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 چکیده

ها از ابعاد مختلف کیفیت زندگی، مفهومی برای نشان دادن میزان رضایت فرد از زندگی و به عبارتی معیاری برای تعیین رضایت و نارضایتی افراد و گروه
های اقتصاادی، اجتمااعی و مطی ای کیفیات زنادگی در ناواحی روساتایی شهرساتان ژوهش حاضر با هدف ارزیابی و سنجش شاخصزندگی است. پ

. باشادیم یدانیها، مداده یآورجمع یوهاز لطاظ ش ی واز لطاظ هدف، کاربرد تطلیلی است،–یفیاز نوع توص یقتطق ینا مسجدسلیمان انجام شده است.
نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. برای  400نوارهای روستاهای شهرستان مسجدسلیمان است و به کمک فرمول کوکران، جامعه آماری تطقیق، خا

اساتفاده  EXCEL 2013و  IBM SPSS Statistics v22 هاایافزاروصیفی و استنباطی( و نرمهای آماری )تها از روشتجزیه و تطلیل داده
داری میان هماه ابعااد کیفیات زنادگی خانوارهاای روساتایی وجاود دارد. باا ترین داد که همبستگی مثبت و معنی شد. نتایج استنباطی پژوهش نشان

 ترین همبستگی میان ابعاد اقتصادی و مطی ی کیفیت زندگی بود. همبستگی میان ابعاد اقتصادی و اجتماعی و پایین
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Abstract  
 

Quality of life is a concept used to indicate one's satisfaction with life and, in other words, a criterion 

for determining the satisfaction and dissatisfaction of individuals and groups with different 

dimensions of life. The purpose of this study was to evaluate and measure the economic, social and 

environmental indicators of quality of life in rural areas of Masjed Soleiman. This is a descriptive-

analytical study, In terms of purpose, it is practical and in terms of data collection, field. The 

statistical population of the study is Masjed Soleiman villages and 400 people were selected as 

statistical sample using Cochran formula. Statistical methods (descriptive and inferential) and IBM 

SPSS Statistics v22 and EXCEL 2013 softwares were used for data analysis. The inferential results of 

the research showed that there is a positive and significant correlation between all dimensions of 

quality of life of rural households. The highest correlation was between economic and social 

dimensions and the lowest correlation between economic and environmental dimensions of quality of 

life. 
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  مقدمه -1
رسیدن به جامعه بالنده و برخوردار از توسعه روستایی پایدار مستلزم 

ای است که کیفیت زندگی م لوب و قابل قبولی در مقیاس داشتن جامعه
(. کیفیت 1394عنابستانی و همکاران، فردی و اجتماعی داشته باشد )

های زندگی مفهومی چند وجهی، نسبی، متأثر از زمان و مکان و ارزش
(. اص الح کیفیت 1387رضوانی و منصوریان، ردی و اجتماعی است )ف

زندگی به طور کلی وضعیت مطیط زندگی و میزان برخورداری یک فرد 
دهد. البته نه فقط یا جامعه از امکانات و شرایط موجود را نشان می

چیزهایی که به آن دست یافته است، بلکه تمام پارامترهایی که شخص 
. کیفیت زندگی (1395ایزدی، ها را انتخاب کند )ند آنتوایا جامعه می

نظران معتقدند باشد اما بیشتر مطققان و صاحبشامل ابعاد گوناگونی می
که کیفیت زندگی دارای پنج بعد اقتصادی، اجتماعی، مطی ی، فیزیکی و 
روان شناختی است. بعد اقتصادی شامل مواردی مانند توجه به رضایت از 

سیف انداز است )امید به اشتغال، ثروت و رضایت از پسمیزان درآمد، 
(. بعد اجتماعی، احساس بهتر بودن و کیفیت ارتباط افراد 1381الدینی، 

پورطاهری و کند )با خانواده، دوستان و اجتماع را تبیین و روشن می
هایی مانند مسکن، (. بعد مطی ی، دربرگیرنده مؤلفه1390همکاران، 

امنیت اجتماعی است. بعد فیزیکی، مسائل مربوط  دسترسی به خدمات و
های به ابعاد جسمانی انسان، شامل قدرت، انرژی و توانایی انجام فعالیت

روزمره و خودمراقبتی و همچنین عالئم بیماری مانند درد را در بر 
هایی مانند رضایت، شادمانی و امنیت را گیرد. بعد روانی، نیز شاخصمی

شود. عضی موارد، رضایت اجتماعی نیز نامیده میشود و در بشامل می
تطلیل فضایی "در تطقیقی تطت عنوان  (1394عنابستانی و همکاران )

های روستایی )نمونه: بخش عوامل مؤثر کیفیت زندگی در سکونتگاه
به این نتیجه رسیدند که راب ه متغیرهای  "شهرستان جهرم(-سیمکان

صادی و اجتماعی( با کیفیت مطی ی، کالبدی، اقتچهارگانه )زیست
دهد که بین ابعاد چهارگانه و کیفیت زندگی زندگی در روستاها نشان می

راب ه معناداری وجود دارد. بدین معنا که با افزایش کیفیت ابعاد 
یابد. چهارگانه، کیفیت زندگی در من قه مورد م العه افزایش می

ی بیشترین تأثیر را مطی همچنین متغیرهای ابعاد کالبدی و ابعاد زیست
اند و متغیرهای ابعاد اجتماعی و روی متغیر کیفیت زندگی داشته
در  (1390فرجی سبکبار و همکاران )اقتصادی در رتبه بعدی قرار دارند. 

سنجش کیفیت زندگی در مناطق روستایی )م العه "تطقیقی با عنوان 
د که به این نتیجه رسیدن "بالغ استان زنجان(موردی: دهستان آق

های توسعه و س ح ها و قابلیتروستاهای مورد م العه به لطاظ ظرفیت
ای که مشاهدات عینی به زندگی و معیشت با هم تفاوت دارند به گونه

های روستایی من بق بوده های موجود در سکونتگاهخوبی با واقعیت
بررسی و "در تطقیقی با عنوان ( 1390کوچکی نژاد و همکاران )است. 

کیفیت زندگی در نواحی روستایی بخش مرکزی شهرستان سنجش 
ها، کیفیت اشتغال به این نتیجه رسیدند که کیفیت زیرساخت "کرمانشاه

و درآمد و کیفیت سالمت و امنیت در س ح با ی رضایتمندی ساکنین 
قرار دارد و در مقابل چهار معیار کیفیت گذران اوقات فراغت، کیفیت 

تر از حد متوسط ها و کیفیت آموزش پایینمطی ی، کیفیت سکونتگاه
در تطقیقی با عنوان  (1392آزادی و همکاران )ارزیابی شده است. 

ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی روستایی استان ایالم )م العه موردی: "
به این نتیجه رسیدند که غیر از متغیر مطیط مسکونی  "دهستان کارزان(

اخیر به این متغیر شده است، از حد  هایکه به دلیل توجهی که در سال

متوسط با تر است، سایر متغیرهای مورد بررسی از قبیل آموزش، اوقات 
ها، سالمت و امنیت فراغت، مطیط طبیعی، اشتغال و درآمد، زیرساخت

 (،1396احمدی و همکاران ) اند. تر از حد متوسط ارزیابی شدهپایین
 زندگی کیفیت بر روستایی مسکن سازیمقاوم و بهسازی طرح اثرات

 نشان ارومیه را بررسی کردند. نتایج شهرستان روستایی ساکنین نواحی
 با روستایی مسکن سازیمقاوم و بهسازی طرح اجرای میان داد که
 اجرای که طوری به دارد وجود داریمعنی و مثبت راب ه زندگی کیفیت
 میان گیزند کیفیت وابسته متغیر تغییرات از درصد 56طرح  این

 اثرات بندیس ح لطاظ از و کندمی تبیین را ارومیه شهرستان روستاییان
 پاسخگویان درصد 9/64 روستایی مسکن سازیو مقاوم بهسازی طرح
 Davidهمچنین نتایج تطقیق  .کنندمی ارزیابی متوسط را طرح اثرات

et al. (2001)  بررسی کیفیت زندگی جوامع روستایی "با عنوان
ن این واقعیت است که هر چقدر جوامع روستایی به خدمات مبی "هند

بهداشتی و درمانی و آموزشی دسترسی بیشتری داشته باشند و میزان 
ها ارتقاء همان میزان کیفیت زندگی آنها بیشتر باشد، بهدرآمد آن

تطلیل "ای با عنوان در مقاله Bukenya et al. (2003)یابد. می
به این نتیجه رسیدند که  "یی غرب ویرجینیاکیفیت زندگی مناطق روستا

بین کیفیت زندگی در مناطق روستایی با عوامل طبیعی، اجتماعی و 
 .Ivo et alشناختی راب ه معناداری وجود دارد. اقتصادی و روان

م العه کیفیت زندگی در نواحی "در تطقیقی تطت عنوان  (2009)
قدر سرمایه اجتماعی، به این نتیجه رسیدند که هر  "روستایی کرواسی

امنیت، میزان مشارکت اجتماعی و رضایت شغلی در جامعه روستایی 
همان میزان در کیفیت زندگی جوامع روستایی تغییرات بیشتر باشد، به

در پژوهشی تطت  Grgic et al. (2009)شود. ملموسی حاصل می
کیفیت زندگی در نواحی روستایی کرواسی: ماندن یا ترک "عنوان 
های شغلی، مطدودیت به این نتیجه رسیدند که فقدان فرصت "اروست

انتخاب حرفه، امکانات و درآمد پایین، همچنین خدمات اجتماعی و 
بهداشتی و درمانی ضعیف روستاها باعث کاهش رضایت زندگی شده 

در پژوهشی تطت عنوان  Stephen (2013)است. همچنین 
یفیت زندگی را در سه بعد ک "GISبررسی کیفیت زندگی با استفاده از "

فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی در کشور نیجریه بررسی کرده است. نتایج 
ی مورد مالعه، نشان داد نقشه تولید شده از فضای جغرافیایی مطدوده

درصد افراد مورد م العه دارای کیفیت زندگی بسیار ضعیف هستند  9/17
ز کیفیت زندگی در درصد نی 5/14درصد کمتر از حد متوسط و  6/67و 

ها )بعد حد متوسط دارند. همچنین نشان داد که دو شاخص وضعیت جاده
فیزیکی( و امنیت )بعد اجتماعی(، همبستگی مثبت با کیفیت زندگی 

ی منفی با کیفیت زندگی دارند. با توجه ها راب هدارند اما دیگر شاخص
ده پایین بودن دهنهای اولیه، شواهد نشانبه موارد اشاره شده و بررسی

های اجتماعی، اقتصادی و مطی ی در کیفیت زندگی به لطاظ شاخص
باشد، بنابراین هدف از این نواحی روستایی شهرستان مسجدسلیمان می

پژوهش واکاوی و بررسی کیفیت زندگی در روستاهای شهرستان 
 مسجدسلیمان است. 

   روش انجام تحقیق -2

 مطالعه مورد محدوده   

های استان خوزساتان اسات. یمان یکی از شهرستانشهرستان مسجدسل
با مساحت  یماناست. مسجد سل یمانشهرستان شهر مسجدسل ینمرکز ا
 یقاهدق 53درجه و  49تا  یقهدق 55درجه و  48 ینمربع ب یلومترک 5882
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 32تاا  یقاهدق 42درجاه و  31 ینو ب ینویچالنهار گراز نصف یطول شرق
اساتان  یشارق یهط اساتوا در حاشااز خ یعرض شمال یقهدق 37درجه و 

. باشادیمتار م 372 یادر س حآن از  ارتفاعاست.  یدهخوزستان واقع گرد
و  یاز شمال باه اساتان چهارمطاال و بختیاار مسجدسلیمان شهرستان

و شهرساتان ایاذه، از  یدزفول، از خاور به استان چهارمطاال و بختیاار
به شهرستان رامهرمز شوشتر و اهواز و از جنوب  یهاباختر به شهرستان

 نفار 107047، تعاداد 1395شهرساتان در ساال  یانا شاود.مطدود می
 هستند. یاریبخت یمانمردم مسجدسل .(1395نام، بی) استداشته جمعیت

و  ی ل یر،گلگ ی،چهار بخش مرکز یدارا 1381شهرستان در سال  ینا
 یستأس یمان، بخش عنبر شهرستان مسجدسل1391بود. در سال  یکااند

از  1384در سااال  یکاو بخااش انااد 1382در سااال  یشااد. بخااش  لاا
. در حاال یافتند ءجدا شدند و به شهرستان ارتقا یمانشهرستان مسجدسل

، )مرکزی، گلگیر، عنبر( سه بخش یدارا لیمانحاضر، شهرستان مسجدس
)جهانگیری، جهانگیری شمالی، تمبی گلگیار، تال بازان،  شش دهستان
شهرستان این  .است)مسجدسلیمان  و گلگیر( هر و دو ش عنبر و ذیالبی(

گرم و نسابتا  خشاک  یآب و هوا یخوزستان دارا یشهرها یشترمانند ب
باارش  یاانگیندارد. م اییتراناهمد یگرم و زمساتان یو تابستان باشدیم

درجاه  -4دماا کمتار از  یاانگینو م متاریلیم 400 یسا نه باران باا 
در تابسااتان  گرادیدرجااه سااانت 50ز ا یشدر زمسااتان و باا گرادیسااانت

 یمانارتفاعات استان خوزستان در شهرستان مسجدسل ین. بلندترباشدیم
شهرساتان و در  یارتفاعات در مناطق شمال و شمال شرق ینقرار دارد. ا
قلااه در مطاادوده  ینتراند. مرتفااعواقااع شااده یکاانااد یسااتیمن قااه تور

 یگارد متار اسات. 3710 باا ارتفااع ینوکوه ک یمان،شهرستان مسجدسل
 یاو،تااراز، مناار، د ، آ ، اد یلاه،عبارتند از ل یمانبلند مسجدسل یهاکوه

رود کارون  یمان،رودخانه مسجدسل ینتر. مهمیو آسمار یشوه، لندر، دل
و پاس از عباور از  گیاردیزاگارس سرچشامه م یهاکه از کوه باشدیم

 ین. همچناگذردیم از کنار شهر یمانعباسپور و مسجدسل یدشه یسدها
وجود اخاتالف ارتفااع  یلدر جنوب شهر وجود دارد. به دل یرودخانه تمب

کشاات در شهرسااتان  ی،کشاااورز یرودخانااه کااارون و اراضاا ینباا
هر چند با سااخت ساد گتوناد  .است یمصورت دهعمدتا  ب یمانمسجدسل

 یاناد ولاآب رفته ریامن قاه باه ز یکشااورز یهانیاز زم یاریبس ایعل
پشت سد  اچهیاز در یاریآب یهاو احداث شبکه یبرداربهره یبرا تاکنون
مناابع آب و  یتمطادود یلدلهب یو کشاورز لطاظ نشده است یداتیتمه

 یو دامادار یو بالعکس دامپارور یستن داربرخور یخاک از رونق چندان
 دارند. یفراوان یترونق و اهم

 تحقیق تعاریف عملیاتی متغیرهای 
 روسااتایی نااواحی در زناادگی کیفیاات هایصشاااخ ارزیااابی و ساانجش

مسجدساالیمان، نیازمنااد شااناخت کلاای از کیفیاات زناادگی  شهرسااتان
ها و باشااد. لااذا باارای انتخاااب شاااخصروسااتاهای مااورد م العااه می

هااای کیفیاات زناادگی، فهرسااتی از نیازهااا و امکانااات در جوامااع معرف
مطی ای، آوری شد و در سه قلمرو، اقتصادی، اجتمااعی و روستایی جمع
بندی شدند. سپس بر اساس هر کادام از ایان قلمروهاا، تفکیک و طبقه

های تطقیق کاه بندی شدند. بخشی از مؤلفهها شناسایی و طبقهشاخص
های جمعیت شاناختی و اقتصاادی مربوط به مشخصات فردی و ویژگی

باشد، شامل: جنس، وضاعیت تأهال، سان، تطصایالت، پاسخگویان می
 سا ح ، نوع کشات،سابقه کشاورزیده، وضعیت شغلی، تعداد افراد خانوا

دام بزرگ )گااو(، ) نوع احشام زمین، مالکیت نوع میزان درآمد،زیرکشت، 
مالکیات ، های کشااورزیمالکیات ماشاین ،دام کوچک )گوسفند و بز((

 منزل مسکونی، مساحت منزل مسکونی و تسهیالت موجاود در مساکن
یک از ابعااد ساه گاناه کیفیات های مربوط به هراست. همچنین، مؤلفه

گزارش شده است. بر  3و  2، 1طبق جداول  ییروستا یخانوارهازندگی 
 ؛ 1389؛ دویستی، 1391خمری،  ؛1395ایزدی، اساس تطقیقات دیگران )

تارین عنوان مهمها باهها و گویاه( نیز این مؤلفاه1391یاقوت حردانی، 
 شوند.های مربوطه شناخته میمؤلفه

 های مربوط به بعد اجتماعی کیفیت زندگیؤلفهم -1جدول 

 گویه )معرف( شاخص )مؤلفه(

تعامل و همبستگی 
 اجتماعی

وجود روابط صمیمانه با افراد خانواده، وجود روابط صمیمانه با همسایگان، روحیه کار گروهی و کمک به یکدیگر در کارها، مشورت 
ظرات یکدیگر، شرکت کردن اهالی در مراسم شادی و جشن یکدیگر، شرکت اهالی با یکدیگر در کارهای مهم و اهمیت دادن به ن

ها، لباس کردن اهالی در مراسم عزاداری یکدیگر، پایبندی اهالی روستا به آداب و رسوم قومی و مذهبی )مانند دید و بازدید، جشن
 و ...(

 مشارکت اجتماعی
های دسته کت در کارهای کشاورزی یکدیگر، مشارکت در بازیمشارکت در انتخابات، مشارکت در کارهای خیرخواهانه، مشار

 جمعی

 عالقه، دلبستگی و تعلق به زندگی در این روستا، تمایل به زندگی در جایی دیگر خارج از این روستا، وضعیت مهاجرت حس تعلق اجتماعی

 امنیت
عمومی روستا )فقدان مزاحمت، دزدی، اشرار و ...(،  امنیت در برابر مخاطرات طبیعی مانند زلزله، رانش زمین، سیل و ...، امنیت

نشانی، امنیت در برابر حمله جانوران وحشی، میزان تنش و رفتار پرخاشگرانه، آسایش فکری و دسترسی به پاسگاه روستایی و آتش
 روانی

 آموزش

سواد، تجهیزات فراد باسواد و بیوضعیت و رضایت از دسترسی به امکانات آموزشی )دبستان، راهنمایی و دبیرستان(، تعداد ا
آموزان، کاهش تمرکز و دقت معلم و دانش آموزشی، کیفیت آموزش و تدریس، تع یلی مدارس روزهای غیبت معلمان و دانش

های آموزشی خارج برنامه، کاهش یادگیری و افت تطصیلی، کاهش تعداد ساعات ورزش، تفریح و تطرک آموزان، کاهش فعالیت
 آموزاندانش

تفریح و گذراندن 
 اوقات فراغت

 وضعیت امکانات ورزشی و تفریطی و گذراندن اوقات فراغت، وضعیت امکانات فرهنگی و هنری، توان انجام مسافرت

 (5( تا خیلی زیاد )0مقیاس: طیف لیکرت شش سطحی از به هیچ وجه )
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 های مربوط به بعد اقتصادی کیفیت زندگیمؤلفه -2جدول 
 هاگویه مؤلفه

تغال و اش
 فعالیت

نوع شغل و فعالیت )اشتغال کشاورزی و غیرکشاورزی(، امنیت و پایداری اشتغال، موقتی و دائمی بودن اشتغال،  میزان 
رضایت از شغل، اثر گرد و غبار بر کاهش فعالیت کشاورزی و کار در مزرعه، اثر گرد و غبار بر کاهش مشاغل آزاد )کارگری، 

 بار بر کاهش مدت زمان شغل، اثر گرد و غبار بر افزایش بیکاریبنایی و ...(، اثر گرد و غ

تولید کشاورزی 
 و درآمد

نوع درآمد )روزانه، ماهانه، فصلی(، منبع درآمد )کار کشاورزی، غیر کشاورزی، آزاد(، میزان درآمد، میزان رضایت از درآمد 
د کشاورزی در فصل گرد و غبار، میزان رضایت از کشاورزی، میزان رضایت از درآمد غیر کشاورزی، میزان رضایت از تولی

تولید غیر کشاورزی، میزان رضایت از پایداری و امنیت تولید در فصل گرد و غبار، میزان رضایت از تداوم و پایداری درآمد در 
 فصل گرد و غبار.

ثروت و 
 هادارایی

و غیر منقول بودن، نوع مالکیت )شخصی، عمومی، های کشاورزی و ...(، منقول نوع دارایی )زمین کشاورزی، دام، ماشین
 هااشتراکی(، میزان رضایت از دارایی

 (5( تا خیلی زیاد )0مقیاس: طیف لیکرت شش سطحی از به هیچ وجه )

 های مربوط به بعد محیطی کیفیت زندگیمؤلفه -3جدول 

 هاگویه مؤلفه

کیفیت 
 مسکن

اسب گرمایشی، سرمایشی در منزل، نورگیری و روشنایی منزل، مصالح مقاوم و کیفیت و نوساز بودن منزل مسکونی، تسهیالت من
مناسب در ساخت منزل، امکانات پخت و پز از جمله: گاز، یخچال و ...، جایگاه مناسب نگهداری دام به صورت منفک و جدا از 

منزل، شکل و زیبایی ظاهری خانه،  کن برای استطمام و نظافتمطیط مسکونی منزل، برخورداری از سرویس بهداشتی و آب گرم
 پاک و تمیز بودن مطیط منزل از جانوران موذی )موش، مگس، سوسک و ...(

کیفیت 
زیرساخت 
 روستایی

های ارتباطی آسفالته، امنیت مالی و جانی راه ارتباطی روستا با روستاها و ارتباط راه روستایی با دیگر روستاهای همجوار، راه
دهی به معابر و یل حمل و نقل مناسب به شهر و روستاهای همجوار، اجرای طرح هادی و سامانشهرهای همجوار، وسا

الطسنه، پست بانک(، شبکه توزیع آب آشامیدنی، مسیرهای ترددی درون روستایی، خدمات مالی و اعتباری )بانک، صندوق قرض
برات، شبکه توزیع گاز روستایی، مدرسه ابتدایی، شبکه دفع فاضالب روستایی، شبکه توزیع برق روستایی، شبکه تلفن و مخا

مدرسه راهنمایی و دبیرستان، خانه بهداشت )سایر مراکز بهداشتی(، امکانات رفاهی مانند مراکز خرید و بازارهای روستایی، مراکز 
 ت، کپسول گاز و ...(فرهنگی مانند مسجد، کتابخانه و سایر مراکز فرهنگی، دهیاری، جایگاه توزیع سوخت روستایی )مانند: نف

(5) یادز یلی( تا خ0وجه ) یچاز به ه یکرتل یشش سطح یف: ط یاسمق

 تحقیق روش  
باشاد، همچناین از لطااظ این تطقیق از لطاظ نوع پاژوهش، کمای می

هاا، میادانی و از لطااظ آوری دادههدف، کاربردی، از لطاظ شایوه جماع
به دنباال شاناخت و  باشد، زیراتطلیلی می–شناسی از نوع توصیفیروش

توصیف وضعیت موجود کیفیت زندگی در نواحی روستایی ماورد م العاه 
ها و مشاهدات میادانی، اطالعاات است. در این پژوهش، ابتدا با بررسی

آوری شد، سپس اطالعات اولیه درباره وضعیت من قه مورد م العه جمع
ری جاامع ای و مرومورد نیاز در بخش نظری بر اساس م العه کتابخانه

های بر ادبیات حوزه مورد م العه، گاردآوری گردیاد. در فرآیناد بررسای
تارین شااخص میدانی و مرور بر م العات و ادبیات نظری موجاود، مهم

های کیفیت زندگی روستاییان شهرستان مسجدسلیمان شناسایی شادند. 
پس از آن بر اسااس چاارچوب مفهاومی برگرفتاه از ادبیاات تطقیاق و 

میدانی، پرسشنامه طراحی گردید. در ادامه با استفاده از ابزار  هایبررسی
آوری و تجزیاه و تطلیال ها و اطالعات مورد نظر، جماعپرسشنامه، داده

 IBM هایافزارها )آمار توصیفی و آمار استنباطی( با استفاده از نرمداده

SPSS Statistics v22  و EXCEL 2013  .صاورت گرفات
 . مطدود است 1398ز لطاظ زمانی به سال همچنین، این تطقیق ا

 گیری نمونه روش و آماری جامعه 

جامعه آماری تطقیق، روساتاهای شهرساتان مسجدسالیمان در اساتان 
 128دارای تعاداد  1395باشد که طباق سرشاماری ساال خوزستان می

 نفر بوده است. 10954خانوار روستایی و جمعیتی برابر بر  2286روستا با 
 جامعه آماری مورد م العه از حجم و وسعت جغرافیایی زیادی  از آنجا که

 
پذیر نیست، لذا با استفاده از ها امکانبرخوردار است و مراجعه به همه آن

عنوان نمونه انتخاب شادند و نتاایج ها بهگیری، جمعی از آنروش نمونه
منظور انتخااب نموناه باهآمده به کل جامعه تعمایم داده شاد .  دستبه
ای استفاده شد. با تعیاین تعاداد گیری چند مرحلهقیق، از روش نمونهتط

کل نمونه، تعداد نمونه هر روستا با انتساب متناسب بار اسااس جمعیات 
برای تعیین حجام نموناه، از فرماول .  روستاهای منتخب، مشخص شد

های مطاسبه حجم نمونه آماری کوکران که یکی از پرکاربردترین روش
 (.Pishgar Komleh et al., 2011شد )است، استفاده 

                                     )1(         

n :حجم نمونه 
N :تعداد جمعیت آماری 
z : درصد خ ای معیار ضریب اطمیناان قابال قباول یاا هماان قابلیات

 اطمینان قابل قبول 
p: نسبتی از جمعیت دارای صفت معین 

q=p-1 :معیت فاقد صفت معیننسبتی از ج 
  d :درجه اطمینان با دقت احتمالی م لوب  

خاانوار اسات و باا فارض  10954که تعداد جامعه آماری با توجه به این
( ویژگی pq(، و حداکثر واریانس )z=1.96درصد ) 95قابلیت اطمینان 

(، تعداد d=0.05درصد ) 5(، و نیز خ ای حدود p=q=0.5مورد نظر )
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خانوار شد که در فرآیند اجرای تطقیاق بارای  371ر نمونه تطقیق حاض
آوری شاد. باه ایان پرسشانامه جماع 400افزایش درجه اطمینان، تعداد 

دهستان منتخب با انتساب متناسب بر  6ترتیب تعداد نمونه در هر یک از 
 (. 4اساس جمعیت روستا مشخص شد )جدول 

 مورد مطالعه جامعه و نمونه آماری در سطح روستاهای منطقه -4جدول 

شهرستان
 

ش
بخ

دهستان 
تعداد روستا 
تعداد خانوار 
 

ت
جمعی

تعداد نمونه 
 

مسجدسلیمان
 

 مرکزی

 79 2155 422 26 جهانگیری

جهانگیری 
 شمالی

15 139 645 24 

 گلگیر

تمبی 
 گلگیر

26 576 2600 95 

 160 4405 908 47 تل بزان

 عنبر
 22 604 123 8 عنبر

 20 545 118 6 ذیالبی

 400 10954 2286 128 جمع
 (1395مأخذ: مرکز آمار ایران )

 پرسشنامه ساختار و داده آوریجمع ابزار 

های این تطقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شاد. گیری مؤلفهبرای اندازه
پرسشنامه در دو بخش طراحی شد، بخاش اول مرباوط باه اطالعاات 

م مربااوط بااه فااردی خانوارهااای کشاااورز روسااتایی اساات. بخااش دو
های اقتصادی، اجتماعی و مطی ی مؤثر بر کیفیت زندگی است شاخص

 و بر اساس طیف لیکرت میزان شدت این اثرات در من قه سنجیده شد.

 روایی و پایایی پرسشنامه 
روایی ظاهری و مطتوایی ابزار این تطقیق )پرسشنامه( بر اساس نظر 

در تطقیق حاضر، قبل از  .اساتید و کارشناسان فن مورد تأیید قرار گرفت
منظور تعیین میزان پایایی ها، بهها در بین نمونهنامهتوزیع پرسش

نامه مقدماتی از جامعه آماری تطقیق با پرسش 30ها، نتایج نامهپرسش
 IBM SPSS Statistics v22افزار آزمون آلفای کرونباخ در نرم

ضریب آلفای کرونباخ مورد آزمون قرار گرفتند که در نتیجه این آزمون، 
دهنده شد. این نتایج نشان 89/0در راب ه با جامعه آماری یاد شده برابر 

 آن است که پرسشنامه دارای پایایی قابل قبول هست.
 نتایج -3

 توصیفی آمار نتایج
 مختلاف متغیرهاای توصایفی آماار ارائاه باه تطقیق از قسمت این در

 از وابساته و ساتقلم متغیرهاای توصایف بارای. اسات شاده پرداخته
 میانگین، تجمعی، فراوانی فراوانی، درصد فراوانی، آماری هایمشخصه
 (. 5 جدول) گردید استفاده معیار انطراف و کمینه بیشینه،

 نتایج آمار توصیفی متغیرهای تحقیق -5جدول 

 جنسیت

      مرد زن

      درصد فراوانی درصد فراوانی

91 90/24 309 09/75      

 هلتأ

      مجرد متاهل

     درصد فراوانی درصد فراوانی

338 97/80 62 03/19     

 سن
     بیشینه کمینه انطراف معیار میانگین

89/54 62/10 20 86      

 تطصیالت

    دیپلم به با  با سواد زیر دیپلم بی سواد

    درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

123 25/28 200 14/51 77 58/20    

تعداد افراد 
 خانوار

 1 2 3 4 5 6 7 8 

 38 33 79 95 68 51 27 9 فراوانی

 75/19 75/23 17 75/12 75/6 25/2 درصد
25/
8 

5/9 

 شغل

    بیکار شغل آزاد شاغل دولتی کشاورز 

    87 94 23 196 فراوانی

    75/21 5/23 75/5 49 درصد

سابقه 
 کشاورزی

     بیشینه کمینه طراف معیاران میانگین

61/38 84/15 5 65     

 مالکیت زمین

   شخصی و اجاره ای (بریسهم)شراکتی  ایاجاره شخصی 

   57 11 49 283 فراوانی

   25/14 75/2 25/12 75/70 درصد

 نوع کشت

      آبی دیم

      درصد فراوانی درصد فراوانی

379 75/94 21 25/5      
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زیر س ح 
 هکتار(کشت )

 20-15 15-10 10-5 5-1 1زیر  
بیشتر از 
20 

  

   39 61 94 123 56 27 فراوانی

   75/9 25/15 5/23 75/30 14 75/6 درصد

مالکیت 
های ماشین

 کشاورزی

 بله
درصد 
 بله

    درصد خیر خیر

115 89/20 285 11/79    

 درآمد )میلیون
 تومان(

   2 با ی 2-5/1 5/1-1 1- 5/0 5/0 از کمتر 

   6 64 117 132 81 فراوانی

   5/1 16 25/29 33 25/20 درصد

دام کوچک 
 (رأس)

    با  به 40 40-21 20-11 10زیر  فاقد دام 

    104 81 37 25 153 فراوانی

    26 25/20 25/9 25/6 25/38 درصد

دام بزرگ 
 )رأس(

  به با  4 4 3 2 1 فاقد دام 

   15 43 92 98 87 65 فراوانی

   75/3 75/10 23 5/24 75/21 25/16 درصد

وضعیت 
مالکیت منزل 
 مسکونی

       ملکی استیجاری 

       341 59 فراوانی

       59/87 41/12 درصد

 منزل مساحت
 مسکونی )متر(

 500 با ی 500-400 400-300 300-200 200-100 100زیر  

 45 73 84 119 57 22 فراوانی

 25/11 25/18 21 75/29 25/14 5/5 درصد

 تسهیالت
 در موجود
 مسکن

 تسهیالت همه جاروبرقی لباسشویی تلفن پنکه کولر حمام 

 109 197 152 353 198 391 400 فراوانی

 25/27 25/49 38 25/88 5/49 75/97 100 درصد
 های تحقیقمأخذ: یافته

 نتایج آمار توصیفی
نتایج آمار توصیفی مربوط به ابعاد کیفیت زندگی خانوارهای روستایی در 

 صورت زیر است.من قه مورد م العه به

 بعد اقتصادی
کاه در گونههای بعاد اقتصاادی همانبندی گویهنتایج مربوط به اولویت

 66/2دهد، میانگین مجموع نمارات برابار آمده است، نشان می 6جدول 
باشد. نتایج همچناین سط بودن س ح این متغیر میبود که حاکی از متو

 یدرآمد خود راضا یزاناز م "دهد که با ترین اولویت به گویه نشان می
 یشغل  یتاز امن "ترین اولویت به گویه و پایین 29/3با میانگین  "هستم

 اختصاص دارد. 12/2با میانگین  "( برخوردارمیو بازنشستگ یشغل یمه)ب

 های بعد اقتصادیبندی گویهاولویت -6جدول 
 انطراف معیار میانگین هاگویه اولویت

 03/1 29/3 از میزان درآمد خود راضی هستم 1

 97/0 93/2 کنماز نوع شغلی که دارم احساس رضایت می 2

 95/0 85/2 های اشتغال( که در روستا وجود دارد راضی هستماز تنوع شغلی )فرصت 3

 62/0 41/2 ستمانداز خوبی هدارای پس 4

 75/0 35/2 به آینده شغلی )پیشرفت شغلی( خود امیداورم 5

 56/0 12/2 از امنیت  شغلی )بیمه شغلی و بازنشستگی( برخوردارم 6

 81/0 66/2  میانگین
 (5(، کامالً موافقم )4(، موافقم )3(، تا حدودی موافقم )2(، مخالفم )1کامالً مخالفم )

 های تحقیقمأخذ: یافته
 

درصد  75/94دهد که های بعد اقتصادی نشان میبندی گویهنتایج س ح
(. 7انااد )جاادول از پاسااخگویان ساا ح متغیاار را متوسااط ارزیااابی کرده

درصد سا ح بعاد اقتصاادی را در سا ح پاایین ارزیاابی  5/4همچنین 
 اند.نموده
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 بندی سطح بعد اقتصادیطبقه -7جدول 
 درصد فراوانی فراوانی بندیس ح

 5/4 18 (339/2-1ایین )پ

 75/94 379 (669/3-34/2متوسط )

 75/0 3 (5-67/3با  )

 100 400 جمع
 تحقیق هاییافته: مأخذ

 

 بعد اجتماعی
آمده  8که در جدول گونهبندی بعد اجتماعی هماننتایج مربوط به اولویت

بود  44/3دهد، میانگین کل متغیرهای بعد اجتماعی برابر است، نشان می
که حاکی از متوسط بودن وضعیت اجتمااعی پاساخگویان اسات. نتاایج 

دهد وضعیت مشارکت اجتماعی پاسخگویان باه نسابت دیگار نشان می
دهنده وجود مشارکت متغیرها از وضعیت بهتری برخوردار است که نشان

 باشد.و همراهی خانوارهای روستایی در مراسمات مختلف می

 

 تماعی کیفیت زندگی بر حسب میانگین کلبندی بعد اجاولویت -8جدول 
 انطراف معیار میانگین بعد اجتماعی اولویت

 46/0 05/4 مشارکت اجتماعی 1

 69/0 58/3 تعامل و همبستگی اجتماعی 2

 42/0 24/3 حس تعلق اجتماعی 3

 87/0 91/2 امنیت اجتماعی 4

 61/0 44/3  میانگین
 (5تا کامالً مناسب )( 0طیف پنج سطحی لیکرت از: به هیچ وجه )

 تحقیق هاییافته: مأخذ

 های مشارکت اجتماعی بعد اجتماعیگویه
که در گونههای مشارکت اجتمای همانبندی گویهنتایج مربوط به اولویت

دهد کاه میاانگین مجماوع نمارات برابار آمده است، نشان می 9جدول 
نتاایج باشاد. بود که حااکی از باا  باودن سا ح ایان متغیار می 05/4

مشاارکت در "دهد کاه باا ترین اولویات باه گویاه همچنین نشان می
ترین اولویت به و پایین 23/4با میانگین  "کاهارهای کشاورزی همدیگر

 اختصاص دارد. 85/3با میانگین  "مشارکت در انتخابات"گویه 

 

 های مشارکت اجتماعیبندی گویهاولویت -9جدول 

 میانگین هاگویه اولویت
ف انطرا
 معیار

1 
مشارکت در کارهای کشاورزی 

 همدیگر
23/4 38/0 

2 
مشارکت در کارهای 

 خیرخواهانه
07/4 61/0 

 40/0 85/3 مشارکت در انتخابات 3

 46/0 05/4  میانگین
 (5(  و کامالً مناسب )4(، مناسب )3(، تا حدودی )2(، نامناسب )1(، کامالً نامناسب )0به هیچ وجه )

 تحقیق هاییافته: مأخذ
دهد که بندی متغیر مشارکت اجتماعی بعد اجتماعی نشان مینتایج س ح

اند )جدول درصد از پاسخگویان س ح متغیر را با  ارزیابی کرده 25/71
درصد از پاسخگویان س ح مشارکت اجتماعی را در  9(. همچنین 10

 اند.س ح پایین ارزیابی کرده
 

 ماعیبندی سطح مشارکت اجتطبقه -10جدول 
 درصد فراوانی فراوانی س ح

 9 36 (669/1-0پایین )

 75/19 79 (339/3-67/1متوسط )

 25/71 285 (5-34/3با  )

 100 400 جمع
 تحقیق هاییافته: مأخذ
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 های مربوط به تعامل و همبستگی اجتماعیگویه
های تعامال و همبساتگی اجتمااعی بنادی گویاهنتایج مربوط به اولویت

دهاد کاه میاانگین آماده اسات، نشاان می 11که در جادول گونههمان
بود که حاکی از متوسط به با  باودن سا ح  58/3مجموع نمرات برابر 

دهد که باا ترین اولویات باه گویاه باشد. نتایج نشان میاین متغیر می
ترین و پاایین 23/4با میاانگین  "وجود روابط صمیمانه با افراد خانواده"

 یاتمهام و اهم یدر کارها یکدیگربا  یمشورت اهال "اولویت به گویه 
 اختصاص دارد. 69/2با میانگین  "یکدیگردادن به نظرات 

 

 های مرتبط با تعامل و همبستگی اجتماعیبندی گویهاولویت -11جدول 
 انطراف معیار میانگین هاگویه اولویت

 42/0 23/4 وجود روابط صمیمانه با افراد خانواده 1

 60/0 19/4 الی در مراسم ختم یکدیگرشرکت اه 2

 97/0 71/3 شرکت اهالی در مراسم شادی و جشن یکدیگر 3

 33/0 69/3 پایبندی اهالی روستا به آداب و رسوم قومی و مذهبی 4

 72/0 46/3 روحیه کار گروهی و کمک به یکدیگر در کارها 5

 86/0 13/3 وجود روابط صمیمانه با همسایگان 6

 95/0 69/2 لی با یکدیگر در کارهای مهم و اهمیت دادن به نظرات یکدیگرمشورت اها 7

 69/0 58/3  میانگین
 (5مناسب ) (  و کامال4ً(، مناسب )3) ی(، تا حدود2(، نامناسب )1نامناسب ) (، کامال0ًوجه ) یچبه ه

 تحقیق هاییافته: مأخذ

دهاد کاه بندی متغیر تعامل و همبستگی اجتماعی نشان مینتایج س ح
(. 12اند )جدول درصد از پاسخگویان س ح متغیر را با  ارزیابی کرده 57

درصد از پاسخگویان س ح متغیار تعامال و همبساتگی  75/2همچنین 
 اند. اجتماعی را در س ح پایین ارزیابی کرده

 بندی سطح تعامل و همبستگی اجتماعیطبقه -12جدول 
 درصد فراوانی فراوانی س ح

 75/2 11 (669/1-0پایین )

 25/40 161 (339/3-67/1متوسط )

 57 228 (5-34/3با  )

 100 400 جمع
 تحقیق هاییافته:  مأخذ

 

 های حس تعلق اجتماعی بعد اجتماعیگویه
که گونههای حس تعلق اجتماعی همانبندی گویهنتایج مربوط به اولویت

نمرات برابر دهد که میانگین مجموع آمده است، نشان می 13در جدول 
بود که حاکی از متوساط باودن سا ح ایان متغیار اسات. نتاایج  24/3

در  یباه زنادگ یلتما "همچنین نشان داد که با ترین اولویت به گویه 
ترین اولویت به گویه و پایین 46/3با میانگین  "خارج از روستا یگرد یجا
 02/3 باا میاانگین "روساتا یندر ا یو تعلق به زندگ یعالقه، دلبستگ "

 اختصاص دارد.

 های حس تعلق اجتماعیبندی گویهاولویت -13جدول 
 انطراف معیار میانگین هاگویه اولویت

1 
تمایل به زندگی در جای 
 دیگر خارج از روستا

46/3 45/0 

2 
عالقه، دلبستگی و تعلق به 

 زندگی در این روستا
02/3 39/0 

 42/0 24/3  میانگین
(، 3) ی(، تاا حادود2(، نامناساب )1نامناساب ) (، کاامال0ًوجه ) یچبه ه

 (5مناسب ) (  و کامال4ًمناسب )

 تحقیق هاییافته: مأخذ

دهاد بندی متغیر حس تعلق اجتماعی بعد اجتماعی نشان مینتایج س ح

اناد درصد از پاسخگویان س ح متغیر را متوسط ارزیابی کرده 25/79که 
ح حاس تعلاق (. همچناین هایچ کاس از پاساخگویان سا 14)جدول 

 اند.اجتماعی را در س ح پایین ارزیابی نکرده
 بندی سطح حس تعلق اجتماعیطبقه -14جدول 
 درصد فراوانی فراوانی بندیس ح

 0 0 (669/1-0پایین )

 25/79 317 (339/3-67/1متوسط )

 75/20 83 (5-34/3با  )
 تحقیق هاییافته: مأخذ

 های امنیت اجتماعی بعد اجتماعی گویه
کاه در گونههای امنیت اجتماعی همانبندی گویهنتایج مربوط به اولویت

دهد که میانگین مجماوع نمارات برابار آمده است، نشان می 15جدول 
بود کاه حااکی از متوساط باودن سا ح ایان متغیار دارد. نتاایج  91/2

باه  یدسترسا "دهد که باا ترین اولویات باه گویاههمچنین نشان می
 "ترین اولویات باه گویاه و پاایین 03/3ا میاانگین ب "ییپاسگاه روستا

 78/2باا میاانگین  "مانناد زلزلاه و ... یعایدر برابر مخاطرات طب یتامن
 اختصاص دارد.

 های امنیت اجتماعیبندی گویهاولویت -15جدول 

 انطراف معیار میانگین هاگویه اولویت

1 
دسترسی به پاسگاه 

 روستایی
03/3 15/1 

 82/0 96/2 وستاامنیت عمومی ر 2

3 
امنیت در برابر حمله 
 جانوران وحشی

90/2 97/0 

4 
امنیت در برابر مخاطرات 
 طبیعی مانند زلزله و ...

78/2 54/0 

 87/0 91/2  میانگین
(، 3) ی(، تاا حادود2(، نامناساب )1نامناساب ) (، کاامال0ًوجه ) یچبه ه

 (5مناسب ) (  و کامال4ًمناسب )

 تحقیق هاییافته: مأخذ
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دهاد کاه بندی متغیر امنیت اجتماعی بعد اجتماعی نشان مینتایج س ح
اناد درصد از پاساخگویان سا ح متغیار را متوساط ارزیاابی کرده 5/93

درصد از پاسخگویان س ح امنیت اجتماعی را  5/5(. همچنین 16)جدول 
 اند.در س ح پایین ارزیابی کرده

 بندی سطح امنیت اجتماعیطبقه -16جدول 
 درصد فراوانی فراوانی بندیس ح

 5/5 22 (669/1-0پایین )

 5/93 374 (339/3-67/1متوسط )

 1 4 (5-34/3با  )

 100 400 جمع
 تحقیق هاییافته:  مأخذ

 بعد محیطی
 17کاه در جادول گونهبندی بعاد مطی ای هماننتایج مربوط به اولویت
باود  13/3ابار دهد که میانگین کل بعد مطی ی برآمده است، نشان می

که حاکی از متوسط بودن وضعیت مطی ای پاساخگویان اسات. نتاایج 

دهد وضعیت مسکن پاسخگویان به نسبت زیر ساخت روستا از نشان می
دهنده وجود امکاناتی است کاه در داخال س ح با تری قرار دارد، نشان

 منازل )حمام و سرویس بهداشتی( بهداشتی و تمیز است.

 بندی بعد محیطی کیفیت زندگی بر حسب میانگین کلاولویت -17جدول 

 انطراف معیار میانگین بعد مطی ی اولویت

 55/0 25/3 مسکن 1

 73/0 01/3 زیرساخت روستایی 2

 64/0 13/3  میانگین
 (5) یادز یلی( تا خ0وجه ) یچاز: به ه یکرتل یپنج سطح یفط

 تحقیق هاییافته: مأخذ

 طیهای کیفیت منزل بعد محیگویه
های کیفیت مسکن بعد مطی ی بندی گویهنتایج مربوط به اولویت

دهد که میانگین آمده است، نشان می 18که در جدول گونههمان
بود که حاکی از متوسط بودن س ح این متغیر  25/3مجموع نمرات برابر 

 "دهد که با ترین اولویت به گویه باشد. نتایج همچنین نشان میمی

استطمام و نظافت  یکن براگرمو آب یبهداشت یسسرواز  یبرخوردار
مناسب  یگاهجا "ترین اولویت به گونه و پایین 76/3با میانگین  "منزل

با میانگین  "یمسکون یطصورت منفک و جدا از مطدام به یهدارگن
 اختصاص دارد.  44/2

 
 های کیفیت منزلبندی گویهاولویت -18جدول 

 نطراف معیارا میانگین هاگویه اولویت

 49/0 76/3 برخورداری از سرویس بهداشتی و آب گرم کن برای استطمام و نظافت منزل 1

 57/0 63/3 نورگیری و روشنایی منزل 2

 77/0 56/3 و پز از جمله: گاز، یخچال و ...امکانات پخت 3

 01/1 53/3 تسهیالت مناسب گرمایشی، سرمایشی در منزل 4

 31/0 46/3 یمنازل مسکونو نوساز بودن  یفیتک 5

 52/0 31/3 مصالح مقاوم و مناسب در ساخت منزل 6

 26/0 84/2 شکل و زیبای ظاهری منازل 7

 46/0 72/2 پاک و تمیز بودن مطیط منزل از جانوران موذی 8

 59/0 44/2 جایگاه مناسب نگهداری دام به صورت منفک و جدا از مطیط مسکونی 9

 55/0 25/3  میانگین
 (5) یادز یلی( تا خ0وجه ) یچاز: به ه یکرتل یپنج سطح فیط

 تحقیق هاییافته: مأخذ

دهد که های کیفیت مسکن پاسخگویان نشان میبندی گویهنتایج س ح
اناد درصد از پاساخگویان سا ح متغیار را متوساط ارزیاابی کرده 5/91

در بخاش ( 1396سالیمی کاوچی و ابراهیمای )(. در تطقیق 19)جدول 
درصد افراد از کیفیت مطیط سکونت  50شهرستان شیراز، رضایت  کربال

درصاد از پاساخگویان سا ح  25/2خود در حد متوسط باود. همچناین 
درصاد از پاساخگویان سا ح  25/6کیفیت مسکن را در س ح پاایین و 

 متغیر را با  ارزیابی کردند. 
 

 بندی سطح کیفیت مسکنطبقه -19جدول 
 وانیدرصد فرا فراوانی بندیس ح

 25/2 9 (669/1-0پایین )

 5/91 366 (339/3-67/1متوسط )

 25/6 25 (5-34/3با  )

 100 400 جمع
 تحقیق هاییافته: مأخذ
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 های بعد محیطیهای کیفیت زیرساختگویه
کاه گونههای زیرساخت روستایی همانبندی گویهنتایج مربوط به اولویت

یانگین مجموع نمرات برابر دهد که مآمده است، نشان می 20در جدول 
باشاد. نتاایج بود که حاکی از متوسط بودن س ح ایان متغیار می 01/3

شابکه توزیاع گااز  "دهد که با ترین اولویت گویاه همچنین نشان می
طارح  یاجرا "ترین اولویت به گویه و پایین 61/3با میانگین  "روستایی

با میاانگین  "ییستاروتردد درون یرهایبه معابر ومس یو سامانده یهاد
(. همچنین بعضی از امکانات زیرسااخت 21اختصاص دارد )جدول  56/2

 یعتوز یگاهجاروستایی در من قه مورد م العه پاسخگویان وجود نداشت، 
درصد بیشترین فراوانی را  96با  )مانند: کپسول گاز و ...(ییسوخت روستا
 (.21دارد )جدول 

 

 نطقه مورد مطالعهعدم زیرساخت روستایی م -20جدول 

 درصد فراوانی فراوانی هاگویه

 59 236 شبکه توزیع گاز رسانی

 75/82 331 ییشبکه دفع فاضالب روستا

 90 360 خدمات مالی و اعتباری

 25/41 165 مدرسه راهنمایی و دبیرستان

 25/5 21 خانه بهداشت

 75/81 327 امکانات رفاهی مانند مراکز خرید و بازار روستایی

 42 168 مانند مسجد، کتابخانه و... یمراکز فرهنگ

 96 384 )مانند: کپسول گاز و ...(یی سوخت روستا یعتوز یگاهجا

 59 236 ییروستاتردد درون یرهایبه معابر ومس یو سامانده یطرح هاد یاجرا

 12 48 آسفالته یارتباط یهاراه
 تحقیق هاییافته: مأخذ

 های روستاییای زیرساختهبندی گویهاولویت -21جدول 
 انطراف معیار میانگین درصد برخوردار تعداد برخوردار هاگویه اولویت

 96/0 61/3 41 164 شبکه توزیع گاز روستایی 1

 89/0 53/3 88 352 های ارتباطی آسفالتهراه 2

 52/0 40/3 4 16 جایگاه توزیع سوخت روستایی )مانند: کپسول گاز و ...( 3

 64/0 31/3 75/58 235 نمایی و دبیرستانمدرسه راه 4

 72/0 29/3 100 400 امنیت مالی و جانی راه ارتباطی روستا با روستاها و شهرهای همجوار 5

 90/0 22/3 100 400 شبکه توزیع برق روستایی 6

 84/0 08/3 100 400 شبکه توزیع آب آشامیدنی 7

 67/0 03/3 25/17 69 شبکه دفع فاضالب روستایی 8

 73/0 01/3 100 400 شبکه تلفن و مخابرات 9

 81/0 94/2 10 40 خدمات مالی و اعتباری 10

 67/0 90/2 100 400 های روستایی با دیگر روستاهای همجوارارتباط راه 11

 65/0 86/2 100 400 دهیاری 12

 63/0 83/2 25/18 73 امکانات رفاهی مانند مراکز خرید و بازارهای روستایی 13

 14/1 73/2 100 400 مدرسه ابتدایی 14

  70/2 75/94 379 خانه بهداشت )سایر مراکز بهداشتی( 15

 71/0 62/2 100 400 وسایل حمل و نقل مناسب به شهر و روستاهای همجوار 16

 80/0 60/2 58 232 مراکز فرهنگی مانند مسجد، کتابخانه و... 17

18 
یرهای تردد اجرای طرح هادی و ساماندهی به معابر ومس

 روستاییدرون
164 41 56/2 96/0 

 73/0 01/3    میانگین
 (5) یادز یلی( تا خ0وجه ) یچاز: به ه یکرتل یپنج سطح یفط

 تحقیق هاییافته: مأخذ

دهاد های کیفیت زیرساخت روستایی نشاان میبندی گویهنتایج س ح
درصاد از پاساخگویان سا ح متغیار را متوساط ارزیااابی  75/78کاه 
درصد از پاسخگویان س ح کیفیت را  4(. همچنین 22اند )جدول دهکر

درصد از پاساخگویان سا ح کیفیات را باا  ارزیاابی  25/17پایین و 
 اند.کرده
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 بندی سطح کیفیت زیرساخت روستاییطبقه -22جدول 

 درصد فراوانی فراوانی بندیس ح

 4 16 (669/1-0پایین )

 75/78 315 (339/3-67/1متوسط )

 25/17 69 (5-34/3با  )

 100 400 جمع
 تحقیق هاییافته: مأخذ

 

 بندی ابعاد کیفیت زندگیاولویت
بندی ابعاد کیفیت زندگی بار حساب میاانگین نتایج مربوط به اولویت

دهنده این است کاه بعاد آمده است، نشان 23طورکه در جدول همان
ه خود اختصااص بیشترین میانگین را ب 44/3اجتماعی با میانگین کل 

توان نتیجه گرفت که س ح بعد اجتمااعی پاساخگویان داده است. می

با تر از دیگر ابعااد کیفیات زنادگی باوده اسات. همچناین بعادهای 
های در رده 66/2و بعد اقتصادی با میانگین  13/3مطی ی با میانگین 

بندی ابعااد کیفیات زنادگی پاساخگویان قارار گرفتناد. بعدی اولویت
قنباری و همکااران و  (1392بدری و همکااران )ای تطقیق با هیافته
 باشد. همسو می (1392)

 

 بندی ابعاد کیفیت زندگی بر حسب میانگیناولویت -23جدول 
 میانگین کل ابعاد کیفیت زندگی

 44/3 اجتماعی

 13/3 مطی ی

 66/2 اقتصادی
 (5( تا )1طیف پنج سطحی لیکرت )

 

 کیفیت زندگی همبستگی میان ابعاد مختلف
منظور بررسی راب ه میان ابعاد مختلف کیفیت زندگی از همبستگی به

پیرسون استفاده گردید. نتایج همبستگی ابعاد مختلف کیفیت زندگی 
 24که در جدول گونهخانوارهای روستایی در من قه مورد م العه همان

د داری میان ابعادهد که همبستگی مثبت و معنیآمده است، نشان می

خ ا وجود دارد. نتایج همچنین نشان  01/0کیفیت زندگی در س ح 
اجتماعی کیفیت -داد که با ترین همبستگی میان ابعاد اقتصادی

-ترین همبستگی میان بعد اقتصادی( و پایین=r 859/0زندگی )
 ( وجود دارد.=r 541/0مطی ی )

 

 همبستگی میان ابعاد مختلف کیفیت زندگی -24جدول 

 ی یمط اجتماعی اقتصادی یت زندگیابعاد کیف

 **541/0 **859/0 1 اقتصادی

 **709/0 1  اجتماعی

 1   مطی ی
 خطا 01/0داری همبستگی در سطح معنی**

 تحقیق هاییافته: مأخذ
 

 

  یریگجهینت -4
 زندگی کیفیت هایشاخص ارزیابی و هدف از پژوهش حاضر، سنجش

اساات. بااا توجااه بااه  مسجدساالیمان شهرسااتان روسااتایی نااواحی در
همبستگی بودن تطقیاق از دو روش آماار توصایفی و آماار –توصیفی

ها اساتفاده گردیاد. در استنباطی جهت بررسی و تجزیه و تطلیل داده
بخش توصیفی تطقیق از توزیع فراوانای، درصاد، میاانگین، انطاراف 
معیار، و در موارد لزوم از بیشینه و کمینه استفاده شاد. بارای بررسای 

داری راب اه باین ثیر متغیرهای مستقل بار متغیار وابساته و معنایتأ
متغیرها از آمار اساتباطی اساتفاده گردیاد. در ایان بخاش از ضاریب 

 09/75های تطقیاق، همبستگی پیرسون استفاده شد. بر اساس یافتاه
درصااد زن بودنااد و از بااین  90/24گویان ماارد و درصااد از پاسااخ

درصد مجارد  02/19درصد متأهل و  97/80گویان مورد م العه پاسخ
درصاد(  75/23بودند. از نظر تعداد اعضاای خاانوار بیشاترین تعاداد )

درصد( مربوط باه  25/2نفره و کمترین تعداد ) 5متعلق به خانوارهای 

درصاد از  25/28نفاره باود. از نظار سا ح تطصایالت  1خانوارهای 
ربوط به س ح درصد( م 14/51سواد و بیشترین تعداد ) گویان بیپاسخ

دست آمده حاکی از آن بود که شغل تطصیالت زیر دیپلم بود. نتایج به
 75/21گویان در حی ه فعالیات کشااورزی و درصد از پاسخ 49اصلی 

دساات آمااده حاااکی از گویان بیکااار بودنااد. نتااایج بهدرصااد از پاسااخ
هااای کشاااورزی مااردم من قااه اساات. مقیاااس بااودن فعالیتکوچک

هکتاار  56/8وسط س ح زیرکشت مطصو ت زراعای که، متطوریبه
گویان، بین مشاهده شد. از نظر درآمد نیز بیشترین درآمد ماهیانه پاسخ

بنادی ابعااد کیفیات میلیون تومان باود. نتاایج اولویت 1هزار تا  500
با ترین س ح  44/3زندگی نشان داد که بعد اجتماعی با میانگین کل 

رسد تعامل و همبستگی نظر میاراست. بهدر بین ابعاد کیفیت زندگی د
با  و امنیت و حس تعلق خاطری که در من قه ماورد م العاه وجاود 

گویان بوده دارد، سبب با  بودن س ح رضایت وضعیت اجتماعی پاسخ
و بعد اقتصادی  13/3است. همچنین بعدهای مطی ی با میانگین کل 
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نادی ابعااد کیفیات بهاای بعادی اولویتدر رده 66/2با میانگین کل 
 گویان قرار گرفتند.زندگی پاسخ

 سپاسگزاری

این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی از مطل اعتبارات پژوهانه مرکاز 
ای ریزگردها و معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران پژوهشی من قه

باشد. بنابراین نویسندگان از دانشگاه شهید چمران اهواز بابت اهواز می
 نمایند.ای این پژوهش سپاسگزاری میهتأمین هزینه
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