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 مدل از استفاده با یزندگ تیفیک از تیرضا زانیم براساس ییروستا ینواح یبند رتبه

 کوپراس یریگ میتصم

 (لرستان استان ،دلفان شهرستان یمرکز بخش نورآباد، دهستان :یمورد ةمطالع)

 
 مدرس تیترب دانشگاه ،یشهر یزیر برنامه و ایجغراف اریاستاد -*یعلو یدعلیس

 دلفان نور امیپ دانشگاه مدعو مدرس و مدرستیترب دانشگاه ییروستا یزیر برنامه و ایجغراف یدکتر دورة یدانشجو -یفتاح احداهلل
 مدرس تیترب دانشگاه ،ییروستا یزیر برنامه و ایجغراف یدکتر دورة یدانشجو -نژاد رمضان اسری

 مدرس تیترب دانشگاه ،ییروستا یزیر برنامه و ایجغراف یدکتر دورة یدانشجو -خلیفه ابراهیم
 

 13/12/1392 :یینها دییأت 07/08/1392 :مقاله رشیپذ
 

 دهیچک
 یزیر برنامه یهاپژوهش یها حوزه نیتر مهم از یکی ،انسان یزندگ مکان تیفیک امروزه

 روزافزون یرگذاریتأث لیدلبه ت،یاهم نیا .است مختلف یکشورها در ییفضا -ینمکا

 در کارآمد یابزار عنوانبه آن نقش و یعموم یها استیس شیپا در یزندگ تیفیک یها پژوهش

 و یفرد یها اسیمق در یزندگ تیفیک یارتقا هرچند .است یمکان یزیر برنامه و تیریمد

 در اما ،است بوده زانیر برنامه توجه مورد ربازید از ،ییروستا یها سکونتگاه در یاجتماع

 یها برنامه قالب در ها آن نیتدو و توسعه یاجتماع فااهد افتنیتیاولو با و ریاخ یها دهه

 و توسعه اتیادب به ،یزندگ تیفیک دربارة یشناخت جامعه و یانسان نگرش جیتدر به ،توسعه

 نیا هدف است. افتهی راه شرفتهیپ یکشورها کالن یها یگذاراستیس و ها یزیر برنامه نیهمچن

 دهستان یروستاها ةمحدود در یزندگ تیفیک یها شاخص یبند تیاولو و سنجش ،پژوهش

 ها داده .است یذهن و ینیع یها شاخص از استفاده با ،لرستان استان دلفان شهرستان ،آبادنور

 مورد یروستاها از خانوار 240 ،اساسنیبرا .ندشد یآور جمع یدانیم شیمایپ از استفاده با

 یریگ میتصم مدل از ،درادامه .شدند انتخاب مطالعه یبرا ساده یتصادف ةویشبه مطالعه

 براساس مطالعه مورد یروستا شانزده یبند رتبه یبرا ،مربوطه یلیتحل یها وهیش و کوپراس

 نیا ساکنان از درصد 9/39 دهد یم نشان جینتا .شد استفاده یزندگ تیفیک از تیرضا زانیم

 .هستند یراض کامالً 78/1 تنها و یناراض کامالً ،یذهن یزندگ تیفیک یها شاخص از ،روستاها

 و اکبرآباد ،آباد فهیخل یروستاها گفت توان یم کوپراس یریگ میتصم مدل براساس ،نیهمچن

 بیترتبه ،محمدرضاآباد و یخانسبزه ،آباد هاشم یروستاها و نیالتربا بیترتبه ،ظفرآباد

 .دارند نمونه ةامعج دید از را یزندگ تیفیک سطح نیتر نییپا

 

 ةاریچندمع یریگ میتصم مدل ،یزندگ تیفیک نورآباد، دهستان ،ینیع و یذهن بعد :ها دواژهیکل

 .ییروستا ینواح کوپراس،

  

                                                                                                                                                                              
 Email: a.alavi@modares.ac.ir 02182883619 :مسئول سندةینو* 
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 مقدمه

 یدولت کارگزاران و زانیر برنامه جامعه، محققان یاصل اهداف جزء ،یزندگ تیفیک بهبود و یابیارز ،ییشناسا ،ریاخ یها دهه در
 علوم ،یعیطب علوم ،یاقتصاد علوم ،یپزشک ،یشناسروان مانند یعلم یها رشته در ،دانشمندان از یاریبس .است بوده

 از یجامع و کامل فیتعر و برند ینم کار به خود یعلم یها پژوهش در را یزندگ تیفیک از یکسانی مفهوم ،ایجغراف و یاجتماع
 زمان، مانند یمهم عناصر از متأثر ،یزندگ تیفیک که باشد تیواقع نیا جةیدرنت امر نیا دیشا .ندارد وجود یزندگ تیفیک

 در یزندگ تیفیک یارتقا هرچند .(7 :1391 گران،ید و یفتاح) است یفرد و یاجتماع یها ارزش نیهمچن و مکان
 با و ریاخ یها دهه در ،است بوده زانیر برنامه توجه مورد ربازید از ،ییروستا یها سکونتگاه در یاجتماع و یفرد یها اسیمق

 دربارة یشناخت جامعه و یانسان نگرش جیتدر به ،توسعه یها برنامه قالب در ها آن نیتدو و توسعه یاجتماع اهداف افتنیتیاولو
 .است افتهی راه شرفتهیپ یکشورها کالن یها یاستگذاریس و ها یزیر برنامه نیهمچن و توسعه اتیادب به ،یزندگ تیفیک

 و سالم یها خانه سالم، یروستاها ملهج از تیفیباک و مطلوب یها مکان و ها طیمح به ،زانیر برنامه و دانانیجغراف ،نیهمچن
 عنوانبه یزندگ تیفیک که است نیا ها دگاهید نیا مشترک وجه اما کنند،یم توجه 1(جیلیو اکو) ییروستا یها بوم ستیز

 و تیرضا ادراک یبرا یاریمع نیچنهم و یانسان یازهاین شدنبرآورده یچگونگ دادننشان یبرا یمفهوم ،یکل یاصطالح
 ةتوسع مفهوم به نو ینگرش در تا است آن بر مقاله نیا .ستها سکونتگاه در یزندگ مختلف ابعاد از ها گروه و افراد یتیرضانا

 سنجش ضمن و بپردازد ینیع و یفیک بعد از ،یزندگ تیفیک ةطیح در آن یها شاخص یارزشگذار و نییتب به ،ییروستا
 مراکز یبند رتبه مناسب یها مدل و ها روش ،اندلف شهرستان در یمرکز بخش ییروستا یها گاهسکونت یزندگ تیفیک
 ساده ةاریچندمع یریگ میتصم یبرا یروش ،کوپراس کیتکن .کند ارائه 2کوپراس یبند رتبه کیتکن از استفاده با را ییستارو

 ارائه ها نهیگز از یکامل یبند رتبه و ردیگ یم کارهب ها نهیگز یبند تیاولو یبرا هم با را یفیک و یکم یارهایمع که است
 بهتر چقدر نهیگز کی که دهدیم نشان درصد براساس و زندیم نیتخم را نهیگز هر تیاهم ةدرج مدل نیا ،درواقع .دهد یم
 .دهدیم انجام هانهیگز انیم یکل یاسهیمقا ب،یترتنیبد .است بدتر ای

 

 ینظر یمبان
 .است نشده ارائه ،باشد همگان رشیپذ مورد ،جامع و یعموم صورت به که یزندگ تیفیک از یفیتعر ،گذشته سال 30 در

 گرید مشابه یهااصطالح ای یانسان ةتوسع و یاجتماع ریخ ،یاجتماع رفاه مانند یگرید یهااصطالح اغلب ،نیبراعالوه
 یریگ اندازه یبرا اغلب را متحد ملل سازمان یانسان ةتوسع شاخص ،مثال یبرا ؛شود یم استفاده یزندگ تیفیک معادل

 (یفاکتورها) عوامل از یتعداد متقابل کنش حاصل ،یزندگ تیفیک (.25 :2000 برگر،) برند یم کاربه یزندگ تیفیک
 در یانسان و یاجتماع ةتوسع بر ناملموس، ییها روش اب و است یعیطب طیشرا و یاقتصاد سالمت، ،یاجتماع متفاوت

 با نکهیا یجا به ،یاجتماع رفاه که است نیا بر تصور .(250 :2003 ون،ابر) گذارد یم ریتأث یاجتماع و یفرد سطح
 :2009 س،ینویا) شود یم یریگ اندازه یاجتماع یها شاخص با شود، یریگ اندازه دیتول و درآمد مانند یکم یها شاخص

 از یپنداشت عنوانبه یفرد یزندگ تیفیک ،سو کی از آن، فیتعر در .است مبهم یا اندازه تا ،یزندگ تیفیک اصطالح (.15
 عامل کی حول یزندگ یها تیموقع یزندگ تیفیک ،تر یکل شکل به گر،ید یسو از و شود یم مطرح فرد گذران یچگونگ

 تیفیک .(1210 :2008 انگ،ی) نیمع ةجامع کی در فرهنگ ای یرامونیپ طیمح رینظ ییها تیموقع :شود یم شامل را
 ،یزندگ تیفیک .(301 :1976 در،یاشنا) ردیگ یم تنشئ یزندگ تجارب از که است آرزو انبساط و یگستردگ ،یزندگ

 رفاه بر که دشو یم بنا یعوامل از فرد تیرضا و یخوشحال اساسبر معموالً که است یشخص و یذهن اریبس یمفهوم
 ةدرج را یزندگ تیفیک کاستانزا .(210 :1995 ،گرانید و لزیس) گذارد یم ریتأث یو عملکرد و یجسم ،یروان ،یاجتماع

 عوامل و خود از تصور در یزندگ از تیرضا شامل ،یزندگ تیفیک کند یم ذکر یو .داند یم فرد یزندگ تجارب در تیرضا
 بارةدر دهد یم نشان یزندگ تیفیک به مربوط مکتوب منابع .(13 :2008 ،گرانید و کاستانزا) است یاقتصاد و یاجتماع

                                                                                                                                                                              
1. Eco village 
2. KOPRAS 
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 بودنیچندبعد .1 :باشد مختلف عامل سه از یناش است ممکن امر نیا .دارد وجود یمتعدد فیتعار ،یزندگ تیفیک مفهوم
 و اقتصاد توسعه، ،یانسان یایجغراف ،یشناسروان ،یپزشک چون یمتفاوت یا حرفه یها حوزه در آن کاربرد .2 مفهوم، نیا

 سه توان یم ،نیا وجود با .ستساختارها ای ها تیموقع ،ندهایفرا عامالن، به مربوط که لیتحل سطح .3 و یشناس جامعه
 ،دوران نیا در :یالدیم 1970 دهة تا آغاز از اول ةدور :کرد ییشناسا یزندگ تیفیک یمفهوم یررسب در را یزمان ةدور

 :1990 دهة تا 1970 دهة از دوم ةدور .بود یاقتصاد رشد یامدهایپ و یماد یها انگاره به معطوف اساساً یزندگ تیفیک
 تیفیک ،گرید یسو از داریپا ةتوسع ةینظر شیدایپ و سو کی از یاقتصاد رشد مثبت آثار ظهور جةیدرنت ه،دور نیا در

 و یعیطب منابع حفظ رشد، از حاصل یامدهایپ عیتوز مانند یمسائل و کرد دایپ تر یاجتماع یپنداشت و ابعاد ،یزندگ
 1990 دهة ،سوم ةدور .دش یزیر برنامه مبحث وارد توسعه یاصل هدف عنوانبه ،یطورجد به و دربرگرفت را ستیز طیمح
 ،یاجتماع ةیسرما مانند یاجتماع میمفاه بر دیتأک با یاجتماع یزندگ تیفیک دربارة بحث سرآغاز ،دوران نیا :بعد به

 در یزندگ تیفیک مفهوم ،1960 دهة اواخر از (.1386،7 ،گرانید و یغفار) بود یاجتماع عدالت و یاجتماع یهمبستگ
 علوم اتیادب وارد ...و سکونت طیمح تیفیک ،یهمگان یزندگ ،یاجتماع رفاه ،یاجتماع عدالت چون ینیعناو قالب
 دانانیجغراف .رفتندیپذ ریثتأ حوزه نیا از مکاتب ریسا از شیب ،برالیل و کالیراد دانانیجغراف ،انیم نیا در .شد ییایجغراف

 ت،یجنا و جرم ،ییگرا تیقوم ،ینژادپرست امراض، وعیش فقر، د،یشد یها ینابرابر ،یاجتماع رفاه رینظ یمسائل به سرعت به
 انداز نیطن ایجغراف علم در یانسان جوامع بازندگان یصدا ،بارنیاول یبرا و کردند توجه ...و ینینش آلونک ،یزندگ به دیام

 کتاب یاجتماع عدالت و یزندگ تیفیک ةنیزم در که بود یدانیجغراف نیاول ،یهارو دیوید (.141 :1385 ،یشکوئ) شد
 یاساس توجه منابع، ةعادالن صیتخص و یاساس یازهاین نیمتأ درآمدها، عیتوز ،یهمگان صالح و ریخ به آن در و نوشت

 یاجتماع رفاه یها شاخص جامعه، یها گروه یبعض شدنیا هیحاش ندیافر به پرداختن با ،1977 سال در تیاسم دیوید .کرد
 مطلوب تیفیک نیمتأ به ،ییایجغراف یهاپژوهش در نینو یا عرصه گشودن با دونیا ،درواقع (.142 :همان) کرد یبررس را

 ،یزندگ تیفیک یهاپژوهش در ایجغراف علم .داشتند دیتأک یمکان یها عرصه و یستیز متنوع یفضاها یتمام در یزندگ
 و ها مکان ةدکنندیتهد عوامل و ازین مورد امکانات نداشتن و داشتن سطوح کهصورت نیبد .کند یم اتخاذ ییفضا کردیرو

 کردنکپارچهی قیطر از که دارد وجود یزندگ تیفیک محققان انیم در یعموم یتوافق .شودیم یبررس ها انسان یزندگ
 یها اسیمق در یزندگ تیفیک از یدتریمف و تر کامل ریتصو آوردندستبه امکان ،یزندگ تیفیک یذهن و ینیع ابعاد

 یذهن و ینیع یها جنبه رندةیبرگدر دیبا ،یزندگ تیفیک از یجامع یابیارز هر ،نیبنابرا ؛دارد وجود یزمان و یمکان گوناگون
 تیفیک ةدربار تر نانیاطم قابل اطالعات به دنیرس یبرا کردیرو هردو توان از ،شکلنیبد یزندگ تیفیک سنجش .باشد
 توان یم انسان یزندگ تیفیک بر مؤثر عوامل لیتحل در ،دهد یم نشان 1 جدول کهگونه همان .کندیم استفاده یزندگ

 :کرد یبررس را ریز عوامل و ها نهیزم
 

 انسان یزندگ تیفیک بر مؤثر عوامل .1 جدول
 .دهد یم نشان یکیزیف طیمح قلمرو یهاشاخص بر را بارها نیباالتر معموالً ،عامل نیا یکالبد ةتوسع اول عامل
 .دارد یاقتصاد طیمح یها شاخص بر را بارها نیباالتر ،عامل نیا امکانات از تیرضا دوم عامل
 .دارد یاجتماع طیمح یها شاخص بر را بارها نیباالتر ،عامل نیا یاجتماع ةیسرما سوم عامل
 .دارد یخشنود و یزندگ یها تیموفق از تیرضا ،ندهیآ به دیام یها شاخص با را بارها نیباالتر ،عامل نیا یذهن یستیبهز چهارم عامل
 .دارد سالمت و محله ،مسکن یها شاخص بر را بارها نیباالتر ،عامل نیا یمحل طیمح پنجم عامل
 .دارد سکون و آرامش ،یزندگ طیمح یها شاخص بر را بارها نیباالتر ،عامل نیا یزندگ طیمح آرامش ششم عامل

 101 :1388 ،گرانید و یرضوان :منبع

 
 بر ثرمؤ یها معرف ییشناسا مطلوب، یزندگ و یاجتماع رفاه بر ثرمؤ عوامل از یمنطق یلیتحل ةارائ یبرا ،حالنیا با

 طیشرا و عوامل (کیاستراتژ) یراهبرد لیتحل یبرا را یانیبن که ینحو به ؛است مهم اریبس شدهمطرح قالب چهار در آن
 یقالب در دیبا یمفهوم هر .کندیم ارائه کینامید یقالب در آن یفیک و یکم یسازمدل با همراه ییروستا یفضاها موجود

 یزندگ تیفیک نییتب ،نیبنابرا شود؛ لیتحل و یابیارز یخوب به تا دشو لیتبد مشاهده قابل و ینیع امور به ،یعمل و یعلم
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 و صیتشخ ازمندین ،هگرفت انجام یهااقدام یابیارز قالب در انییروستا و شهر ساکنان رفاه بر دیتأک با ییروستا و یشهر
 کی در که هستند ییها صفت ،یعلم هر در ها معرف .اندشده مطالعه نهیزم نیا در که است ییها معرف یتمام نییتع

 یها معرف ،راستا نیا در .سازند یم مشخص را آن یمفهوم یفضا و کنندیم فیتوص را واژه ...و یلیتحل ای یاسم فیتعر
 (.2 جدول) پرداخت ها آن لیتحل و هیتجز به بتوان تر راحت تا ندشو یم نییتع یاصل عدب چهار در ییروستا یزندگ تیفیک

 
 ییروستا یزندگ تیفیک یها معرف .2 جدول

 ها معرف یاصل ابعاد

 یاجتماع بعد

 یها معرف از کیهر ها یبررس در ن،یبنابرا اند؛تنوع از سرشار ،ییروستا و یشهر ینواح و فضاها خود نیهمچن و یاجتماع ابعاد
 تیفیک بهبود به که رندیگ قرار مالک ییهااقدام مجموعه است شده یسع ،نجایا در .رندیگ یم خودبه یا ژهیو شکل ،یاجتماع

 تیامن اشتغال، .ندشو یم منجر (روستاها و شهرها یاجتماع ةحوز در یریپذ بیآس کاهش یعبارتبه ای) رفاه شیافزا و یزندگ
  .روندیم شماربه ییروستا و یشهر یزندگ تیفیک یاجتماع یها معرف جمله از فراغت، اوقات التیتسه و امکانات ،یعموم

 یاقتصاد بعد

 با یادیز ارتباط ،ها تیفعال ةدامن یگستردگ به توجه با ،روستاها در یاقتصاد یها یریپذ بیآس کاهش و یاساس یازهاین نیتأم
 یزندگ تیفیک یاقتصاد یریپذ بیآس یها حوزه نیتر مهم .ددهن یم انجام ربط یذ یها سازمان که دارد ییهاداماق و ها تالش
 یتوانمندساز به توان یم یاقتصاد ةحوز یها معرف نیتر مهم از .دانست ها آن ییدارا و یدیتول یابزارها در توان یم را انییروستا
 و هامحصول ةمیب ،ها نهاده به یدسترس و عیتوز مصرف، و فروش بازار به یدسترس الت،یتسه ةارائ خود، تیفعال در انییروستا

 .کرد اشاره ...و داتیتول

 یکالبد بعد

 نیتر مهم از .دش منجر ییروستا و یشهر یستیبهز یکالبد ابعاد به نگرش بهبود به ،مکان تیفیک بارةدر ییهاهینظر شدن مطرح
 ،یمسکون طیمح ینوساز د،یجد مسکن ساخت به توان یم انییروستا یزندگ یکالبد ابعاد مورددر ییاجرا یهااقدام یها معرف

 یها طرح الت،یتسه ةارائ ،یکالبد و یطیمح الزم یها آموزش زباله، دفن یها محل و فاضالب ةشبک جاده، احداث و ریتعم
 .کرد اشاره یکالبد و یکیزیف ادثحو و یکالبد یها نهیزم ،یبهساز

 یطیمح بعد

 و عوامل نکهیا به توجه با .است ییروستا یزندگ تیفیک یهاپژوهش در بحث نةیزم نیتر مهم روستا، یطیمح ابعاد به پرداختن
 توان یم گذارد،یم اثر زین ابعاد ریسا بر و شود یم منجر ییروستا نقاط در یعیطب یریپذ بیآس شیافزا به ،یا گسترده یطیمح ابعاد
 در داریپا ةتوسع یراستا در یطیمح یها رساختیز به ،نیبنابرا اند؛ییروستا یزندگ تیفیک بودننامطلوب بستر ،یطیمح ابعاد گفت
 .شودیم توجه طیمح و انسان نیب تعامل به یبخشتعادل و یطیمح ستیز یها یآلودگ از یریشگیپ سالم، یاکولوژ یارتقا جهت

 از حراست ،یطیمح و یعیطب حوادث ،یطیمح ستیز و یطیمح الزم یها آموزش آب، منابع مراتع، و یعیطب منابع از حفاظت
 یالگو و یضرور التیتسه ةارائ ،یعیطب یاضطرار طیشرا به مربوط یهااقدام اب،ینا و ابیکم یجانور و یاهیگ یها گونه

 .هستند ییروستا یزندگ تیفیک یطیمح یها معرف نیتر مهم از ،شتیمع یالگو و سوخت مصرف

 1382 ،یتوکل و یافتخار :منبع

 
 در .(65 :2003 ون،یپس) است یزندگ تیفیک یها شاخص توسعة ،یزندگ تیفیک سنجش یبرا وهیش نیتر معمول

 و یشهر ،یا منطقه ،یمل سطوح در یزندگ تیفیک شیپا و سنجش یبرا ها شاخص از ییها مجموعه ،کشورها از یاریبس
 ،یزندگ تیفیک آل دهیا ةمطالع گونههر ،یمحل ای یشهر ،یا منطقه ،یمل اسیمق درنظرگرفتن با .است شده جادیا یمحل

 تیفیک یها شاخص و قلمروها نییتع قیطر از مطالعه ینظر یمبنا رندةیدربرگ اول، ةمرحل .است یاساس ةمرحل دو شامل
 مرحلة .شود یم منتج ..(.و پرسشنامه مانند) ابزار ةیته به و ستارهایمع نییتع ةمرحل هعمد طور به ،مرحله نیا .است یزندگ
 و بحث به ،مرحله نیا .ردیگ یم صورت جینتا لیتحل و ها داده یآور جمع ،شیمایپ ،آن در که است یا مرحله دوم،

 یهاپژوهش در .(108-106 :1388 ان،گرید و یرضوان) شود یم منتج هیناح آن در یزندگ تیفیک درمورد یریگ جهینت
 ساکنان یزندگ تیفیک سنجش یبرا ،هم با بیترک در ندرت به و گریدکی از مجزا طور به اغلب کردهایرو ،یزندگ تیفیک

 .روند یم کار به یانسان یها سکونتگاه
 کردهایرو نیا .یذهن کردیرو و ینیع کردیرو :دارد وجود یزندگ تیفیک یهاپژوهش در یاصل کردیرو دو ،یطورکل به

 ابعاد در یزندگ تیفیک .ندور یم کاربه یزندگ تیفیک سنجش یبرا ،یقیتلف صورت به ندرت به و مجزا طور به موارد اغلب در
 یذهن یها شاخص از استفاده با و سازد یم منعکس خود یزندگ تیوضع نةیزم در را افراد یابیارز و ادراک ،یذهن

 ها، روش نیتر مهم از یکی در .است یریگ اندازه قابل یمختلف یها روش به ،یزندگ یذهن تیفیک .شود یم یریگ اندازه
 به یزندگ روش، نیا با .است یزندگ مختلف یقلمروها در تیرضا سطح از یتجمع زانیم ،یزندگ یذهن تیفیک

 در .دهد یم نشان را یزندگ یکل تیفیک قلمروها، از کیهر از تیرضا زانیم بیترک و شودیم میتقس یمختلف یقلمروها
 یزندگ مختلف یها جنبه و قلمروها در تیرضا زانیم از شده داده وزن مجموع را یزندگ تیفیک توان یم ،گرید یروش
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 یریگ اندازه کل کی عنوانبه و یزندگ از افراد یکل تیرضا برحسب ،یزندگ یذهن تیفیک ،گرید روش در .دانست
 روش در .شود یم یریگ اندازه یمنطق ای یشهود پاسخ از استفاده با معموالً ،یزندگ از یکل تیرضا ،روش نیا در .شود یم

 احساس درمورد افراد از ابتدا ،یمنطق روش در اما ،دشو یم پرسش کل کی عنوانبه خود یزندگ درمورد افراد از ،یشهود
 افراد که یهنگام و دشو یم پرسش ...و درآمد شغل، ،تیامن ،یعیطب طیمح ،مسکن مانند یزندگ مختلف یقلمروها از خود

 به توجه با توانند یم ها آن ،جهیدرنت .دشو یم پرسش ،کل کی عنوانبه یزندگ به ها آن احساس درمورد دادند، پاسخ
 موضوع نیا یبررس به ،یمنطق و یشهود پاسخ هردو یریگ اندازه .دهند ارائه یمنطق یپاسخ یزندگ مختلف یها جنبه

 یزندگ به ها آن احساس درمورد افراد دگاهید در یرییتغ ایآ ،یزندگ مختلف یقلمروها به توجه از پس که کند یم کمک
 یهاتیواقع هب طومرب ینیع یها شاخص از استفاده با ،یزندگ ینیع تیفیک .(55 :1392 ان،گرید و یمانیسل) دارد وجود
 جرم، زانیم ،تیجمع تراکم مانند هیثانو یها داده از ها شاخص نیا .شود یم یریگ اندازه یزندگ ملموس و مشاهده قابل

 از تنها توان ینم را تیفیک که است نیا مهم اریبس تیواقع .شود یم حاصل ...و خانوار اتیخصوص ،التیتحص زانیم
 اظهار (34 :2000) تو .است تیاهم یدارا زین افراد یذهن یستیبهز درنظرگرفتن بلکه ؛دکر نییتع ینیع طیشرا قیطر

 اما باال، ییایپا یدارا ها شاخص نیا رایز دهند،ینم شینما را یزندگ یواقع تیفیک ییتنها به ،ینیع یها شاخص کند یم
 از که دارد وجود یزندگ تیفیک محققان انیم در یعموم یتوافق .هستند یانسان یستیبهز یابیارز در نییپا نانیاطمتیقابل
 ،یزندگ تیفیک از یدتریمف و تر کامل ریتصو آوردندستبه امکان ،یزندگ تیفیک یذهن و ینیع ابعاد کردنکپارچهی قیطر
 رندةیبرگدر دیبا ،یزندگ تیفیک از یجامع یابیارز هر ،نیبنابرا ؛دارد وجود یزمان و یمکان گوناگون یها اسیمق در

 اطالعات به دنیرس یبرا کردیرو هردو توان از ،شکل نیبد یزندگ تیفیک سنجش .باشد یذهن و ینیع یها جنبه
 که ها آن نیب روابط یچگونگ و یزندگ قیعال صیتشخ .کندیم استفاده یزندگ تیفیک ةدربار تر نانیاطم قابل و اعتماد قابل

 یها مدل .ردیگ صورت یفکر یمدل چارچوب در دیبا رود،یم کاربه شان یزندگ تیفیک به مردم احساس ینیب شیپ یبرا
 به یکل یاحساس یبرا را یتمندیرضا مختلف یقلمروها افراد چگونه که موضوع نیا حیتشر یبرا یگوناگون یساختار

 (.20 :1385 ه،نکردزنگ) است شده شنهادیپ ،کنند یم بیترک هم با یزندگ تیفیک
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 پژوهش یمفهوم چارچوب .1 شکل

 

رویکردهای اصلی در 
کیفیت مطالعات 

 زندگی

رویکردهای 
کیفیت  ذهنی

 زندگی

 

رویکردهای 
عینی کیفیت 

 زندگی
سنجش  یهاروش

 کیفیت زندگی

 براساس یزندگ تیفیکسنجش 
در  تیرضااز سطح  یتجمع زانیم

 یزندگمختلف  یقلمروها

 براساس یزندگ تیفیکسنجش 
 زانیماز  شدهدادهمجموع وزن 

ی هاجنبهمروها و در قل تیرضا
 ی زندگمختلف 

 یزندگ یذهن تیفیکسنجش 
افراد از  یکل تیرضا برحسب

 کل کیعنوان و به یزندگ
با استفاده از پاسخ  یریگاندازه
  یریگ اندازه یمنطق ای یشهود

قلمروهای مورد سنجش 
 کیفیت زندگی

 دسترسی به خدمات

 امنیت

 محیط کالبدی

 سالمت و بهداشت مسکن

 اشتغال

 فراغت اوقات

 یاجتماع یها یناهنجار
 یاجتماع یهایناهنجار از ترس
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 پژوهش روش
 .است یدانیم شیمایپ و یاسناد -یاکتابخانه یها داده بر یمبتن ،ها داده یگردآور ةویش نظر از و یکم نوع از پژوهش نیا

 ،ییروستا مناطق بر هژیو دیتأک با ها آن با مرتبط ینماگرها و یزندگ تیفیک سنجش یها شاخص ییشناسا یبرا نخست
 نهیزم نیا در مطرح قلمرو هشت ،اساسنیبرا (.2 جدول) شد یریگ بهره یتخصص ةحوز به مربوط یهاپژوهش از

 که (3 جدول) گرفت قرار یدانیم یهاهمطالع در پژوهش یاصل ابزار عنوانبه پرسشنامه یطراح یمبنا و دش ییشناسا
 شیمایپ ،هیاول اطالعات یآور جمع یبرا .است شده یگردآور مطالعه مورد ةمحدود از ازین مورد یها داده ،آن براساس

 در ساکن یخانوارها شامل ،یآمار ةجامع .است گرفته انجام خانوار سرپرست سطح در نورآباد دهستان یروستاها در نمونه
 روستا هر از برابر طور به کوکران ةمحاسب از پس متناسب طور به دهستان نیا تیجمع به توجه با که است نورآباد دهستان

 افزار نرم از استفاده با پرسشنامه یها داده .دش لیتکم پرسشنامه 240 مطالعه نیا در ،درمجموع و شد انتخاب نمونه 15
SPSS یفیتوص آمار از ،یمنطق و یشهود پاسخ برحسب ،نورآباد دهستان در یزندگ تیفیک سنجش یبرا .شد لیتحل 
 یبند تیاولو سپس و دهستان هر در یزندگ تیفیک ةگان هشت یقلمروها از تیرضا زانیم سنجش یبرا .شد استفاده
 که شد استفاده یاسیمق شش کرتیل فیط از ،یزندگ تیفیک ةگان هشت یقلمروها نیا از تیرضا زانیم برحسب روستاها

 سیماتر ،روستا هر یبرا نمرات نیانگیم .است کامل تیرضا یمعنا به شش عدد و کامل یتینارضا نمود کی عدد ،آن در
 یها یژگیو و دردسترس یها داده ق،یتحق اتیادب به توجه با ،حاضر پژوهش در .است داده لیتشک را ما موجود تیوضع

 یها مؤلفه درمورد ییها پرسش یحاو پرسشنامه .شدند دهیبرگز مطالعه یبرا ریز یها معرف و قلمروها ،یمطالعات ةمحدود
 یدارا زین یتعداد و مسکن مناسب تیفیک مانند ؛دارند مثبت یجهت هاپرسش نیا از یتعداد که است یزندگ تیفیک

 .(3 جدول) یطیمح یهاکلمش و زباله دفع و یآور جمع یها ستمیس نامناسب تیفیک مانند ؛هستند یمنف یجهت
  

 

 ی کیفیت زندگیبند تیاولوبرای  سنجش قابلو معیارهای  قلمروها. 3جدول 

 z یزندگ تیفیک یها معرف قلمرو

 مسکن

 + کاررفته به مصالح نظر از مسکن تیفیک

 + یبهداشت ییدستشو و حمام مانند مسکن امکانات و زاتیتجه

 + مسکن مساحت به نسبت خانوار افراد تعداد از تیرضا

 + خانوار افراد تعداد به مسکن به نسبت ها اتاق تعداد از تیرضا

 + مسکن متعلقات و اتیجزئ از تیرضا

 یکالبد طیمح

 + زباله دفع و یآور جمع

 + معابر تیفیک

 + محله ییروشنا

 - یطیمح یهامشکل

 + یوانیح فضوالت و زباله دفن گاهیجا

 خدمات به یدسترس

 + یعموم ونقل حمل امکانات به یدسترس

 + یزندگ حتاجیما نیتأم یبرا ها فروشگاه انواع به یدسترس

 + سوخت نیتأم یها گاهیجا به یدسترس

 + یآموزش امکانات به یرسدست

 + یمخابرات و یپست امکانات به یدسترس

 + یارتباط یها راه تیوضع

 تیامن
 - احشام و اموال تسرق شیافزا

 - یا لهیقب و یقوم یها یریدرگ

 بهداشت و سالمت
 + برنامه در (یماه و قرمز گوشت) ینیپروتئ مواد مصرف زانیم

 + ییغذا ةبرنام در جاتیسبز و وهیم مصرف زانیم

ادام

 ة
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 ی کیفیت زندگیبند تیاولوبرای  سنجش قابلو معیارهای  قلمروها. 3جدول 

 z یزندگ تیفیک یها معرف قلمرو
 + یدرمان -یبهداشت خدمات و امکانات به یدسترس

 شغل

 + یشغل یها فرصت به یدسترس

 + یشغل تیرضا زانیم

 + یشغل تیامن تیوضع

 فراغت اوقات

 + یورزش امکانات به یدسترس

 + یهنر و یفرهنگ امکانات به یدسترس

 + یارتیز -یاحتیس و یحیتفر یها مسافرت انجام ییتوانا

 + اتینشر و روزنامه ،کتابخانه به یسدستر

 یها یناهنجار از ترس
 یاجتماع

 + روستا به خاطر تعلق احساس

 + ها هیهمسا با مانهیصم روابط

 + ندهیآ به دیام

 - (ماهواره از استفاده لوکس، یکاالها از استفاده پوشش، نوع) یشهر فرهنگ یمنف یها جنبه از یعضب ریتأث
 - طالق شیافزا

 - مخدر مواد مصرف
   1392 همکاران، و یمانیسل ،1390همکاران، و یافتخار ،1388 همکاران، و یرضوان ،2008 ،یل جانگ: منبع

 

 استان شمال در ییایجغراف عرض قةیدق 40 و درجه 34 و ییایجغراف طول قةیدق 58 و درجه 47 نیب ،دلفان شهرستان
 به شرقسمت  از ،کرمانشاه استان به غرب و یغرب شمال طرف از ،همدان به یشرق شمال طرف ازو  شده واقع لرستان
 شده محدود سلسله شهرستان به یشرق جنوبسمت  از و کوهدشت شهرستان به یغرب جنوبسمت  از ،نهاوند استان
 دهستان شش شامل یمرکز بخش اما ،است شده لیتشک دهستان ده و بخش دو و شهر کی از شهرستان نیا .است

 دهستان ،ما ةمطالع مورد ةمحدود. است (نورآباد دهستان و یجنوب ربگیم ،یشمال ربگیم ،یجنوب ةخاو ،یشمال ةخاو)
 تیموقع 1 ةنقش .دارد شهرستان مرکز به ها دهستان ریسا انیم از را فاصله نیکمتر که دارد قرار بخش نیا در ،نورآباد

 نفر 567 تیجمع با ظفرآباد یروستا ،دهستان نیا مرکز .دهد یم نشان شهرستان و استان در را مطالعه مورد دهستان
هستند.  سکنه از یخال روستا 3 و سکنه یدارا روستا 45 ،روستاها نیا انیم از کهدارد  روستا 48 نورآباد دهستان .است

 .شود یم ذکر 4 جدول در روستا هر از شدهانتخاب ةنمون تعداد نیهمچن و ها آن تیجمع ه،مطالع مورد یروستاها از کیهر
 

 نورآباد دهستان از مطالعه مورد یروستاها .4 جدول

 روستا نام فیرد
 تعداد
 خانوار

 تیجمع
 تعداد
 نمونه

 روستا نام فیرد
 تعداد
 خانوار

 تیجمع
 تعداد
 نمونه

 15 272 62 آباد میکر 9 15 567 142 ظفرآباد 1

 15 385 95 یباغ گل 10 15 228 61 آباد هاشم 2

 15 294 58 آبادشرف 11 15 276 63 مرادآباد 3

 15 704 190 آبادیدوستعل 12 15 801 188 باداکبرآ 4

 15 50 15 باباجان 13 15 87 21 آباد نیحس 5

 15 155 639 آبادکرم 14 15 79 17 یخانسبزه 6

 15 375 98 نهیمور ةچشم 15 15 551 144 آبادفهیخل 7

 15 421 112 آبادخان 16 15 120 26 ضاآبادمحمدر 8

 

 ادامة
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 نورآباد دهستان یروستاها تیموقع .2 شکل

  
 ها افتهی و بحث
 و یشهود پاسخ از استفاده ،یزندگ تیفیک سنجش یها روش از یکی ،شد اشاره ینظر یمبان بخش در که گونه همان
 نیا در که شود یم یریگ اندازه کل کی عنوانبه و افراد یکل تیرضا برحسب یزندگ تیفیک یعنی ؛است افراد یمنطق
 افراد از ،یشهود روش در .شود یم یریگ اندازه یمنطق ای یشهود پاسخ از استفاده با معموالً یزندگ از یکل تیرضا ،روش

 یقلمروها از شاناحساس درمورد افراد از ابتدا ،یمنطق روش در اما ،دشو یم پرسش کل کی عنوانبه یزندگ درمورد
 پاسخ هاپرسش نیا به که یهنگام و شود یم پرسش ...و درآمد شغل، ،تیامن ،یعیطب طیمح ،مسکن مانند یزندگ مختلف
 توجه با یمنطق یپاسخ توانند یم ها آن ،جهیدرنت .شود یم پرسش کل کی عنوانبه یزندگ به ها آن احساس درمورد دادند،

 کند یم کمک موضوع نیا یبررس به ،یمنطق و یشهود پاسخ هردو یریگ اندازه .دهند ارائه یزندگ مختلف یها جنبه به
 .دارد وجود یزندگ به ها آن احساس درمورد افراد دگاهید در یرییتغ ایآ ،یزندگ مختلف یقلمروها به توجه از پس که

 را دهندگان پاسخ یشهود یزندگ تیفیک ،اول پرسش .شد مطرح پرسشنامه در پرسش دو پژوهش نیا در ،منظورنیهم به
 تیفیک از را خود تیرضا زانیم ،یذهن ةنیزم چیه بدون که شد خواسته دهندگان پاسخ از پرسش، نیا در .کرد یابیارز

 یزندگ یقلمروها ذکر از پس و شد پرسش یزندگ مختلف یقلمروها از افراد تیرضا نةیزم در ،درادامه .کنند انیب یزندگ
 اعالم را خود تیرضا زانیم قلمروها، تمام درنظرگرفتن با که شد خواسته ها آن از مخاطبان، یبرا یفکر ةنیزم جادیا و

 یها آماره ،5 جدول .شد داده نخست پرسش به که بود ییها پاسخ از دتراعتماقابل و تر یواقع ،پرسش نیا به ها پاسخ .کنند
 .دهد یم نشان را نورآباد دهستان در یزندگ تیفیک به مربوط یفیتوص
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 یمنطق و یشهود پاسخ برحسب ،نورآباد دهستان یروستاها ناساکن یزندگ تیفیک از تیرضا .5 جدول

 ارهایمع
 ها نهیگز

 یمنطق یزندگ تیفیک یشهود یزندگ تیفیک

الً
ام

ک
 

ض
ارا

ن
ی

 

لیخ
 ی

ض
ارا

ن
 ی

ض
ارا

ن
ی

 

ض
را

ی
 

لیخ
 ی
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ی
 

الً
ام

ک
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ی
 

الً
ام

ک
 

ض
ارا
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ی

 

لیخ
 ی

ض
ارا

ن
ی

 

ض
ارا

ن
ی

 

ض
را

ی
 

لیخ
 ی

ض
را

ی
 

الً
ام

ک
 

ض
را

ی
 

 1/1 2/1 6/5 2/13 8/33 1/45 5/2 3/3 8/14 2/14 7/27 5/37 ظفرآباد
 2/0 4/0 5/2 2/6 4/33 3/57 1/1 7/1 4/9 1/20 8/25 9/41 آباد هاشم

 9/0 8/0 9/4 4/12 4/32 6/48 2/1 8/2 2/10 8/16 27/.5 5/40 مرادآباد
 8/1 1/1 2/6 6/15 1/32 2/43 3/2 9/3 9/14 2/15 3/27 4/36 اکبرآباد

 5/0 6/0 2/4 6/10 4/32 7/51 5/2 3/3 8/14 2/14 1/25 5/41 آباد نیحس
 3/0 5/0 1/3 3/9 4/31 4/55 1/1 9/1 5/9 9/19 8/25 8/41 یخانسبزه

 1/2 1/2 4/10 1/15 1/30 2/40 1/3 2/5 6/15 1/15 5/25 5/35 آبادفهیخل
 4/0 6/0 4/3 3/9 6/31 7/54 2/1 1/2 1/10 8/19 1/25 7/41 محمدرضاآباد

 6/0 9/0 6/4 2/13 7/31 49 9/1 1/3 3/12 4/19 1/25 2/38 آباد میکر
 9/0 1 2/5 1/13 5/33 3/46 8/1 2/2 8/11 7/16 9/27 6/39 یباغگل

 9/0 9/0 1/5 2/11 7/33 2/48 5/1 1/2 6/11 6/16 1/28 1/40 آبادشرف
 1/1 2/1 6/5 2/13 8/33 1/54 5/2 3/3 8/14 2/14 7/27 5/37 آبادیدوستعل

 5/0 6/0 3/4 5/10 4/32 7/51 3/1 3/2 1/10 7/19 1/25 5/41 باباجان
 4/0 7/0 6/3 1/10 1/33 1/52 2/1 2/2 9/9 8/19 2/25 7/41 آبادکرم

 5/0 8/0 4/4 6/11 3/32 4/50 7/2 6/2 8/10 6/17 9/24 4/41 نهیمور ةچشم
 6/0 7/0 8/4 7/11 1/32 1/50 6/1 5/2 1/11 1/19 4/24 3/41 آبادخان

 76/0 78/0 61/2 20/10 48/32 88/49 78/1 78/2 98/11 4/17 56/24 88/39 نیانگیم
 نگارندگان :منبع

 

 مسکن، شامل قلمرو هشت ،نورآباد دهستان یروستاها در یزندگ تیفیک یبند تیاولو و سنجش یبرا ،اول گام در

 یاجتماع یها یناهنجار از ترس و فراغت اوقات شغل، بهداشت، و سالمت ت،یامن خدمات، به یدسترس ،یکالبد طیمح
 کرتیل فیط قیطر از 6 جدول با مطابق ،یزندگ تیفیک یقلمروها از کیهر هب طومرب یها هیگو .ندشد هگرفت کاربه

 موجود وضع سیماتر لیتشک یبرا ییمبنا روستا، هر ةنمون یخانوارها با مطابق شاخص هر نیانگیم و ندشد یریگ اندازه
 .آمد شمار به مطالعه، مورد یروستاها یبند تیاولو و یزندگ تیفیک سطح یابیارز

 
 نورآباد دهستان یروستاها در یزندگ تیفیک یقلمروها از تیرضا زانیم براساس ،موجود وضع سیماتر .6 جدول
 ارهایمع

 ها نهیگز

 طیمح مسکن
 یکالبد

 به یدسترس
 خدمات

 و سالمت تیامن
 بهداشت

 اوقات شغل
 فراغت

 رواج از ترس
 یاجتماع یها یناهنجار

 75/2 80/2 10/2 15/3 10/2 20/3 80/2 59/3 بادظفرآ
 60/2 50/2 20/2 10/3 10/3 15/3 45/2 40/3 آباد هاشم

 80/2 65/2 13/2 25/3 5/2 10/3 60/2 60/3 مرادآباد
 50/2 70/2 34/2 70/3 55/2 90/3 70/2 5/4 اکبرآباد

 30/2 10/2 21/2 50/2 40/2 50/2 10/2 50/2 آباد نیحس
 5/2 5/2 2 20/2 60/2 30/2 5/2 55/2 یخانسبزه

 3 84/2 60/2 56/3 3 75/3 85/2 10/4 آبادفهیخل
 45/2 2 15/2 35/2 50/2 65/2 50/2 70/2 محمدرضاآباد

 80/2 70/2 50/2 45/3 60/2 50/3 50/2 55/3 آباد میکر
 25/2 25/2 40/2 15/3 40/2 15/2 30/2 45/3 یباغگل

 30/2 20/2 45/2 10/3 30/2 10/2 25/2 20/3 آبادشرف
 70/2 80/2 70/2 65/3 3 70/3 80/2 10/4 آبادیدوستعل

 70/2 5/2 80/2 3 80/2 10/3 20/2 45/2 باباجان
 45/2 10/2 60/2 3 75/2 80/2 10/2 90/2 آبادکرم

 30/2 15/2 15/2 10/3 55/2 10/2 15/2 20/3 نهیمور ةچشم
 45/2 70/2 50/2 25/3 10/3 15/3 90/2 4 آبادخان

 نگارندگان :منبع
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 یدهوزن دیبا ابتدا ،موجود وضع سیماتر کردنزهینرمال منظور به موجود وضع سیماتر لیتشک از پس ،دوم گام در

 .آمد 5 جدول در یدهوزن جینتا .شد استفاده شانون یآنتروپ یدهوزن روش از ،قیتحق نیا در .گرفت یم صورت ارهایمع
 یمحتوا از نانیاطم نبود زانیم دهندة نشان که یطور به ؛است ...و یاجتماع علوم ،یکیزیف علوم در عمده یمفهوم یآنتروپ

 نانیاطم نبود زانیم یبرا است یاریمع اطالعات، یتئور در یآنتروپ ،گرید انیببه ؛است امیپ کی از انتظار مورد یاطالعات
 :شود یم حیتشر ریز صورت به نانیاطم نبود نیا که گسسته احتمال عیتوز کی توسط شدهانیب

(1) [ ]


  
1

n

i i
i

E k p Lnp 

 :میباش داشته که شود یم نییتع یا گونه به و است مثبت ثابت عدد کی K که
E.   E  0  از ،یریگ میتصم سیماتر .شود یم محاسبه یآمار (سمیمکان) سازوکار براساس pi احتمال عیتوز از1

 یمحتوا .ردب کارهب آن یابیارز یبرا یاریمع عنوانبه توان یم را یآنتروپ که است یاطالعات یحاو ،چندشاخصه یها مدل
 :شود یم محاسبه ریز در pij صورت به ابتدا ،سیماتر نیا یاطالعات

(2) , 


ij
ij

ij

r
p               i j

r
 

 :شود یم محاسبه ریز تابع صورت به زین (Ej) ام j شاخص یآنتروپ و

(3)  PjLnPlj ;


  
1

m

i

Ej k i 

 :دیآ یم دستهب ریز تابع از زین (dj) انحراف ةدرج ای نانیاطم نبود زانیم
(4) ;  1dj Ej i 

  :(88: 1389 ،یپورطاهر) آورد دستبه ریز تابع از استفاده با را ها شاخص وزن زانیم توان یم ،شد انیب که طور همان گاهآن

(5) ;


 
 1

n

j

dj
Wj i

dj
 

.است آمده 7 جدول در یزندگ تیفیک یارهایمع از کی هر وزن

  
 شانون یآنتروپ قیطر از آمده دست به یارهایمع وزن .7 جدول

 وزن z اریمع فیرد وزن z اریمع فیرد

        
 133/0 + بهداشت و سالمت 5 142/0 + مسکن 1

145/0 + شغل 6 123/0 + یکالبد طیمح 2  

109/0 + فراغت اوقات 7 133/0 + خدمات به یدسترس 3  
 097/0 - یاجتماع یها یناهنجار رواج از ترس 8 114/0 - (جرم) تیامن 4

 نگارندگان :منبع

 

 برابر qi .است ریز ةرابط براساس موجود وضع سیماتر کردنزهینرمال ارها،یمع وزن ةمحاسب از پس ،سوم گام در

 نهیگز هر یبرا ارهایمع مجموع با برابر  𝑋𝑖𝑗∑و شد محاسبه شانون یآنتروپ روش از که ارهایمع از کیهر وزن با است
  .است

(6) .



 1

n

j

qi
 dij xij

xij
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  یزندگ تیفیک یها شاخص ةشدزهینرمال سیماتر. 8 جدول

 ارهایمع
    ها نهیگز

 مسکن
 طیمح

 یکالبد

 یدسترس
 به

 خدمات

 تیامن
 و سالمت

 بهداشت
 فراغت اوقات شغل

 رواج از ترس
 یها یناهنجار

 یاجتماع

 012/0 014/0 014/0 017/0 011/0 019/0 015/0 023/0 ظفرآباد
 011/0 012/0 014/0 017/0 016/0 019/0 013/0 022/0 آباد هاشم

 012/0 013/0 013/0 018/0 013/0 018/0 014/0 023/0 مرادآباد
 010/0 012/0 014/0 018/0 012/0 021/0 013/0 026/0 اکبرآباد

 012/0 012/0 017/0 016/0 015/0 019/0 014/0 020/0 آباد نیحس
 0112/0 011/0 016/0 015/0 015/0 018/0 016/0 019/0 یخانسبزه

 013/0 014/0 017/0 020/0 016/0 022/0 016/0 028/0 آبادفهیخل
 012/0 011/0 016/0 015/0 014/0 018/0 016/0 020/0 محمدرضاآباد

 011/0 012/0 015/0 018/0 013/0 019/0 013/0 022/0 آباد میکر
 010/0 012/0 017/0 019/0 013/0 014/0 014/0 025/0 یباغگل

 011/0 012/0 018/0 019/0 013/0 014/0 014/0 023/0 آبادشرف
 010/0 012/0 015/0 018/0 013/0 019/0 014/0 024/0 آبادیدوستعل

 012/0 013/0 019/0 017/0 015/0 019/0 013/0 017/0 باباجان
 011/0 011/0 018/0 018/0 015/0 018/0 012/0 020/0 آبادکرم

 011/0 012/0 016/0 019/0 015/0 014/0 013/0 024/0 نهیمور ةچشم
 01/0 012/0 015/0 017/0 015/0 017/0 015/0 024/0 آبادخان

 نگارندگان :منبع

 

 ،نهیگز هر یبرا منظورنیبد .گرفت انجام ∑−sj و∑+sjمحاسبة ارها،یمع کردنزهینرمال از پس ،چهارم گام در

  .میکرد محاسبه جداگانه را یمنف و مثبت یها شاخص
Sj+= ∑ 
Sj- = ∑ 

  .است ریز ةرابط قیطر از یمنف یارهایمع و مثبت یارهایمع براساس Qj ةمحاسب ،پنجم گام
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_  
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 کی Qj مقدار هرچقدر .دارد ارهایمع نیب در را تیوضع نیبهتر که است یویآلترنات کردنمشخص ،یینها گام

 100 تا 0 از آن یکل مقدار یعنی ؛شود یم انیب درصد صورت به مقدار نیا .است باالتر زین آن Nj مقدار ،باشد باالتر نهیگز

  .شود یم محاسبه

(8) Qj
Qmax

 100NJ 

 را یزندگ تیفیک نیباالتر ،NJ و Qj مقدار نیباالتر با ییروستاها یعنی ؛ردیگ یم صورت Qj مقدار براساس ،یبند رتبه
در  را یزندگ تیفیک نیتر نییپا ،Qj مقدار نیکمتر با ییروستاها ،درمقابل و رنددا یزندگ تیفیک یقلمرو هشت براساس

 تیفیک از تیرضا زانیم نیرباالت آبادفهیخل یروستا ،دهد یم نشان 9 جدول کهگونه همان .درندا روستاها ریسا با سهیمقا
  .است را داشته یزندگ تیفیک از تیرضا زانیم نیکمتر آباد هاشم یروستا و یزندگ
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  یزندگ تیفیک ازدهستان نورآباد  یروستاها ساکنان تیرضا زانیم یبند رتبه یبرا کوپراس مدل یابیارز جینتا .9 جدول

Sj ها نهیگز
+ 

Sj
- Qj NJ رتبه 

 3 47/93 129/0 023/0 102/0 ظفرآباد
 14 01/71 098/0 027/0 097/0 آباد هاشم

 6 85/89 124/0 025/0 099/0 مرادآباد
 2 65/95 132/0 022/0 104/0 اکبرآباد

 10 89/87 1213/0 027/0 098/0 آباد نیحس
 13 23/86 119/0 026/0 095/0 یخانسبزه

 1 100 138/0 029/0 117/0 آبادفهیخل
 12 95/86 120/0 026/0 096/0 محمدرضاآباد

 7 79/90 1253/0 024/0 099/0 آباد میکر
 4 75/92 128/0 023/0 101/0 یباغگل

 5 30/91 126/0 024/0 1/0 آبادشرف
 3 47/93 129/0 023/0 102/0 آبادیدوستعل

 10 89/87 1213/0 027/0 098/0 باباجان
 11 75/87 1211/0 026/0 097/0 آبادکرم

 9 40/88 122/0 026/0 098/0 نهیمور ةچشم
 8 57/90 1252/0 025/0 1/0 آبادخان

 نگارندگان :منبع
 

 یریگ جهینت
 هدف کهیا گونه به ؛است مختلف جوامع یزندگ طیشرا یبررس در قبول مورد یادیبن میمفاه از یکی ،یزندگ تیفیک امروزه

 و یمانیسل) استهاجتماع و ها گروه افراد، یزندگ تیفیک بهبود ،یالملل نیب و یمل ،یمحل سطوح در ها برنامه یتمام
 ژهیو دیتأک با ،یزندگ تیفیک یبند تیاولو و سنجش ةنیزم در یپژوهش اتیادب اساسبر ،ورمنظنیبد .(71: 1392 ان،گرید
 و سالمت ت،یامن خدمات، به یدسترس ،یکالبد طیمح مسکن، قلمرو هشت قالب در هیگو 34 ،ییروستا مناطق بر

 کوپراس یریگ میتصم مدل چارچوب در و یطراح ،یاجتماع یها یناهنجار از ترس و فراغت اوقات شغل، بهداشت،
 یزندگ تیفیک لحاظبه متفاوت یتیوضع ،نورآباد دهستان یروستاها که شودیم استنباط گونهنیا جینتا از .شد یبررس

 و آبادیدوستعل ،آباد فهیخل یروستاها ،یزندگ تیفیک قلمرو هشت براساس ،دهد یم نشان 9 جدول که گونه همان .دارند

 یدارا ،محمدرضاآباد و یخانسبزه ،آباد هاشم یروستاها درمقابل،. دارند را یزندگ تیفیک سطح نیباالتر ،ظفرآباد
 در بیترتبه ،ظفرآباد و اکبرآباد ،آباد فهیخل یروستاها ،درمجموع .اندنمونه ةجامع دید از یزندگ تیفیک سطح نیتر نییپا
 نیا یبرخوردار جةیدرنت تیوضع نیا پژوهش، یهاهمشاهد و ها یبررس ةیپا بر .دارند یبهتر تیوضع یزندگ تیفیک نةیزم

 شهرستان مرکز به نسبت بهتر تیموقع و تر مناسب خدمات به یدسترس ،روستاها ریسا به نسبت شتریب تیجمع از روستاها
 .دارند یشتریب یتمندیرضا روستاها نیا ساکنان ،جهیدرنت و دندار یتر مناسب طیشرا ،درمجموع که یطور به ؛است

 ،یارتباط خدمات ،یدرمان و یبهداشت خدمات ،یآموزش خدمات یکالبد طیمح مسکن، مانند یموارد در ،ادشدهی یروستاها
 و یدنیآشام آب و برق مانند ها رساختیز انواع از یبرخوردار ،ها بانک یاعتبار و یمال خدمات ،یعموم ونقل حمل خدمات
 به دیام و یمکان تعلق احساس ،جهیدرنت .دارند روستاها گرید ساکنان با سهیمقا در یتر مناسب تیوضع ،یفرهنگ خدمات

 و شرفتیپ روند از افراد یخوشبخت احساس نیهمچن و ندهیآ در خوب یزندگ کی شدنفراهم یبرا ینیب خوش و ندهیآ
سبزه ،آباد هاشم یروستاها دهد یم نشان 11 جدول ،مقابلدر ؛است شتریب گرید یروستاها به نسبت روستا، در یزندگ
 نیا .اند کرده کسب را یزندگ تیفیک از تیرضا ةرتب نیتر نییپا ،یزندگ تیفیک یقلمروها لحاظبه ،محمدرضاآباد و یخان

 از ،روستاها نیا ساکنان .دارند گرید یروستاها به نسبت یکمتر تیجمع -دهد یم نشان 5 جدول که گونه همان -روستاها
 در ،روستاها نیا در درآمد و اشتغال تیوضع از یتمندیرضا ،نیهمچن .اندمحروم باال یها رساختیز و امکانات از یاریبس

 کهیا گونه به است؛ نییپا اریبس خوب یزندگ کی شدنفراهم یبرا ندهیآ به دیام ،لیدلنیهمبه .دارد قرار ینییپا سطح
 روستاها نیا در یتیجمع تعادل خوردنبرهم به مسئله نیا و اند شده روستاها ترک و مهاجرت به مجبور جوانان از یاریبس

 یریگ جهینت کی در سرانجام .دهد یم لیتشک سالخوردگان را روستاها نیا شتریب تیجمع کهیا گونه به است؛ شده منجر
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 ةتوسع اهداف تحقق در یزندگ تیفیک یارتقا نقش ،داریپا ةتوسع ندیفرا در گفت توان یم ،پژوهش نیا ندیفرا از روشن
 را تیفیباک یزندگ طیشرا که ماند یم داریپا یهنگام توسعه ،یاجتماع نظر از .دارد ییباال اریبس تیاهم ،ییروستا داریپا

 یابیدست منظور به و پژوهش یها افتهی ةمجموع به توجه با ،انیدرپا .(16: 2001 ن،تونیاه) سازد فراهم مردم ةهم یبرا
 :باشد راهگشا است ممکن ریز یها شنهادیپ ،مطالعه مورد ةمحدود در یاجتماع یداریپا به

 جادیا بر ژهیو دیتأک با ،یمحل مردم یشتیمع یها انیبن تیتقو قیطر از ،ییروستا  تیجمع یماندگار ةزیانگ شیافزا 
 کار؛ یایجو افراد و جوانان یبرا مناسب اشتغال

 و درمانگاه) یدرمان و یبهداشت خدمات ةنیزم در ژهیو به ،مطالعه مورد یروستاها سطح در یاجتماع خدمات ةتوسع 
  ؛مراکز نیا به آسان یدسترس و ...( و فرهنگ یها خانه ،کتابخانه ،کتاب مدرسه،) یفرهنگ -یآموزش ،(پزشک

 انواع به مردم یدسترس حسط یارتقا نیهمچن و یارتباط و یسکونتگاه یها رساختیز انواع یفیک و یکم ةتوسع 
  امکانات؛

 ؛یورزش یها سالن و ها دانیم ،یسرگرم و یحیتفر یها سالن و ها گاهتفرج مانند یسرگرم و یحیتفر امکانات جادیا 
 وام افتیدر لیتسه یبرا ...و الحسنه قرض یها صندوق و ها بانک مانند یاعتبار و یمال منابع یهمکار تیتقو 

 ؛اند شده ساخته نامقاوم یها سازه و دوام کم مصالح با که ییروستا مساکن یبهساز و ریتعم
 و ییروستا یاسالم یشوراها و ارانیده یها برنامه در خاک و آب منابع یآلودگ از یریجلوگ قرارگرفتن تیاولو در 

  ؛انییروستا یاریهم قیطر از روستاها در سبز یفضاها جادیا و تیتقو یبرا تالش
 قیطر از دولت یمال و یفن یبانیپشت و یمردم مشارکت با ،یسوخت مواد فروشگاه ،یتعاون یها فروشگاه تیتقو 

 ؛ربط یذ یها سازمان
 به توجه با روستاها، سطح در زباله یآور جمع یبهداشت یها روش ،یسطح یها آب دفع زباله، دفن گاهیجا جادیا 

 روهروب یادیز یهامشکل با یطیمح بهداشت لحاظبه ها دهستان مرکز یحت مطالعه مورد یروستاها اکثر نکهیا
 ؛هستند

 قیطر از دولت یمال و یفن یبانیپشت و یمردم مشارکت با ،یسوخت مواد فروشگاه ،یتعاون یها فروشگاه تیتقو 
 .ربط یذ یها سازمان
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