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  چكيده
ـ . آيد شمار مي هاي مهم و اساسي به روستايي بررسي وضعيت كيفيت زندگي مردم از اولويت  ريزي در برنامه دليـل   هب

هـا در نـواحي    هاي كيفيت زندگي در ساير ابعاد زندگي روستاييان، بررسي و ارزيـابي ايـن مؤلفـه    تأثيرگذاري مؤلفه
پژوهش حاضر با هدف اصلي بررسي امكان وجود رابطة كيفيت زنـدگي روسـتاييان   . روستايي اهميت بسياري دارد

شناسـي   روش. انجام رسـيده اسـت   رستان زرنديه بهبا حس تعلق مكاني آنان در روستاهاي نمونة بخش مركزي شه
هاي آن ازطريق روش پيمايشي مبتني بر اسـتفاده از پرسشـنامة بسـته و     اين تحقيق توصيفي تحليلي است و داده

هـاي   دهند كه از ميـان مؤلفـه   نتايج تحقيق نشان مي. آوري شد سرپرست خانوار جمع 305انجام مصاحبة كيفي از 
هاي اقتصادي و مدت سكونت در روستا بر حس تعلق مكـاني آنهـا    شده، شاخص ستاي بررسيرو 15كيفيت زندگيِ 

هـاي اقتصـادي، اجتمـاعي، فرهنگـي و      كننـد كـه شـاخص    همچنين نتايج بيان مـي . بيشترين تأثير را داشته است
  .شده تفاوت معناداري با يكديگر دارند محيطي در روستاهاي مطالعه

  
  . ي، روستاهاي در حال توسعه، شهرستان زرنديه، كيفيت زندگيحس تعلق مكان :ها كليدواژه
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  مقدمه
نواحي روستايي با شروع روند رشد يكنواخت جمعيت در آغاز قرن نوزدهم و رونـد شهرنشـيني   

نفـع شـهرهاي    اي از جمعيت خـود را بـه   در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، بخش عمده
رنگ  در جهان معاصر حس تعلق مكاني كم). 123، 1390 وودز،(كوچك و بزرگ از دست دادند 

 1هايـدگر . اي تازه براي انسان مطـرح شـده اسـت    عنوان مشكل و مسئله شده و حس المكاني به
عصـر مـا، عصـر غفلـت از     «نظـر او   بـه . يكي از فليسوفاني است كه به اين مشكل پرداخته است

انسـان  . دانـد  و گمگشتگي آدمي مـي خانماني  او همين غفلت را موجب بي. حقيقت هستي است
). 95، 1390صـافيان و ديگـران،   (» كند مي» بودن درخانه«امروز انساني است كه كمتر احساس 

. گيـري  رفع دوري و جهت: انسان قائل است] حس تعلق مكاني[هايدگر دو ويژگي براي مكانيت 
رفع دوري از مكـان  . استآوردن آن چيز  نزديك معناي زدودن فاصله از چيزي يا به رفع دوري به

به مكان » حس تعلق«تدريج طي چند سال سكونت در يك مكان، موجب وابستگي و افزايش  به
  . شود مي

تحقيق حاضر با هدف شناسايي و تبيين رابطة كيفيت زندگي و حس تعلـق مكـاني، تـالش    
يي و نشـاط در  منظور ايجاد پويـا  دارد راهكارهايي عملي براي افزايش تعلق مكاني روستاييان به

هـاي كيفيـت زنـدگي در     نواحي روستايي ارائه كند و به چگونگي اين رابطه و اثرگـذاري مؤلفـه  
روسـتاهاي منتخـب از بخـش مركـزي شهرسـتان زرنديـه بـا روش        . حس تعلق مكاني بپـردازد 
 2پـي .آر.افـزار ام  نرم شده با آوري پس از توزيع پرسشنامه، اطالعات جمعهدفمند انتخاب شدند و 

  .تحليل و بررسي شد) بستة تحقيقات علوم انساني و اجتماعي(
هـا مطـرح    دهـد، ايـن پرسـش    با تغيير و تحوالتي كه در كيفيت زندگي روستاييان رخ مـي 

اي با تعلق مكاني روستاييان دارد؟ ميزان تأثيرگذاري كيفيت  كيفيت زندگي چه رابطه: شوند مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Heidegger 
2. Multidiciplinary Research Package (MRP) 
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در روستاهاي نمونة شهرسـتان زرنديـه چگونـه    زندگي بر تعلق روستاييان به محل زندگي خود 
است؟ كدام متغيرهاي كيفيت زندگي بيشترين تأثير را بر حس تعلق مكاني روستاييان گذاشته 

  .هاست هاي علمي به اين پرسش دنبال يافتن پاسخ است؟ پژوهش حاضر به
  

  مباني نظري
. نديشـمندان بـوده اسـت   ابعاد مختلف كيفيت زندگي در علوم انساني و اجتماعي مـورد توجـه ا  

در ) 1387(رضـواني و منصـوريان   . عرضة آثار متنوع در اين موضـوع بيـانگر اهميـت آن اسـت    
هـا و ارائـة مـدل     هـا، مـدل   بررسي مفاهيم، شـاخص : سنجش كيفيت زندگي«اي با عنوان  مقاله

ش سـنج «اي بـا نـام    در مقالـه ) 1388(و قاليباف و همكاران » پيشنهادي براي نواحي روستايي
مندي ساكنان روستايي از كيفيت زندگي و اثـرات آن بـر امنيـت منـاطق مـرزي؛       ميزان رضايت
  .به بررسي موضوع مذكور پرداختند» بخش نوسود استان كرمانشاه: مطالعة موردي

ابعـاد دلبسـتگي اجتمـاع و    «اي را بـا عنـوان    مقاله) 2004( 1برم و ريچارد كرانيچ و ديگران
. شناسي روستايي منتشر كردنـد  در نشرية جامعه» اط غني روستايي غربرابطة آن با رفاه در نق

اندازها در حس تعلـق   نقش احساس روستايي و چشم«اي با عنوان  مقاله) 1994(پارك و كپاك 
بـاركس  . نوشتند 76در مجلة جغرافياي انساني شمارة » مكاني در نواحي روستايي حومة شهري

جايي و دلبستگي به مكان در  جستاري در مفهوم جديد جابه«اي با عنوان  مقاله) 2010(و برون 
منتشـر كردنـد، كـه بـه      4دورة  92در مجلة جغرافياي انساني شـمارة  » نواحي روستايي امريكا

  .پردازد موضوع مهاجرت و دلبستگي به مكان مي
پذيري روستاهاي پيرامـون   تبيين زيست«در رسالة دكتري خود با عنوان ) 1391(خراساني 

، به بررسي مفهوم كيفيـت  »)مطالعة موردي شهرستان ورامين(ري با رويكرد كيفيت زندگي شه
پـژوهش وي بـا هـدف مطالعـة     . پـردازد  هاي مربـوط بـه آن مـي    پذيري و نظريه زندگي و زيست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Brehm, M. Joan Krannich, Richard S., Eisenhauer, Brian W. 
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پذيري روستاهاي پيرامون شهري به بررسي نحـوة دسترسـي سـاكنان ايـن روسـتاها بـه        زيست
شناختي ازسـوي شـهر و جـذب جمعيـت      هاي بوم شهرها و تهديدامكانات و خدمات موجود در 

در ادامه بـا بررسـي مطالعـات پيشـين در ايـن زمينـه،        .پردازد مهاجر و عوارض ناشي از آن مي
ها در ايـن دو حـوزة علمـي     شوند و سپس ابعاد و مؤلفه مفاهيم محوري پژوهش توضيح داده مي

  . گردند معرفي مي
  

  كيفيت زندگي
اي و ميكرو در جغرافياسـت كـه    رشته در نواحي روستايي در زمرة مطالعات ميانكيفيت زندگي 

اي بودن ايـن موضـوع بـه      رشته ميان. كنند دانان بيش از ديگر موضوعات به آن توجه مي جغرافي
تـوان آن را   ها آميخته است و نمـي  اين دليل است كه كيفيت زندگي با ابعاد ديگر زندگي انسان

دانان مكتـب   در اين زمينه، جغرافي. جتماعي، اقتصادي و سياسي بررسي كردمستقل از مسائل ا
هـاي گونـاگون فضـاي زنـدگي را      تـوان پديـده   ساختارگرايي معتقدند كه در علم جغرافيـا نمـي  

اي جزئي از كل يك ساختار است و  بنابراين هر پديده. جداگانه و مستقل از يكديگر مطالعه كرد
  ).123، 1379شكويي، (ان آن را تحليل كرد تو فقط در همان ساختار مي

ازجملـه در دوران  . مفهـوم كيفيـت زنـدگي پرداختنـد     در طول تاريخ انديشمندان زيادي به
واژة . انـد  ، و ديگران بـه آن توجـه داشـته   2، ژان پل سارتر1يركگارد جديد فيلسوفاني همچون كي

او در . به كار بـرد » تصاد و رفاهاق«در كتاب  1920در سال  3كيفيت زندگي را نخستين بار پيگو
هـاي ملـي    اين كتاب در مورد حمايت دولتي از اقشار پايين و تأثير آن بر زندگي آنها و سـرمايه 

پس از جنـگ جهـاني دوم   . اين مطلب تا بعد از جنگ جهاني دوم مسكوت ماند. بحث كرده بود
هاي نويني كرد و  وارد عرصههاي توسعه مفهوم كيفيت زندگي را  توجه به توسعه و اجراي برنامه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Kerekgaard 
2. Sarter 
3. Pigou 



  1393تان زمس، 4، شمارة 5دورة    هاي روستايي فصلنامة پژوهش

٨٣١ 

توان در بررسـي مفهـومي    كه سه برش زماني را مي طوري كار رفت؛ به تعابير متفاوتي براي آن به
هاي مادي و پيامد رشد  كيفيت زندگي اساساً معطوف به انگاره 1970تا دهة . آن شناسايي كرد

تر پيدا كرد و دهة  جتماعيكيفيت زندگي ابعادي ا 1970از دهة . شد اقتصادي در نظر گرفته مي
هـاي اجتمـاعي    نيز سرآغاز بحث درخصوص كيفيت زندگي اجتماعي با تأكيـد بـر سـازه    1990

غفـاري و  (همچون سرماية اجتماعي، همبستگي اجتماعي، عدالت اجتماعي و ماننـد اينهـا بـود    
اي هـ  هاي اخير سازمان ملـل هـدف نهـايي توسـعه را ارائـة فرصـت       در سال). 2، 1388اميدي، 

مناسب به مردم براي زندگي بهتر ازطريق دسترسي به تسهيالت آموزشـي، بهداشـتي، رفـاهي،    
  ).  22  ،1380آبادي و نسترن،  زنگي(تغذيه، مسكن و مانند اينها دانسته است 

پذيري را مطابق بـا   گيرد و زيست رويكرد كيفيت زندگي برمبناي بستر جغرافيايي شكل مي
گيـري شـرايط    اندازه«است از   پذيري عبارت زيست 1نظر سوزان كاتراز . سنجد شرايط محلي مي

كنند و اهميت نسبي هريك از ايـن   مكان و اينكه افراد چگونه اين شرايط را تجربه و ارزيابي مي
هـاي فيزيكـي را بـا     اين رويكـرد، مشـاهدة عينـي مكـان    . »شرايط براي افراد به چه ميزان است

رويكرد مذكور در پـي  . دهد مشاهده و ارزيابي هستند، پيوند ميسطوح رفتار و فعاليت كه قابل 
ها با يكديگر  دنبال مقايسة مكان بدترين يا به/ بهترين، يا بدتر/ عنوان بهتر بندي يك مكان به رتبه
هـا تأكيـد    فرد بودن مكان محور نيست، بلكه بر منحصربه محور يا كميت وسيلة معيارهاي ارزش به

  ).62و  61، 1391خراساني، (دارد 
توان اين مفهوم را متناسب با رشتة جغرافيـا   با توجه به تعاريف متعدد از كيفيت زندگي، مي

كيفيت زندگي روستايي بيانگر شرايطي اسـت  «: ويژه جغرافياي روستايي چنين تعريف كرد و به
ي يـا اجتمـاعي در روسـتاها را نشـان     مندي، برخورداري، بهزيسـتي و رفـاه فـرد    كه ميزان بهره

هاي معين  زندگي روستايي اشاره دارد و با استفاده از شاخص» چگونگي«اين مفهوم به . دهد مي
توان به شرايط زيست  مي) مندي رضايت(و ذهني ) اقتصادي، اجتماعي، محيطي، كالبدي(عيني 

  .»فرد يا جامعة روستايي پي برد
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1. Susan Cutter 
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  هواي پاك. 10جريان ترافيك، . 9صلح و صفا، 
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ميانگين قدرت .3سوادي بزرگساالن، نرخ بي.2دگي،اميد به زن.1
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  حس تعلق مكاني 
سال گذشته جايگـاه و   30فاهيم مهم در جغرافياي انساني معاصر است كه طي حس مكان از م

هرچند اين مفهوم ريشه در جغرافيـاي  . هاي جغرافياي انساني داشته است نقش مهمي در بحث
اي آن آشكار  رشته المللي و ميان اي آثار بين  صورت گسترده تدريج به آمريكايي دارد، ولي به-آنگلو
هايي ماننـد   هاي رشته مثابه پلي ميان زيرشاخه ن امروزه ازنظر مفهومي بهموضوع حس مكا. شد

 ,Foote & Azaryahu(جغرافياي اجتماعي، فرهنگي و رفتاري بـه خـدمت گرفتـه شـده اسـت      

2009, 96.(  
ويـژه در   شـدة مـردم را بـه    هـاي تجربـه   هـاي عـاطفي و دلبسـتگي    حس تعلق مكاني، پيوند

اي يا شهري تا مقياس فـردي در محلـه و خانـه دربـر      منطقههاي زندگي از سطوح ملي،  محيط
فـرد   اين مفهوم همچنين براي توصـيف و تشـريح تمـايزات يـا خصوصـيات منحصـربه      . گيرد مي

منطقـه    ويژه يـا وضـعيت محيطـي     شود كه برگرفته از تاريخ ها و نواحي خاص استفاده مي محل
  ).Ibid(است 

واسطة مكاني كه در آن به دنيا آمـده و   دشان را بهتعلق مكاني به اين معناست كه مردم خو
حـس تعلـق مكـاني شـامل معناهـا و      ). 1، 1385فالحـت،  (كننـد   انـد تعريـف مـي    رشد كـرده 
خـوبي   شناسـي محيطـي بـه    كنند و در روان ها براي فرد ايجاد مي هايي است كه مكان دلبستگي

دارد امـا اغلـب در علـوم     حس تعلق مكاني مفهومي است كـه جنبـة همگـاني   . اند شناخته شده
آموزشي متفاوت است و در چارچوب ارتباط ميـان    شناسي، جغرافيايي و گفتمان انساني، جامعه
  ).Semken & Freeman, 2008, 1043(شود  ها تعريف مي مردم و مكان

حس مكان به دو معناست، يكي احساس ذهني يا دلبستگي به مكـاني مشـخص و ديگـري    
اي عميـق در   مفهوم مكـان در جغرافيـا ريشـه   . دهد خصيت و تعريف ميآنچه به مكاني معين ش

. تـري اسـت   رسد كه مفهوم حس مكاني، انديشة تـازه  نظر مي تاريخ انديشة جغرافيايي دارد، و به
فضا و مكان همراه با هم ماهيت جغرافيا را تعريـف   )213 ،1975( براساس ديدگاه يي فو تو آن

  .دي، فضا و تحليل فضايي، توجهات را به خود جلب كرده استميال 50از اواخر دهة . كنند مي
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اين دو . از نظر ماهيت كامالً مشابه يكديگرند» دلبستگي مكان«و » حس مكان«اصطالحات 
دلبستگي . ها هستند ها به مكان ها و حاالت افراد و گروه اصطالح اساساً بيانگر احساسات، گرايش

عنوان بخشي از شـالودة هويـت    شود و اغلب به محدود نميمكان صرفاً به جغرافياي محل اقامت 
دهـد و   دلبستگي مكاني انسان را به مكان پيوند مي). Campbell, 2011, 7(آيد  شمار مي افراد به

  .شود روابط فيزيكي و اجتماعي فرد را در محيط شامل مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  هاي حس تعلق مكاني مؤلفه. 1شكل 

  
  شناسي تحقيق روش

هـا از   آوري داده در مرحلـة جمـع  . اي است هم پيوسته وهش اين تحقيق شامل مراحل بهروش پژ
براساس اهداف . گرفته شده است  اي و مطالعات ميداني و تكميل پرسشنامه بهره منابع كتابخانه

    .هاي پژوهش حاضر، مراحل زير دنبال و پيگيري شدند و فرضيه
ع موجود، تعريف اصطالحات و مفاهيم رابطة كيفيت با استفاده از بيشترين و معتبرترين مناب

هـاي كيفيـت زنـدگي انجـام      زندگي و حس تعلق مكاني، و طراحي و انتخـاب ابعـاد و شـاخص   
هاي انتخابي براي ارزيابي رابطة كيفيت زنـدگي و حـس    در مرحلة دوم، ابعاد و شاخص. پذيرفت
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ها، با اسـتفاده   پس از تدوين شاخص .كار گرفته شدند تعلق مكاني در روستاهاي مورد مطالعه به
گيري هدفمند، رابطة كيفيـت زنـدگي و    از ابزار پرسشنامه و انتخاب نمونة مناسب با روش نمونه

آبـاد،   مركـزي شـامل سـه دهسـتان حكـيم       حس تعلق مكاني در روستاهاي مورد نظر در بخش
  . رود ارزيابي شد رودشور و خشك

ميداني و با اسـتفاده از ابـزار     ي است و براساس روششناسي اين مقاله، توصيفي تحليل روش
روسـتاي داراي سـكنة واقـع در محـدودة      98از مجموع . پرسشنامه و مصاحبه انجام شده است

بـا توجـه بـه    ) رود آبـاد، رودشـور و خشـك    هاي حكيم دهستان(بخش مركزي شهرستان زرنديه 
روسـتا   15روبنايي در هريك از آنهـا،  معيارهاي جمعيتي، استقرار امكانات و خدمات زيربنايي و 

جامعة آماري اين پژوهش را خانوارهاي ساكن در روستاهاي مـورد  . عنوان نمونه انتخاب شدند به
عنوان حجم نمونه تعيين شـدند و پرسشـنامه را    سرپرست خانوار به 305. دهند نظر تشكيل مي

  . در روستاهاي مورد نظر تكميل كردند
جش روايـي پرسشـنامه ابتـدا بـراي اعتبـاردهي صـوري و محتـوايي        منظور ارزيابي و سن به

ريـزي   نظران و اسـتادان رشـتة جغرافيـا و برنامـه     هاي كارشناسان و صاحب پرسشنامه از ديدگاه
 30در مرحلة بعد، پرسشنامه در اختيـار  . شناسي استفاده شد روستايي، علوم اجتماعي و جامعه

هاي مرتبط با مفاهيم كيفيت زندگي و حس تعلق  به پرسشنفر از جامعة آماري قرار داده شد تا 
هـا و پـردازش    آوري پرسشـنامه  پس از جمـع . مكاني براي ارزيابي رابطة ميان آن دو پاسخ دهند

هاي تحقيق حـذف شـدند و تغييـرات الزم در     هاي آن، سؤاالت غيرمرتبط با ابعاد و شاخص داده
سؤال پرسشنامه انتخاب و نهايي  36اين مرحله، در پايان . ها ايجاد شد صورت و محتواي پرسش

پرسشنامه كه با  30شده با تكميل  آزمون در ناحية مطالعه اعتبار يا پايايي نيز ازطريق پيش. شد
پس از ايـن مرحلـه،   . تأييد رسيده بود، بررسي شد نظران، روايي آنها به نظر كارشناسان و صاحب

پي شدند تا در پايايي تحقيق از .آر.افزار ام ه وارد نرمشد هاي تكميل هاي حاصل از پرسشنامه داده
گويـان،   هاي آزمون مقدماتي پـس از دريافـت بـازخورد پاسـخ     در تحليل داده. آنها استفاده شود

ابعـاد  . برخي سؤاالت پرسشنامه تعويض يا اصالح شدند تا درنهايت پرسشنامة نهايي تدوين شد
    . درج شده است 2كيفيت زندگي در جدول گوناگون و سؤاالت پرسشنامه براي سنجش 
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 كنندة حس تعلق مكان  هاي تبيين ها و گويه ها، شاخص حوزه. 2جدول 
  ها گويه ي عيني و ذهنيهاشاخص  حوزه

  اقتصادي

  ـ شغل و درآمد
 نقل و ـ حمل

بانك و (خدمات مالي ـ 
 )الحسنه صندوق قرض

درآمد، رضايت از شغل و ، مناسب وضعيت برخورداري از درآمدـ
  آالت كشاورزي مالكيت زمين، مالكيت ماشين

ونقل،  ونقل عمومي، رضايت از هزينة حمل ـ دسترسي به حمل
  تعداد وسايل نقلية عمومي

  )الحسنه صندوق قرض وام، بانك،( دسترسي به خدمات مالي و اعتباريـ

اجتماعي و 
  فرهنگي

  ـ امنيت
  مشاركت و همبستگيـ 

  ـ تفريحات و اوقات فراغت
 آموزش ـ

 ـ بهداشت و درمان

دسترسي به پاسگاه ـ امنيت در معابر روستا، ميزان وقوع جرايم، 
  و رضايت از آنپليس 

ـ روحية همكاري و كار گروهي، احترام متقابل روستاييان به 
هاي عمراني و بهسازي، كمك به  يكديگر، مشاركت در فعاليت

 اعضاي شورا و دهياري
ورزشي در روستا، وجود  ي وسرگرم وجود امكانات مناسبـ 

وجود فضاها و ، نظير كتابخانه امكانات مناسب فرهنگي در روستا
پارك، (امكانات مذهبي در روستا، وجود فضاهاي فراغتي و تفريحي 

  در روستا) فضاهاي سبز و مانند اينها
دسترسي به مدارس در مقاطع مختلف تحصيلي، كيفيت  ـ

از مدارس نوساز و با كيفيت برخورداري تجهيزات آموزشي مدارس، 
  كيفيت معلمان و مديران مدارس مناسب،

شبكة زباله، برخورداري از  آوري سيستم جمعبرخورداري از  ـ
برخورداري از خدمات درماني  آوري و دفع فاضالب، بهداشتي جمع

  )و جز اينهاحمام، درمانگاه، خانة بهداشت،(و بهداشتي

 انداز و اقليم چشم  محيطي
وهواي مناسب، فضاي سبز نظير درختان و پارك، وجود  بوجود آ
  ي فرهنگي مثل معماري و آثار ديدني و معابر زيباانداز زيبا چشم

  كالبدي

  كيفيت محيط مسكوني
هاي نوساز و بادوام، وجود تسهيالت مناسب در داشتن خانه

گرمايشي، سرمايشي، نورگيري و روشنايي (واحدهاي مسكوني 
 يت مسكنوضعيت مالك)كافي

  ها كيفيت زيرساخت
برخورداري از امكانات پستي و مخابراتي، راه ارتباطي مناسب،

برخورداري از امكانات دسترسي به اينترنت، دسترسي به 
  آالت كشاورزي هاي ماشينتعميرگاه

 بستگي تمايل و دلشناختي روان
تا، گذاري در روس رضايت و تمايل به زندگي در روستا، تمايل به سرمايه

  ترجيح زندگي در روستا به شهر، اميدواري به بهبود شرايط در روستا

  1392مباني نظري پژوهش،  :منبع
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. اي انتخاب شدند گيري هدفمند طبقه در اين پژوهش، روستاهاي نمونه براساس روش نمونه
، ها مشخص شدند بندي و نسبت ابتدا روستاها از نظر شرايط دارابودن امتيازات معين دسته

اي كه امتياز  صورت هدفمند روستاهاي درحال توسعه ها از هر طبقه به سپس برحسب نسبت
برداري از متغيرها و معيارهايي كه در اين پژوهش  با فهرست. بيشتري داشتند، انتخاب شدند

براي روستاهاي درحال توسعه در نظر گرفته شده است، با توجه به شدت و ضعف هريك از 
معيارهاي در نظر . روستا كه باالترين امتياز را كسب كردند، انتخاب شدند 15 متغيرها،

ونقل عمومي؛  تعداد جمعيت؛ روستاهاي داراي دسترسي به حمل: اند از شده عبارت گرفته
امكانات و تجهيزات آموزشي؛ امكانات تفريحي و فراغتي؛ داشتن سيستم مخابراتي؛ داشتن 

. ارتباطي  شكل منظم؛ و برخورداري از راه اله؛ سيستم آمدوشد بهآوري زب درمانگاه؛ سيستم جمع
  . موقعيت روستاهاي نمونه نشان داده شده است 3در جدول 

  
  شده هاي مطالعه روستاهاي منتخب دهستان. 3جدول 

  تعداد خانوارها  روستاهاي نمونه  دهستان  طبقات جمعيتي

  نفر 500بيش از 

ليدآباد، آباد، تقصدرآباد، حكيم  آباد حكيم
  182  آباد آباد، رضي قاسم

  13  ورده  رود خشك

  -   -   رودشور

  499تا  100از 

آباد،  ، شكرآباد، عباسبادآرحمت  آباد حكيم
  84  آباد آباد، نصيرآباد، موسي نجف

  16  آزادگين، امانيه  رود خشك

  10  آباد سلطان  رودشور

  305  15  3  جمع كل
  1392هاي تحقيق،  يافته :منبع
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هـا   هـا و قابليـت   شده، روستاهايي كه داراي اين ويژگي روستاي ناحية مطالعه 98جموع از م
هـاي   نمونـه . روستا براي بررسي و تحقيق باقي مانـد 15نبودند از جمعيت تحقيق خارج شدند و 

بنـدي شـدند، كـه     ترتيبِ تعداد جمعيـت طبقـه   شده را دارند به تحقيق كه تمام خصايص تعيين
. 7ورده، . 6آبـاد،    رضـي . 5آبـاد،   قاسـم . 4تقليدآباد، . 3آباد،  حكيم. 2صدرآباد، . 1: اند بدين شرح

. 13آبـاد،   موسـي . 12نصـيرآباد،  . 11آبـاد،   نجـف . 10آبـاد،   عبـاس . 9شـكرآباد،  . 8، بـاد آ رحمت
 . آباد سلطان. 15، امانيه. 14، آزادگين

  
  شده  شناخت اجمالي محدودة مطالعه

 34درجـه و   35دقيقـه تـا    9درجـه و   35كيلومترمربـع در   3/416شهرستان زرنديه با وسعت 
دقيقة طول جغرافيايي قـرار   58درجه و  50دقيقه تا  26درجه و  49دقيقة عرض جغرافيايي و 

گسترش شهرسـتان زرنديـه در جهـت    ). 12، 1384سالنامة آماري استان مركزي، (گرفته است 
ايـن شهرسـتان از شـمال و    . اسـت  شـرقي و در شـمال اسـتان مركـزي صـورت گرفتـه       -غربي
غرب به استان البرز و قزوين، از شـرق بـه اسـتان قـم و از      شرق به استان تهران، از شمال شمال

بخـش   2ازنظر تقسيمات كشوري، اين شهرسـتان از  . شود جنوب به شهرستان ساوه محدود مي
شـهر   5و دوزج؛ رود، خرقـان، عليشـار    آباد، خشـك  دهستان رودشور، حكيم 6مركزي و خرقان؛ 

 213از مجمـوع  . آبـادي تشـكيل شـده اسـت     213رازقان، پرندك، خشكرود، زاويه، مأمونيه؛ و 
مركـز آمـار   (آبادي خـالي از سـكنه اسـت     83آبادي داراي سكنه و  130آبادي اين شهرستان، 

، موقعيت ناحية مورد مطالعه ازنظر تقسـيمات اداري و وضـعيت   4در جدول ). 27، 1390ايران، 
  .زيع بخش، دهستان، و نقاط شهري و روستايي در سطح شهرستان نشان داده شده استتو

  
  هاي شهرستان زرنديه ، شهر و دهستان تعداد بخش. 4جدول 

وسعت شهرستان
 تعداد دهستان تعداد شهر تعداد بخش )كيلومترمربع(

 6 3/41625زرنديه
  27، 1390مركز آمار ايران،  :منبع 
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  نقشة موقعيت شهرستان زرنديه در تقسيمات كشوري .2شكل 
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  نقشة موقعيت روستاهاي نمونه . 3شكل 
  1392نگارنده، : منبع
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  هاي تحقيق يافته
. شود هاي خانوار پرداخته مي ها و تجزيه و تحليل آنها از پرسشنامه در اين بخش به بررسي يافته

ابطة ميان جنس و چهار متغير ميزان رضـايت از  اسكوير براي سنجش ر اجراي چهار آزمون كاي
گـذاري در روسـتا و    زندگي در روستا، ميزان ترجيح زندگي در شهر، ميـزان تمايـل بـه سـرمايه    

عبـارت   بـه . دهد كه رابطة معناداري وجود نـدارد  ميزان اميد به بهبود زندگي در روستا نشان مي
. شده تفـاوتي نـدارد   مردان روستاهاي مطالعهديگر، درجة تمايل به موارد چهارگانه ميان زنان و 

گـذاري در روسـتا ديـده     البته تفاوت محسوسي ميان زنان و مردان در مورد تمايـل بـه سـرمايه   
  .توان به آن اتكا كرد درصد است نمي 90شود، اما چون سطح اطمينان  مي

  

  بررسي رابطة متغيرهاي حس تعلق مكاني و متغيرهاي محيطي
نقش عوارض سطح زمين مثل شيب، ارتفاع، وسعت، تـراكم پوشـش گيـاهي و    دليل  در اينجا به
شده به خوب و  وهواي روستاهاي بررسي كردن اقليم محلي روستاها، آب ها در مطلوب مزارع و باغ

روستاهايي كه ازنظر پوشش گياهي، منابع آب، ارتفاع و ميزان توليدات كشاورزي . بد تقسيم شد
وهـواي بـد    وهواي خوب و بقيه جـزو روسـتاهاي بـا آب    ي داراي آبمناسب بودند، جزو روستاها

در سـطح اطمينـان    =2df و درجة آزادي =435/10Chi_Square توجه به با. بندي شدند دسته
دهد كه رضايت از زندگي در روسـتا بسـتگي    نشان مي 5جدول . دار استادرصد تفاوت معن 99

رضايت از زندگي را وابسته ) درصد 6/52(نفر  151 كه اي گونه وهواي روستا دارد، به زيادي به آب
  . اند وهواي مطلوب دانسته به آب

  
  ميزان رضايت از زندگي در روستاوهوا و  رابطة آب. 5جدول 

 رضايت از زندگي در روستا
 جمع وهواي مطلوب آب وهواي بدآب
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 5/50 154 6/52 151 7/16 3 از زندگي در روستا راضي هستم

 2/29 89 0/30 86 7/16 3 تاحدودي از زندگي در روستا راضي هستم

 3/20 62 4/17 50 7/66 12 از زندگي در روستا راضي نيستم

 0/100 305 100 287 100 18 جمع
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درصد تفاوت  99در سطح اطمينان  =1df و درجة آزادي =803/10Chi_Square باتوجه به
وهـوا وابسـته    شـدت بـه آب   گذاري در روستا به دهد كه سرمايه نشان مي 6دول ج. دار است امعن

تواند در اين  وهوا مي دليل اينكه بخش غالب در روستاها بخش كشاورزي است و نوع آب به. است
بررسـي شـاخص   . وهوا نيز در جذب سرمايه بسيار مؤثر اسـت  آفرين باشد، آب زمينه بسيار نقش

  ترتيـب روسـتاهاي ورده بـا     دهـد كـه بـه    شـده نشـان مـي    هاي مطالعهوهوا در روستا كيفيت آب
آبـاد بـا    درصد و رضـي  80آباد با  درصد، قاسم 7/85آباد هريك با  آباد و نجف درصد، موسي 100

  . وهوا در باالترين رتبه قرار دارند درصد از نظر آب 8/77
  

  گذاري در روستا وهوا و تمايل به سرمايه رابطة آب. 6جدول 

 كد گذاري در روستا ل به سرمايهتماي
 جمع وهواي مطلوب آب وهواي بدآب

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 6/51 157 5/53 153 2/22 4 1 گذاري در روستا دارمتمايل به سرمايه

گذاري درتاحدودي تمايل به سرمايه
 روستا دارم

2 2 1/11 80 0/28 82 0/27 

ذاري در روستاگاصالً تمايلي به سرمايه
 ندارم

3 12 7/66 53 5/18 65 4/21 

 0/100 304 100 286 100 18  جمع

  
درصـد   99تفاوت در سطح اطمينـان   =2dfو درجة آزادي  =87/55Chi_Squareباتوجه به 

  . دار است معنا
  

  شده انداز و منظره در روستاهاي مطالعه برآورد معناداري شاخص چشم. 7جدول 

سطح اطمينان   جمعيت نمونه  شاخص
  درجة آزادي  )درصد(

  2  99 305 انداز و منظره چشم
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  رابطة متغيرهاي حس تعلق مكاني و متغيرهاي اقتصادي كيفيت زندگي
صـاحب  ) درصـد  8/49(نفـر   152گوي سرپرست خانوار،  پاسخ 305از مجموع  8مطابق جدول 

ايـن اطالعـات   . سـتند زمـين ه  بي) درصد 5/7(نفر  23تاحدي و ) درصد 6/42(نفر  130زمين، 
دهند كه مالكيت زمين در ميزان درآمد خانوارها تأثيرگذار است و اين امر به نوبة خود  نشان مي

هـاي تحقيـق نشـان     يافتـه . كنـد  آفرينـي مـي   در رضايت از زندگي و حس تعلق به روستا نقـش 
يرآباد ازنظـر مالكيـت   آباد، تقليدآباد، شكرآباد و نص آباد، قاسم ترتيب روستاهاي رضي دهند كه به مي

باتوجـه بـه   . تـرين رده قـرار دارنـد    زمين در بهترين وضعيت و روستاهاي شكرآباد و ورده در پايين
601/276Chi_Square=  1و درجة آزاديdf=  دار است درصد معنا 99تفاوت در سطح اطمينان.  

  
 مالكيت زمين . 8جدول 

 كد آيا مالك زمين در روستا هستيد؟
 جمع  گويانپاسخ

 درصد تعداد درصد تعداد
 8/49 152 8/49 152 3 بلي

 6/42 130 6/42 130 1 تاحدي

 5/7 23 5/7 23 2 خير

 0/100 305 100 305 جمع

  
هـاي   عنوان يكـي از شـاخص   ، فراواني بررسي ميزان درآمد روستاييان كه به9مطابق جدول 

 111خـانوار،   305از مجمـوع   شده، بيانگر آن است كـه  كيفيت اقتصادي زندگي در نظر گرفته 
 107به پرسش برخورداري از درآمد مناسب پاسخ بلي و ) درصد 4/36(نفر از سرپرستان خانوار 

 و درجـة آزادي  =491/185Chi_Squareباتوجه بـه  . اند پاسخ تاحدي داده) درصد 1/35(خانوار 
1df=  دار است ادرصد معن 99تفاوت در سطح اطمينان.  

  
 خص درآمد خانوارهاي روستايينتايج شا. 9جدول 

 پرسش
 مجموع خير تاحدي بلي

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد
 100 305 5/28 87 1/35 107 4/36 111 آيا از درآمد مناسب برخورداريد؟



  1393تان زمس، 4، شمارة 5دورة    هاي روستايي فصلنامة پژوهش

٨٤٣ 

دهد كه ميزان مالكيت زمين با درآمد روسـتاييان رابطـه    نشان مي 9و  8مقايسة دو جدول 
بر ايـن اسـاس، مطـابق    . سب با افزايش ميزان مالكيت، درآمد نيز افزايش يافته استدارد و متنا

آباد و نصـيرآباد ازنظـر درآمـد در     آباد، شكرآباد، قاسم ترتيب روستاهاي رضي هاي تحقيق به يافته
  . ترين رده قرار دارند آباد در پايين بهترين وضعيت و روستاي سلطان

  
  و متغيرهاي اجتماعي كيفيت زندگي رابطة متغيرهاي حس تعلق مكاني

درصـد   99تفـاوت در سـطح اطمينـان     =2df و درجـة آزادي  =875/9Chi_Square باتوجه بـه 
درصد اطمينان، ميان مالكيت زمين در روستا و رضايت در زندگي در  99يعني با  .دار استامعن

  . روستا همبستگي وجود دارد
  

  زمينرابطة رضايت از زندگي و مالكيت . 10جدول 

 كد رضايت از زندگي در روستا
 جمع بدون زمين مالك زمين

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 5/50 154 8/41 64 2/59 90 1 هستم راضي از زندگي در روستا

 2/29 89 7/32 50 7/25 39 2 از زندگي در روستا راضي هستمتاحدي 

 3/20 62 5/25 39 1/15 23 3 اصالً از زندگي در روستا راضي نيستم

 0/100 305 100 153 100 152  جمع

  
درصـد   98تفاوت در سطح اطمينـان   =2df و درجة آزادي =724/8Chi_Square باتوجه به

درصد اطمينان، ميان مالكيت زمـين در روسـتا و تـرجيح زنـدگي در      98يعني با . دار استامعن
ساني كه ندارنـد، تمايـل بـه ادامـة     افرادي كه زمين دارند بيش از ك. شهر همبستگي وجود دارد

  . اقامت در روستا دارند
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 رابطة ترجيح زندگي در شهر و مالكيت زمين. 11جدول 

 كد ترجيح زندگي در شهر
 جمع بدون زمين مالك زمين

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

زندگي در شهر را ترجيح
 دهم مي

1 51 6/33 76 7/49 127 6/41 

ر شهر راتاحدي زندگي د
 دهم ترجيح مي

2 25 4/16 23 0/15 48 7/15 

زندگي در شهر را ترجيح
 دهم نمي

3 76 0/50 54 3/35 130 6/42 

 0/100 305 100 153 100 152  جمع

  
درصـد   99تفاوت در سطح اطمينـان   =2df و درجة آزادي =657/9Chi_Square باتوجه به

مالكيـت زمـين در روسـتا و اميـد بـه بهبـود        درصد اطمينـان، ميـان   99يعني با . دار استامعن
كـه   كـه زمـين دارنـد بـيش از كسـاني       افرادي . وضعيت زندگي در روستا همبستگي وجود دارد

  . ندارند، به آيندة روستا اميدوارند
  

  پيكره كد هاي برون كد و كد بيروني سلول هاي تك فراواني نهايي از سلول .12 جدول
اميدواري به بهبود زندگي در 

 روستا
 كد

 جمع بدون زمين مالك زمين

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

به بهبود زندگي در روستا
 اميدوارم

1 84 3/55 62 5/40 146 9/47 

تا حدودي به بهبود زندگي
 در روستا اميدوارم

2 46 3/30 49 0/32 95 31/31 

اصالً اميدي به بهبود زندگي
 در روستا ندارم

3 22 5/14 42 5/27 64 0/21 

 0/100 305 100 153 100 152  جمع
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هاي فوق حاكي از آن اسـت كـه داشـتن زمـين در روسـتا اثـر سـنگيني بـر نگـرش           آزمون
جاي مهـاجرت بـه    روستاييان درخصوص رضايت از زندگي در روستا، ترجيح ماندن در روستا به

گذاري  اي براي سرمايه زمين انگيزهشهر و اميد به بهبود اوضاع روستا در آينده دارد؛ اما مالكيت 
تواند  اي در اين مورد وجود دارند كه مالكيت زمين نمي احتماالً عوامل بازدارنده. در روستا نيست

تفـاوت در   =2df و درجة آزادي =142/18Chi_Square باتوجه به. بازدارندگي آن را خنثي كند
  .دار استادرصد معن 99سطح اطمينان 

  
  رآمد و رضايت از زندگي در روستارابطة د. 13جدول 

 كد رضايت از زندگي در روستا
 جمع درآمد مناسب درآمد نامناسب

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 5/50 154 5/55 121 9/37 33 1 از زندگي در روستا راضي هستم

 2/29 89 3/30 66 4/26 23 2 تاحدودي از زندگي در روستا راضي هستم

 3/20 62 2/14 31 6/35 31 3 ي در روستا راضي نيستمخير از زندگ

 0/100 305 100 218 100 87  جمع

  
درصـد   99تفاوت در سطح اطمينـان   =1df و درجة آزادي =773/9Chi_Square باتوجه به

 =1df درجـة آزادي و  =725/8Chi_Square نامـارا  محاسبه از روش كوين مكدر . دار استامعن
   .دار استادرصد معن 99تفاوت در سطح اطمينان 

  
  رابطة درآمد و اميدواري به بهبود وضعيت زندگي در روستا. 14جدول 

 كد اميدواري به بهبود زندگي در روستا
 جمع درآمد مناسب  درآمد نامناسب

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 9/47 146 9/50 111 2/40 35 1 به بهبود زندگي در روستا اميدوارم

 1/37 95 5/33 73 3/25 22 2 ي به بهبود زندگي در روستا اميدوارمتاحدود

 0/21 64 6/15 34 5/34 30 3 اصالً اميدي به بهبود زندگي در روستا ندارم

 0/100 305 100 218 100 87  جمع
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شـود، كـه    خوبي ديده مـي  رابطة رضايت از زندگي و سطح درآمد به 14و  13هاي  در جدول
عد اقتصادي زندگي روستاييان و وابستگي آنان به درآمد بـراي تقويـت حـس    معناي اهميت ب به

  . تعلق مكاني است
درصـد   99تفاوت در سطح اطمينـان   =1df و درجة آزادي =283/9Chi_Square باتوجه به

 =1df و درجـة آزادي  =261/8Chi_Square نامـارا  محاسبه از روش كوين مكدر . دار استامعن
  .دار استادرصد معن 99 تفاوت در سطح اطمينان

  
  رابطة درآمد و ترجيح زندگي در شهر. 15جدول 

 كد ترجيح زندگي در شهر
 جمع درآمد مناسب درآمد نامناسب

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 6/41 127 9/33 74 9/60 53 1 دهمزندگي در شهر را ترجيح مي

 7/15 48 5/16 36 8/13 12 2 دهمتاحدي زندگي در شهر را ترجيح مي

 6/42 130 5/49 108 3/25 22 3 دهمزندگي در شهر را ترجيح نمي

 0/100 305 100 218 100 87  جمع

  
  گيري نتيجه

دهند كـه ايـن عامـل در تعلـق مكـاني       كيفيت زندگي و متغيرهاي عيني و ذهني آن نشان مي
سـاخت   هاي طبيعـي و انسـان  انداز ازآنجاكه روستاهاي كشور ازنظر زيبايي چشم. تأثيرگذار است

هادي آنها اجـرا   روستاهايي كه طرح . كمبودهايي دارند، توجه به اين مسئله داراي اهميت است
تري از ديگر روسـتاها دارنـد و درنتيجـه     انداز مطلوب اند، چشم شده و از نظر كالبدي بهبود يافته

  . حس تعلق مكاني در آنها بيشتر است
د كه متغيرهاي اقتصادي نظيـر رابطـة ميـان درآمـد و مالكيـت      ده ها نشان مي بررسي يافته

گذارند و در ايجاد دلبستگي روسـتاييان بـه روسـتاي     شدت بر حس تعلق مكاني اثر مي زمين به
رابطـة  . كه در بعد اقتصادي اين رابطه بسيار قوي گزارش شـد  طوري خود نقش اساسي دارند؛ به
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٨٤٧ 

تر از ساير متغيرهاست و در سـطح   زمين بسيار قويحس تعلق مكاني با ميزان درآمد و مالكيت 
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دهنـد و ايـن ارتبـاط     متغيرهاي كيفيت زندگي و حس تعلق مكاني ارتبـاط قـوي را نشـان مـي    
گذاري در روستا  روستاييان به سرمايهمدت سكونت در روستا نيز در ميزان تمايل . معنادار است

در بعد اجتماعي و فرهنگي، ميزان همبستگي امكانات فرهنگي و وضعيت اجتمـاعي  . مؤثر است
هـاي   مطابق يافتـه . دهد روستاهاي نمونه درخصوص حس تعلق مكاني درصد بااليي را نشان مي

تعلق مشـهود و مشـخص   آباد، صدرآباد و شكرآباد اين احساس  اين تحقيق در روستاهاي رحمت
انداز و تأمين نيازهاي رواني ساكنان در باالبردن حس  دهندة ميزان رضايت از چشم بود كه نشان

انداز روستايي و زيبايي محـيط روسـتا بـا تعلـق مكـاني       عبارت ديگر، چشم به. تعلق مكاني است
  . رابطه داشته است

مكان، به نتايج ارتباط تعلـق  در پژوهش حاضر ضمن توجه به اهميت مكان و حس تعلق به 
در ايـن  . ساكنان روستايي با عوامل غيرعيني و فضاي فيزيكـي و طبيعـي روسـتا پرداختـه شـد     

هاي كيفيت محيطي، مالكيت زمين، مدت زمان سكونت در روسـتا و ميـزان    تحقيق تأثير مؤلفه
 . درآمد در تقويت احساس تعلق و وابستگي به روستا به اثبات رسيد
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