ۲'عرض شمالی و  ۳۸∘در 
 کوه سبالن و باغرو واقعغربی دریای خزر و بین دو رشتهدر جنوب 

ست. شهرستان اردبیل از امتر  ۱۲۶۳شده و ارتفاع آن از سطح دریا 
های شمال به شهرستان گرمی و دشت مغان از مشرق به جنگل

آستارا و طالش و از جنوب به شهرستان خلخال و از مغرب به 
ان شهرست ).آمار ایران (مركز شهر محدود شده استشهرستان مشکین

از سطح کلی استان  ۹۸/۱۳کیلومتر مربع  ۲۴۹۸اردبیل با مساحت 
از جمعیت آن را در  %۶/۳۹نفری در حدود  ۴۶۲۶۳۲و با جمعیت 

ولین ر وسعت و اظبرگرفته است اردبیل سومین شهرستان استان از ن
	بخش	٢که دارای  	شودآنها از جنبه جمعیت ساکن محسوب می

و  ٣ شکل( آبادی است	١٨٥	و	هیر)	و	(اردبیل	شهر	٢	هیر)،	(مركزی،
٢.(  
  

  
  مطالعه معرفی منطقه مورد )٢ شکل

  
  موقعیت روستاهای مورد مطالعه )٣شکل 

  

  هایافته
، یانینامه توزیع شده در بین روستاپرسش ۳۸۰در تحقیق حاضر از 

سال قرار  ۳۱-۴۰با بیشترین فراوانی در رده سنی  %۷/۴۴نفر ۱۷۰
در رده  %۷/۴نفر حدود  ۱۸داشتند و کمترین میزان پاسخگویان با 

سال قرار داشتند. از لحاظ وضعیت اشتغال از بین چهار  ۲۰-۳۰سنی 
 %۶/۴۷نفر با  ۱۸۰گروه بخش دولتی، خدمات، کشاورزی و دامداری، 

بیشترین میزان را دارا بود و  در گروه کشاورزی فعالیت داشتند که
با کمترین فراوانی در بخش دولتی مشغول به  %۴/۵نفر حدود  ۲۰

	.کار بودند
 زندگی در روستاهای شهرستان کیفیت بر مؤثر جهت بررسی عوامل

گیری کوپراس بهره گرفته شد. لذا جهت اردبیل از تکنیک تصمیم
دهی اقدام به وزن AHPاستفاده از این تکنیک ابتدا براساس روش 

دهی به معیارهای پیشنهادی از منظور وزن معیارها گردید. لذا به
گرفته شد.  کارشناس متخصص در امور روستایی بهره ۱۵نظرات 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زادیمیرح رمحمدیو م یمانیبهرام ا ۳۸۴

   ۱۳۹۸ تابستان، ۳، شماره ۳۴دوره                                     نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

، براساس (AHP) مراتبیسپس در چارچوب روش تحلیل سلسله
 وزن هر یک از معیارها محاسبه گردید Choice	Expertافزار نرم

  ).۳(جدول 
ادامه پژوهش پس از آنکه ماتریس اولیه تشکیل و وزن هر گویه  در

مشخص شد، معیارهای مثبت و منفی شناسایی شد. لذا از بین 
های در نظر گرفته شده، چهار گویه دارای ارزش منفی و سایر گویه
های در ها دارای ارزش مثبت بودند. در نهایت از بین شاخصگویه

حاسبات برای محاسبه ارزش نهایی و نظر گرفته شده پس از انجام م
آن محاسبه گردید که جهت انجام این  qبندی هر گزینه مقدار رتبه
برای جمع  sj‐برای مقدار جمع جبری معیارهای مثبت و  sj+امر 

  ).۴معیارهای منفی هر گزینه محاسبه گردید(جدول
ارزش نهایی هر گزینه که  ۵در مرحله پایانی با توجه به نتایج جدول 

است و بیانگر ارزش و وزن نهایی مناطق است،  qj برابر با مقادیر
 qjبرای هر روستا به طور جداگانه مشخص گردید. هر چه میزان 

 هتر است. در این شرایط براساس میزان امتیاز ببیشتر باشد مطلوب
بندی دست آمده، روستاهای منطقه مورد مطالعه براساس تقسیم

)، ۶/۰-۸/۰( )، خوب۸/۰-۱( خیلی خوبپرسکات و آلن در پنج سطح 
) قرار ۰/۰-۲/۰( ضعیف ) و خیلی۲/۰-۴/۰( )، ضعیف۴/۰-۶/۰( متوسط

روستای مورد  ۴۰گرفتند. نتایج بیانگر این امر است که از بین 

آوری شده های جمعتحلیل پاسخو مطالعه براساس این تکنیک 
 چناقرود)، ۹۷۴/۰( تپه)، گل٠٠٠/١( چهار روستای شندرشامی

های کیفیت زندگی در ) از لحاظ شاخص۸۱۷/۰( ) و یایچی۸۲۳/۰(
سطح خیلی خوب، چهار روستای خیارک، شام اسبی، ارالوی بزرگ، 
لر، ثمیرن و ساوجبالغ در سطح خوب، پنج روستای بنفشه درق، قره

بودااللو، شریف بیگلو و شبلو در سطح ضعیف و سایر روستاها در 
  ند.سطح متوسط قرار داشت

در ادامه پژوهش صورت گرفته، جهت بررسی دیدگاه جامعه روستایی 
تک  tمورد مطالعه درباره رضایت از کیفیت زندگی خود از آزمون 

بیانگر این است  ۶ها مطابق جدول ای بهره گرفته شد. یافتهنمونه
که در بین ابعاد چهارگانه کیفیت زندگی تنها شاخص اجتماعی با 

 %۶۰معادل  ۳(عدد 	ر از حد مطلوببیشت ۲۹/۶میانگین 
 ین مثبت ویاست، همچنین در این بعد کرانه باال و پا	پاسخگویان)

عد یان از بیتوان گفت روستابرآورد گردید، لذا می ۶۲۳/۳نیز  tمقدار 
اجتماعی کیفیت زندگی خود رضایت داشتند. اما در ابعاد اقتصادی، 

، ۶ مده در جدولدست آه محیطی و کالبدی با توجه به نتایج ب
یان از کیفیت زندگی در این ابعاد رضایتی نداشتند. همچنین یروستا

ان گفت تودست آمده از ابعاد کیفیت زندگی میه براساس میانگین ب
  های کیفیت زندگی رضایت نداشتند.یان از شاخصیروستا

  
  های مورد بررسی با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبیمحاسبه وزن گویه )۳ جدول

  وزن  شماره گویه  وزن  شماره گویه  وزن  شماره گویه  وزن  شماره گویه  وزن  شماره گویه
۱  ۰۶۴/۰  ۱۰  ۰۶۶/۰  ۱۹  ۱۰۲/۰  ۲۸  ۱۰۱/۰  ۳۷  ۲۴۰/۰  
۲  ۰۸۵/۰  ۱۱  ۰۸۱/۰  ۲۰  ۱۱۲/۰  ۲۹  ۲۳۰/۰  ۳۸  ۰۷۹/۰  
۳  ۰۷۹/۰  ۱۲  ۰۹۰/۰  ۲۱  ۱۰۲/۰  ۳۰  ۲۱۵/۰  ۳۹  ۰۹۸/۰  
۴  ۰۴۹/۰  ۱۳  ۱۲۰/۰  ۲۲  ۲۶۳/۰  ۳۱  ۱۵۴/۰  ۴۰  ۰۷۷/۰  
۵  ۰۶۱/۰  ۱۴  ۰۷۶/۰  ۲۳  ۲۵۱/۰  ۳۲  ۱۶۰/۰  ۴۱  ۱۵۳/۰  
۶  ۰۵۸/۰  ۱۵  ۰۸۸/۰  ۲۴  ۲۲۵/۰  ۳۳  ۱۹۱/۰  ۴۲  ۰۸۹/۰  
۷  ۰۵۸/۰  ۱۶  ۱۲۰/۰  ۲۵  ۱۴۰/۰  ۳۴  ۱۲۵/۰  ۴۳  ۰۹۰/۰  
۸  ۰۶۳/۰  ۱۷  ۱۰۸/۰  ۲۶  ۱۶۹/۰  ۳۵  ۱۸۲/۰  ۴۴  ۰۶۵/۰  
۹  ۰۴۷/۰  ۱۸  ۰۹۸/۰  ۲۷  ۱۵۵/۰  ۳۶  ۱۵۰/۰     

  
  های کیفیت زندگیبرای هر گزینه جهت تعیین سطح روستاها بر اساس شاخص sj -+ونتایج مقادیر  )۴ جدول

  Sj  ‐Sj+  روستا  Sj  ‐Sj+  روستا  Sj  ‐Sj+  روستا

 ٠٫١٥٧ ٠٫٢٥٥  روشنق ٠٫٣١٥ ٠٫٤٤٢  باروق ٠٫٥٩٢ ٠٫٧٤٩  شام اسبی
 ٠٫١٦٤ ٠٫٢٢٦  شريف بيگلو ٠٫٢٩٨ ٠٫٤٣٢  گرجان ٠٫٥١٦ ٠٫٧٣٦  خیارک

 ٠٫١٤٥ ٠٫١٨٥  دلیلو ٠٫٢٨٧ ٠٫٤٠٦  پیراقوم ٠٫٤٩٨ ٠٫٧٠٢  ارالوی بزرگ
 ٠٫١١١ ٠٫١٧٧  ابربكوه ٠٫٢٨١ ٠٫٣٨٩  كرگان ٠٫٤٦٥ ٠٫٦٣٢  چناقرود
 ٠٫١١١ ٠٫١٦٩  کردقشالقی ٠٫٢٧٦ ٠٫٣٨٩  نوران ٠٫٤٥٥ ٠٫٨٥  ثمرين

 ٠٫١٠٢ ٠٫١٤٩  حفظ آباد ٠٫٢٦٥ ٠٫٣٧٧  گنديشمين ٠٫٤٢٣ ٠٫٥٧٥  اقبالغ رستم
 ٠٫٠٩٨ ٠٫١٤١  کندیحسنعلی ٠٫٢٥٤ ٠٫٣٧١ قره لر ٠٫٤٠٢ ٠٫٥٦١  نوشهر
 ٠٫٠٧٥ ٠٫١٣٢  اردی ٠٫٢٤٣ ٠٫٣٦١  کردعلی ٠٫٣٩٩ ٠٫٥٤٤  انزاب عليا
 ٠٫٠٧١ ٠٫١٢٧  ساوج بالغ ٠٫٢٤١ ٠٫٣٥٤  گنسول کندی ٠٫٣٩١ ٠٫٤٩٤  امیدچه
 ٠٫٠٥١ ٠٫١٢٥  یایچی ٠٫٢٣٦ ٠٫٣٤٨  شبلو ٠٫٣٨٤ ٠٫٤٨٩  کرکرق

 ٠٫٠٤ ٠٫١١١  شندرشامی ٠٫٢٢٣ ٠٫٣١٢  بودااللو ٠٫٣٧٨ ٠٫٤٨١  حکیم قشالقی
 ٠٫٠٤١ ٠٫١٠٦  گل تپه ٠٫٢١٣ ٠٫٢٨٩  بنفشه درق ٠٫٣٥٥ ٠٫٤٧٥  اقبالغ اقاجان
       ٠٫١٩١ ٠٫٢٧٨  پیرالقیر ٠٫٣٤٢ ٠٫٤٦١  طالب قشالقی
        ٠٫١٨١ ٠٫٢٦٦  الوچه فوالدلو ٠٫٣٣٢ ٠٫٤٥١  کریق
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  بندی نهایی روستاهای مورد مطالعه بر اساس تکنیک کوپراسسطح )۵جدول 
 ثمرين ارالوی بزرگ شام اسبی خیارک یایچی چناقرود گل تپه شندرشامی  روستا

٠٠٠/١  qjمقدار نهایی   ٩٧٤/٠  ٨٢٣/٠  ٨١٧/٠  ٧١٦/٠  ٧١٤/٠  ٦٨٦/٠  ٦٣٠/٠  
 خوب خیلی خوب  سطح
 کرکرق اقبالغ اقاجان انزاب عليا امیدچه نوشهر اقبالغ رستم اردی ساوج بالغ  روستا

٦٢٠/٠  qjمقدار نهایی   ٥٩٧/٠  ٥٨٨/٠  ٥٨٠/٠  ٥٦٦/٠  ٥٢٤/٠  ٥٢٢/٠  ٥١٧/٠  
 متوسط خوب  سطح
 گرجان حفظ آباد حسنعلی کندی باروق پیراقوم کریق طالب قشالقی حکیم قشالقی  روستا

٥١٦/٠  qjمقدار نهایی   ٥٠٩/٠  ٥٠٣/٠  ٥٠١/٠  ٤٩٩/٠  ٤٩٢/٠  ٤٨٤/٠  ٤٨١/٠  
 متوسط  سطح
 پیرالقیر روشنق گنسول کندی کردعلی كرگان نوران کردقشالقی ابربكوه  روستا

٤٨٠/٠  qjمقدار نهایی   ٤٧٣/٠  ٤٧١/٠  ٤٦٩/٠  ٤٦٧/٠  ٤٥٩/٠  ٤٥٣/٠  ٤٣٢/٠  
 متوسط  سطح
 شبلو شريف بيگلو بودااللو قره لر درقبنفشه دلیلو گنديشمين الوچه فوالدلو  روستا

٤٣٢/٠  qjمقدار نهایی   ٤٢٢/٠  ٤١١/٠  ٣٩٢/٠  ٣٧٧/٠  ٣٣٥/٠  ٣٣٠/٠  ٢٧٩/٠  
 ضعیف متوسط  سطح

  
  ایتک نمونه tنتایج آزمون  )۶ جدول

  داریسطح معنی  میانگین  tمقدار   شاخص
  سطح اطمینان

  کرانه پایین  کرانه باال
  ۴۵۵۸/۱  ۱۳۵۱/۵  ۰۰۱/۰  ۲۹/۶  ۶۳۳/۳  اجتماعی
  -۷۸۶۸/۲  -۶۹۳۱/۲  ۶۰۱/۰  ۲۶/۱  -۱۸۲/۱  اقتصادی

  -۵۱۲۰/۲  -۴۱۱۰/۲  ۴۱۱/۰  ۵۳/۱  -۶۲۷/۱  محیط زیستی
  -۴۴۱۸/۲  -۳۲۶۴/۲  ۱۲۸/۰  ۶۱/۱  -۵۲۸/۱  کالبدی

  -۸۷۱۲/۱  -۵۷۳۸/۰  ۲۸۵/۲  ۶۷۲/۲  -۱۷۸/۰  کیفیت زندگی

  
  بحث

های کلی اجتماعی، اقتصادی و دهنده ویژگیکیفیت زندگی نشان
عنوان ابزاری قدرتمند برای نظارت بر  تواند بهمحیطی است و می

ریزی توسعه اجتماع به کار رود. لذا هدف غایی مطالعه برنامه
کیفیت زندگی و کاربرد متعاقب آن، بدین منظور است که مردم توان 

یفیت مطلوب را داشته باشند. در همین مندی از زندگی با کبهره
ارتباط در پژوهش حاضر به بررسی کیفیت زندگی براساس 

های ذهنی و عینی پرداخته شده است که بر این مبنا در شاخص
روستاهای شهرستان اردبیل با در نظر گرفتن این دو بعد، 

های اجتماعی، اقتصادی، محیط زیستی و کالبدی مورد شاخص
گویه بهره گرفته شد. جامعه آماری  ۴۴معیار در قالب  ۱۱بررسی و از 

 ۳۷۳۳۹خانوار و جمعیت  ۱۰۶۴۵روستای شهرستان اردبیل با  ۴۰
نفر برآورد  ۳۸۰نفر است که حجم نمونه براساس فرمول کوکران 

های تحلیلی درباره کیفیت زندگی در ابعاد مورد گردید. بررسی
ان یییزان رضایت روستابیانگر این است م tمطالعه براساس آزمون 
های کیفیت زندگی در حد مطلوبی قرار از توزیع عادالنه شاخص

ندارد. این نتایج از عدم برخورداری یکسان از امکانات و تسهیالت و 
ریزی صحیح حکایت دارد. با تکیه بر به رسمیت شناختن عدم برنامه
دم عهای برابر در عدالت فضایی عواملی چون کمبود اشتغال، فرصت

ه نیازهای اولیه زندگی، عدم دسترسی مناسب به یتوانایی در ارا
ادوات تولیدی و کشاورزی و نبود و پراکندگی نامناسب واحدهای 

صنعتی و خدماتی در مناطق روستایی استان و از سوی دیگر بار 
تکفل باال از جمله عوامل تأثیرگذار بر بعد ذهنی کیفیت زندگی است 

ت مطلوب مردم از کیفیت اقتصادی زندگی که منجر به عدم رضای
های عمده و های اقتصادی را با چالشگردیده است و شاخص

رو ساخته است و از سوی دیگر مفاهیم عدالت فضایی حساسی روبه
را که بر رفع فقر تأکید اساسی دارد در مناطق روستایی با چالش 

ت ر کیفیمواجه نموده است. یکی دیگر از عوامل مهم و تأثیرگذار ب
های یان بعد محیط زیستی است که با بررسی شاخصیزندگی روستا

ذهنی آن از جمله ساخت منازل در اراضی دارای شیب مناسب، 
های مسکونی دور از مسیر سیالب و مدیریت آن از ساخت خانه

گردند که بر بعد کیفیت محیطی تأثیرگذار عواملی محسوب می
سب فاضالب و دسترسی مناسب به اند. از سوی دیگر دفن نامنابوده

آوری زباله ابعاد محیطی کیفیت زندگی های جمعتجهیزات و ماشین
  را تحت تأثیر منفی قرار داده است. 

  

های کالبدی کیفیت زندگی دهد شاخصنتایج مقاله حاضر نشان می
نیز در حد مطلوبی قرار ندارد، از دالیل نامطلوبی این وضعیت از نظر 

توان به نبود واحدهای مسکونی با تسهیالت مناسب، یان مییروستا
کارگیری مصالح نامرغوب در ه فرسوده و غیر مقاوم بودن منازل و ب

ساخت آن و شبکه معابر و حمل و نقل نامناسب در بسیاری از 
های روستایی مورد مطالعه و نیز فقدان یا کمبود امکاناتی سکونتگاه

، شبکه مناسب دفع از جمله عدم دسترسی به جایگاه سوخت
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فاضالب و عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم را بر شمرد. زیرا 
ها و وسایل حمل و نقل را عامل ین زیرساختییان کیفیت پایروستا
اند. در این میان رسانی به این مناطق ذکر نمودهبودن خدماتینیپا

یان تنها در بعد اجتماعی، کیفیت زندگی یبراساس اظهارات روستا
حد مطلوبی قرار داشت که از عواملی که بر آن تأثیر مثبت داشته  در
توان مشارکت مردم با همدیگر، وجود رابطه صمیمانه اهالی، می

شرکت در مراسمات و پایبندی به آداب و رسوم را بر شمرد. از سوی 
دیگر وجود اتحاد و انسجام و برخورداری از مراکز درمانی، کیفیت 

عی را تحت تأثیر خود قرار داده بود. ولی سالمت و امنیت اجتما
عواملی از جمله امکانات فرهنگی و هنری، توان مسافرت ساالنه بر 
کیفیت اوقات فراغت تأثیر منفی داشته است و این شاخص از بعد 

عدالتی در توزیع اجتماعی را تحت تأثیر خود قرار داده است. بی
و  گذاردروستاها می ناپذیری بر ساختارخدمات عمومی تأثیر جبران

دهد. مدیریت و کیفیت زندگی آنها را تحت تأثیر قرار می
 سازی مفهوم عدالتیان، ضمن پیادهیرسانی اصولی به روستاخدمات

ان، آنها ییل و مشکالت روستایگردد، با کاهش مسافضایی، سبب می
ترین عوامل در توسعه مند گردند. لذا از مهماز خدمات بیشتری بهره

ستایی، استفاده بهینه از فضا و توزیع مناسب و کامل عدالت رو
ها و خدمات مناسب با فضایی است که با توزیع مناسب کاربری

ه تواند منجر بنیازهای جمعیتی مناطق روستایی و افزایش رفاه می
نتایج این بخش از پژوهش  برقراری عدالت در ابعاد مختلف گردد.

پژوهش  و [2010	al,	et	Grgi] و همکارانگراگی  هایبا یافته
	Poortaheri] و همکاران پورطاهری et	 al,	 مبنی بر  [2011

ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی روستایی که ابعاد اجتماعی، 
  کالبدی، محیطی و اقتصادی را در نظر گرفتند، مطابقت دارد.

ه دهد کگیری کوپراس نشان مینتایج حاصل از تکنیک تصمیم
های کیفیت زندگی در بین روستاها متعادل شاخص توزیع عادالنه

ها و اختالف زیادی بین روستاها در برخورداری از این شاخص یستن
گیری این ای که در چارچوب اصول تصمیموجود دارد، به گونه

تکنیک، چهار روستا در سطح خیلی خوب، پنج روستا در سطح 
رار ضعیف ق روستا در سطح متوسط و پنج روستا در سطح ٢٦خوب، 

توان گفت در فرآیند عدالت فضایی، برخورداری داشتند. بنابراین می
های کیفیت زندگی در مناطق روستایی اهمیت زیادی از شاخص

دارد، زیرا بررسی تفاوت فضایی کیفیت زندگی در مناطق روستایی 
شهرستان اردبیل بیانگر این است بیشتر روستاها در وضعیت 

و برخورداری از کیفیت زندگی عادالنه نیست و مناسبی قرار ندارند 
ها امر اجتناب ناپذیر است. لذا اختصاص بهبود این شاخص

ها، خدمات و امکانات مورد نیاز در مناطق روستایی که در کاربری
وستاها ینکه بیشتر ره ا(با توجه ب سطح متوسط و پایین قرار داشتند

 قای کیفیت زندگیدر سطح متوسط و پایین قرار داشتن) جهت ارت
ها، امری مهم و یان در جهت کاهش نابرابرییمندی روستاو رضایت

رو توجه به امر عدالت فضایی در دسترسی ضروری است. از این
تواند راهگشای مسئولین امور مطلوب و شایسته به امکانات می

روستایی جهت تقویت روستاهای محروم در جهت کاهش 

یان از کیفیت محیط زندگی و ماندگاری یها و رضایت روستانابرابری
 این نتایج جمعیت در روستاها و در نهایت توسعه روستایی گردد.

 [2016	al,	et	Ghadrmarzi] و همکارانقادرمرزی های با یافته
های روستایی که به بررسی توزیع فضایی کیفیت زندگی در سکونتگاه

شهرستان روانسر پرداختند، همخوانی دارد. نتایج این پژوهش نشان 
تر از حد داد سطح کیفیت زندگی در محدوده مورد مطالعه پایین

های مورد مطالعه از نظر عوامل مؤثر بر متوسط بوده و بین دهستان
معناداری وجود دارد. همچنین این نتایج با  کیفیت زندگی تفاوت

 [2017	al,	et	Jamini] و همکاران جمینیهای پژوهش یافته
مبنی بر حاکمیت کیفیت ضعیف زندگی بر روستاهای روانسر 

  مطابقت دارد.
دست آمده در این تحقیق در جهت ارتقای ه با توجه به نتایج ب

ارهای ه راهکیاردبیل اراکیفیت زندگی در مناطق روستایی شهرستان 
  رسد:زیر ضروری به نظر می

  اجتماعی -۱
افزایش خدمات آموزشی شامل تعداد معلمان و مدارس و تجهیزات 
مدارس در روستاهای گل تپه، شندرشامی، یایچی، حفظ آباد، 

	حسنعلی کندی، دلیلو، کردقشالقی
گسترش خدمات و امکانات اوقات فراغت شامل امکانات ورزشی و 
تفریحی در روستاهای باروق، نوران، کریق، شبلو، دلیلو، پیراقوم، 

	گرجان، کرکرق
های آموزش شهروندی برای افزایش تعامل و برگزاری کالس

همبستگی در روستاهای چناقرود، نوشهر، کرکق، کرگان، شبلو، 
	ابریکو، حفظ آباد

افزایش کیفیت خدمات سالمت و امنیت در روستاهای گل تپه، 
	الغ، اردی، حسنعلی کندی، الوچه فوالدلوساوج ب

  اقتصادی -۲
افزایش تسهیالت برای تولیدات صنعتی در روستاهای شام اسبی، 
	ارالوی بزرگ، ثمرین، خیارک، نوشهر، امیدچه، اقبالغ رستم خانی

گسترش ادوات تولیدی کشاورزی در روستاهای قره لر، بودااللو، 
	روشنق، شریف بیگلو، یایچی، گل تپه

	تقا درآمد و ایجاد امنیت شغلی در روستاهای مورد مطالعهار 
گذاری صنعتی و کشاورزی در جهت استفاده از نیروی جذب سرمای

کار جوانان در روستاهای انزاب علیا، حکیم قشالقی، پیراقوم، نوران، 
	کردعلی، گرجان، باروق.

 های خوداشتغالی درایجاد زمینه برای اشتغال زنان از طریق فعالیت
	های تولیدی.مقیاس خانگی و کارگاه

منظور حمایت و توانمندسازی ساکنین های محلی بهایجاد تعاونی
	و گسترش همبستگی.

از جمله عوامل نابرابری در شهرها و روستاهای کشور ایجاد 
دهد که ایجاد های شغلی است. مطالعات و شواهد نشان میفرصت

	فی را خنثی کند.تواند بسیاری از پیامدهای مناشتغال می
  محیط زیست -۳

	گزینی مناسب جایگاه دفن زباله در روستاهای مورد مطالعهمکان
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های تنبیهی برای ساخت و ساز در حریم سیالب در سیاست
	روستاهای شهرستان اردبیل

	های تشویقی برای کاهش آلودگی منابع آبسیاست
  کالبدی -۴

	ور از شهر اردبیلتوسعه شبکه معابر و حمل و نقل در روستاهای د
افزایش تسهیالت برای ساخت و ساز واحدهای مسکونی در 

	روستاهای شهرستان اردبیل 
های سوخت در روستاهای امیدچه، نوشهر، کریق، گسترش جایگاه

	باروق، گندیشمین، قره لر، شبلو، کردقشالقی
ها در روستاهای دلیلو، نوران، گسترش خدمات مالی مانند بانک

	چناقرود.
	ونقل عمومی.یت و تجهیز سیستم حملتقو

ا یکی از موانع هپراکندگی روستاها و توزیع نابرابر جمعیتی آن
  شود.رسانی به روستاها محسوب میمحیطی خدمات

	
  گیرینتیجه

د، اما در وب یان از بعد اجتماعی کیفیت زندگی بیشتریرضایت روستا
ه به با توجداشتند.  کمی ابعاد اقتصادی، محیطی و کالبدی رضایت

 ،تفاوت فضایی کیفیت زندگی در مناطق روستایی شهرستان اردبیل
بیشتر روستاها در وضعیت مناسبی قرار ندارند و برخورداری از 

  های کیفیت زندگی عادالنه نیست. شاخص
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