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جهت   یاصل شرطشیپاست، اما  ییدر جوامع روستا یزندگ تیفیبهبود ک ییتوسعه روستا یهابرنامه ییهدف غا

در  یزندگ تیفیک یارتقا سازنهیزم واندتیماست که  یزندگ یمناسب برا طیمهم فراهم ساختن شرا نیبه ا یابیدست

 یکزبخش مر یراشهریپ یدر روستاها یدگزن تیفیک تیحاضر سنجش وضع قیگردد. هدف از تحق ییجوامع روستا

ا استفاده از مدل باست. حجم نمونه  یاتوسعه -یو نوع آن کاربرد یلیتحل -یفیتوص قیاست. روش تحق نیخانق

ساخته است و  پرسشنامه محقق هاداده یگردآور ی. ابزار اصلدیبرآورد گرد نفر سرپرست خانوار( 320کوکران )

و مشخص کردن  هاداده لیوتحلهیتجزاست. جهت  شدهانجام Spssافزارنرم طیدر مح یآمار یهالیوتحلهیتجز

 تیوضعاد که نشان د قیتحق جی. نتادیاستفاده گرد یانمونهتک  یاز آزمون ت ،یزندگ تیفیک یهاشاخص تیوضع

ست در سطح ا  -220/7ا بکه برابر  آمدهدستبه  tبا توجه به  یو اجتماع یشاخص اقتصاد ازنظر یزندگ تیفیک

 -835/26با  یلبدواحد کا یژگیو و 891/35با  هارساختیزو  یقرار دارد  واز نظر شاخص خدمات عموم یترنییپا

قرار  یترنییپادر سطح  %99 یا سطح معنادارب -061/18که با  آمدهدستبه  tبا توجه به یطیمحستیزو شاخص 

در ارتباط  ییروستا یو اشتغال خانوارها یزندگ طیمح تیفیک نیب یهمبستگ بیآن است که ضر انگریب جیدارد. نتا

نشان  آمدهدستبه جیا( است. نت003/0در سطح )  زین ی( بوده و سطح معنادار59/0معادل)  هاآن یبا  تحوالت اقتصاد

 یهاشاخص زلحاظاو  قرارگرفتهاز حد متوسط  ترنییپا موردمطالعهمحدوده  یدر روستاها یسکونت طیمح تیفیک داد
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 مقدمه
د استاندار کیداشتن  نیکند و همچن یخوب زندگ تواندیمفرد چقدر  کی نکهیا یبه معن یزندگ تیفیامروزه ک

بهترکه  یمهم درباره زندگ دهیا نیاز شهروندان جهان ا یاریبس یراحت داشته باشد. برا یکه فرد زندگ یخاص از زندگ

 یادیو مرگ نابهنگام تا حد ز افتهیکاهش یاجتماع یهایو نابسامان یادامه زندگ  یراحتبهدر آن شهروند متوسط 

است و با  ریرپذیتأثاز عوامل زمان و مکان  شدتبه یزندگ تیفی. ک(2:  1396و همکاران،  ریهاریی)آقایابدیکاهش م

دو بعد  یدارا یزندگ تیفی(. کLevent & Nijkamp, 2006: 269-281) شودیم دهیسنج یو ذهن ینیع یهاشاخص

و  هایطرز تلق یابیآن  به ارز یافراد و بعد ذهن یزندگ یو واقع یرونیب طیآن به شرا ینیاست که بعد ع یو ذهن ینیع

برگرفته از ذهن  یذهن یها(. شاخص2: 1396و همکاران، ریهاریی)آقاپردازندیمخود  یزندگ طیافراد از شرا تیرضا

قضاوت  یزندگ تیدارد دربارۀ وضع رامونیپ طیکه از مح یداشتخود و بر یذهن یهانهیزمشیپانسان است و براساس 

ها و افراد نسبت به ارزش شودیچیزهایی است که باعث  ممطالعه و درک  ،یتمندیاساس، رضا نی. بر اکندیم

مبنا، بهبود کیفیت زندگی بشر از طریق مطالعۀ فرایندها و  نیاستاندارهای خود احساس خوبی داشته باشند. بر ا

 یاهتازمفهوم  ،یزندگ تیفیاگرچه ک ،بیترتنیابه(.  et al Liu, 2018: 563-576ذهن و رفتار بشر است ) هاینیسممکا

 یساز اسیمق ژهیوبهمفهوم و  نیاز ا یتا حد ممکن جامع فیهم دارد؛ با ارائه تعر یاگسترده یمطالعات ینهیشیپو  ستین

جوامع از  نیساکنان ا یابیارز لیتحل یبرا یاسازهبه  ،ییجوامع روستا اکردن آن در رابطه ب یاتیعمل یبرا یمعتبر

از  ییجوامع و مردمان روستا یابیارز "گریدعبارتبه ؛افتیدست توانیم ،کنندیم و فکر یکه در آن زندگ یطیشرا

 ،یاقتصاد ،یطیو ملموس مح ینیو عوامل ع رهایاز مجموعه  متغ متأثروابسته و  یریمتغ  عنوانبه "شانیزندگ تیفیک

 نیا یتوسعهسطح  لیو تحل یابیارز یبرا یاسنجههم  ،یو ذهن یو جوانب ناملموس نگرش یکالبد ،یخدمات ،یاجتماع

و نحوه  تیاست از ذهن یاست و هم انعکاس یسکونتگاه ینیو ع یکیزیو جوانب ف طیاز شرا هاآن یجوامع و برخوردار

 یشهر یوزندگ ینیکه از شهرنش یبا تصور و ادراک سهیدر مقا ژهیوبهآن،  اتیو مقتض ییروستا یبه زندگ هاآننگرش 

(.  امروزه در کنار مسائل و مشکالت  به وجود آمده در جوامع Calvin Duggan& Esther Peeren, 2020: 350دارند)

امکانات  بودندر دسترس ن دز،یا وعیش ض،یاز کارگران، تبع سوءاستفادهمانند نقض حقوق بشر، فساد،  ییروستا

.... از کار و یرویمهاجرت ن ،یزراع داتیکاهش درآمد، کاهش سطح اشتغال، کاهش تول ت،یکاهش جمع ،یآموزش

 توسعهو درحال افتهیتوسعه یکشورها ییروستا یدر نواح شدهشناختهو  زیبرانگچالش یامسئله منزلهبه یزندگ تیفیک

است که هدف  یچندبعد یندیفرا ییدر نظر داشت که توسعه روستا دی(. با58: 1396و همکاران، ینی)جمکنندیم ادی

به  یادیز یبستگ ییروستا یدر نواح یزندگ تیفیاست. ک ییروستا ساکنان یزندگ تیفیک یآن بهبود و ارتقا یاصل

افتن ی تیبا اولو ریهای  اخ(. دردهه883: 1392و همکاران، یزیرون انیدارد) اکبر یو مکان ییعوامل گوناگون فضا

 تیفیک درباره یشناختجامعهو  ینگرش انسان جیتدربه دار،یتوسعه پا یهابرنامهدر قالب  هاآن نیو تدو ییتوسعه روستا

و  یانسان کردیاست. با گسترش رو افتهیراه شرفتهیپ یکالن کشورها یهایگذاراستیسو  هایزیربرنامهدر  یزندگ

 ،یزندگ تیفیبه مطالعه مفهوم ک یاریبس مؤسساتمراکز و  دار،یپا سعهتو یهاپژوهشدر  یزندگ تیفیورود مفهوم ک

اخیر با  یها(. کشور عراق در دهه72: 1396و همکاران، ی)دانائانداختهپردآن  یارتقا یو چگونگ لیتحل یهاشاخص
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به عراق  کایمر، حمله آ رانیبا ا سالههشتجنگ  لیتحوالت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بسیار عمیقی از قب

 یاجتماع یهایرانیو، حملۀ داعش، شماریب هاییگذارجامعه، بمب یصدام ، فروپاش یکتاتورید میرفتن رژ نیو از ب

فوق  یهاهای اخیر که تمام تجربه، در دههسوکیمانده از آن و ... مواجه بوده است. این تحوالت از  یجابه یو اقتصاد

و روزمره را دگرگون ساخت و از سویی دیگر نوع نگاه به انسان و حقوق را دستخوش  ریاند ، زندگی جارا تجربه نموده

یابی به وضعیت مطلوب زندگی نبوده زندگی، چیزی جز نتیجۀ تالش جامعه برای تغییر و دستتغییر کرد. وضعیت فعلی 

 یو اجتماع یفرهنگ ،یقتصادا ،یتیروستاها  تحوالت جمع رینسبت به سا یشتریبا سرعت ب یراشهریپ یاست. روستاها

از  متأثر گریو بخش د یاقتصاد ،یگفرهن ،یاز فاصله کم و تبادالت اجتماع یامر ناش نیکه ا شودیممشاهده  هاآندر 

تا مشخص  کندیم جابیزندگی مردم ا تیفیبهبود ک(. 140: 1398وهمکاران، ییشهرها بوده است)بابا یگسترش کالبد

 یدر نواحزندگی  تیفیبر کو اجتماعی( یاقتصاد ،یخدمات ،ی)محیطی، کالبدیهاشاخصگردد که میزان تأثیر 

مطالعات  شدهانجام یهاپژوهش ریپژوهش حاضر با سا یچقدر است؟ تفاوت اصل نیشهرستان خانق یراشهریپ ییروستا

 یکردیرو شتنو در نظر دا یاز نگاه بخش زیبا پره رونیازاآن است.  یچندبعدو  یستمیکشور عراق در نگاه س ییروستا

 در شهرستان یراشهریپ ییساکنان روستا یزندگ تیفیابعاد گسترده و متفاوت اثرگذار بر بهبود ک ییبه شناسا یستمیس

 یزندگ طیمح تیفیگذشته ، ک یهاپژوهشدر  اتینموده است با توجه به تجرب یسع قیتحق نیپرداخته است ا نیخانق

 نینخست یبرا ییایمحدوده جغراف نیقرار دهد که در ا یموردبررس ار نیخانق یبخش مرکز یراشهریپ ییروستا ینواح

.عدم شودیمراستا محسوب  نینمونه پژوهش  در ا نیاول عنوانبه  الهیدر عراق و استان د ینوعبهو  ردیگیمبار است انجام 

جنبه  زیتاکنون ن نیدر خانق یراشهریپ یدر روستاها یزندگ طیمح تیفیک یواکاو  باهدف نیچننیا یوجود پژوهش

 . گرددیمپژوهش محسوب  یبرا یگرینوآورانه د

 .است ادکردهیبا موضوع سعادت از آن  ونانیدر فلسفه  زیارسطو ن یحت ت،سیو نوپا ن دیجد یمفهوم یزندگ تیفیک

 یزندگ یهاحالتدر بحث درباره  گرانیو د  3، مازلو2پل سارتر، ژان1کگار رییچون ک یافراد زین دیدر دوران جد

 تیفیاز ک یمختلف ریتعاب کلمه از نیا تیبه ابعاد مختلف و ماه هاند. البته در علوم مختلف بستبه آن توجه کرده هاانسان

 یزندگ تیفیگفت که ک توانیصورت م نی(. در ا70: 1390و همکاران، یافتخار نیالدرکن)است شدهاستفاده یزندگ

الزم  هاینهیمز ای شدهنهینهادو برابری عادالنه  تیمطلوب ،یکه در آن توازن، هماهنگ یبهتر زندگ طیعبارت است از شرا

آمده باشد )قادرمرزی و  دیپد ییبایو ز تیآرامش،  نشاط، خالق ش،یآسا ت،یمت، امنهمراه با سال یبرای زندگ

از مطالعات  یاحوزهبر آن،  رگذاریتأثعوامل  یآن و بررس یابیسنجش و ارز ،یزندگ تیفی(. ک94: 1395همکاران،  

معطوف  یاز ابتدا، به جوامع شهر ژهیوبهعمده و  طوربهدارد و  یغن نسبتاً  یانهیشیپو  ادیاست که قدمت ز یعلوم اجتماع

 ،ییایجغراف یهاپژوهشمطالعات و  یطهیحمفهوم به  نیبا ورود ا دهدیممطالعات نشان  نیا نهیشیپ یبوده است.  بررس

در بطن  یزندگ تیفیک لهبه مقو ییایپژوهشگران علوم جغراف کردیرو ،یبه عبارتاست؛  افتهی زین ییروستا یوسوسمت

                                                           
1 . Aisyah Abu Bakar 
2 . Jean Paul Sartre 
3 . Maslow 
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در بردارنده  ابعاد  ییایجغراف یهاپژوهشدر  یزندگ تیفیمعناست که ک نیبد نینهفته است. ا هاآن ییامطالعات روست

 ،یطیمح یهادهد مولفهیمطالعات نشان م نیناظر باشد. مرور ا ییو روستا یمناطق شهر یهااست که به تفاوت یو جوانب

 تیفیک ،ییایاز نگاه جغراف بیترتنیابهها باشد. نآ نیترمهم دیشا ،یگدزن اتیضرور از یها و برخورداریدسترس

 ینیاست) ام ینیکامالً ع یهامؤلفهمتضمن ابعاد و  گر،ید زیهر چقبل از  -ییدر مناطق و جوامع روستا ژهیوبه -یزندگ

 ،یزندگ طیبه بهبود شرا دممر تیتالش و کوشش و رضا انگریب ییروستا یزندگ تیفی(. ک88: 1396و همکاران،

توسعه  یزمان ییمناسب در مناطق روستا تیفیباک یاند که زندگداشته انیب نیو رفاه است، اما محقق تیس امناحسا

 یزندگ طیرا به سطح روستا کشانده و شرا رگذاریتأث یطیو مح یاجتماع ،یاقتصاد یندهایها بتوانند فراکه دولت ابدییم

 هابرنامهمردم در  نکهیمگر ا شودینمامر محقق  نیدرآوردند ا یجوامع شهر یبازندگ ترازهمساکنان روستاها را  یبرا

 یو اجتماع یاقتصاد یهایژگیو یکل تیناظر بر وضع زین ییروستا یهاسکونتگاهدر  یزندگ تیفیفراموش نشوند.  ک

نظر در  ییجامعه روستا یو ماد یروان - یروح یازهایبرآورده شدن ن زانیسنجش م یبرا یاریمع عنوانبهاست که 

: 1398بخش و همکاران، می)رحکندیم انیو روستاها را ب هاخانواده ینیع تیو وضع طیشرا ی، و چگونگشودیمگرفته 

 یزندگ تیفیک یبررس یبرا ی( در پژوهش1398، رحیم بخش و همکاران)موردپژوهش(. در ارتباط با موضوع 130

 ،یبه اطالعات، رفاه اجتماع یدسترس ،یمسکون طیحم ت،ی، امنهارساختیزبهداشت،  ش،آموز یهاتیفیک انییروستا

 دندیرس جهینت نی، و به اقراردادند یموردبررس یریگشکلاشتغال و درآمد را پس از گذشت ده سال از  ،یتعلق مکان

 تیفیبر ک رگذاریتأث یهامؤلفهو  رصدد 64درب آستانه تا  یروستا انییروستا یزندگ تیفیبر ک رگذاریتأث یهامؤلفهکه 

 جهینت نیبه ا ی( در پژوهش1398) یو نور ی. عزماندبوده رگذاریتأثدر صد  81باباپشمان تا  یروستا انییروستا یزندگ

برخوردار هستند؛  یمناسب تیاز وضع کنندیم افتیکه از شهر در یریتأث واسطهبهشهر  کینزد یکه روستاها دندیرس

 یمهم ریمتغاز شهر  یکیو نزد یدور نیبرخوردار هستند، همچن ینامناسب یزندگ تیفیدور از شهر از ک یااما روستاه

 تیفیکه ک افتندیدست  جهینت نیبه ا ی( درپژوهش1397)یپناه عتیو شر ییاست. دانا انییروستا یزندگ تیفیدر ک

است.  ییروستا یهاسکونتگاهعدم توسعه  رد یدارد و عامل مهم یادینرمال فاصله ز طیدر روستاها  با شرا یزندگ

، متأهل، سالم، و کردهلیتحصکه کشاورزان ، جوانان ،  دندیرس جهینت نیبه ا ی( در پژوهش2020و همکاران) 1نینگو

خانواده  یتعداد اعضا شتریو ب کنندیم یکوچک زندگ یهاخانوادهمتوسط که در  یاستاندارد زندگ یکشاورزان دارا

 الت،یکه سه عامل تحص دنیرس جهینت نیبه ا نیدارند، همچن یباال یزندگ تیفیهستند ک اندازپس یاراشاغل هستند و د

( در 2018) 2کشاورزان دارند. فتش یزندگ تیفیرا در ک ریتأث نیشتریخانواده شاغل ب یو تعداد اعضا یسطح زندگ

ارتباط مثبت دارد.  یزندگ تیفیک وحسط شیبا افزا یکشاورز ییکه مشارکت در پروژه توانا دهدیمنشان  یپژوهش

 شانیهادر خانه یوزندگادامه کار خود  یبرا هاآن ییخود و توانا یزندگ تیفیسطح ک شیبا افزا کنندگانتشرک

که  با استفاده از  افتندیدست  جهینت نیبه ا ی( در پژوهش2015)  3خود را اعالم کردند. جوزف برنارد یهاگزارش

                                                           
1 . Nguyen 
2 . Robert J .Fetsch 
3 . Josef Bernard 
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همراه  ییدر جوامع روستا یتمندی، با کاهش رضا ییروستا یدر نواح هاتیمحروم شیو افزا  تیفقر ، رضا یهاشاخص

 منجر شده است. یو شهر ییروستا یزندگ یاست و به دوگانگ

. بر باشدیم ییاتوسعه روست یبرا یزیربرنامه یاساس و مبنا ییروستا یو خدمات و امکانات نواح یزندگ تیفیک 

 یکالبد لیاز قب ییربنایو ز هیخدمات و امکانات پا نیترمهم توانیم ،ییتوسعه روستا یریگشکلمبنا، در ارتباط با  نیا

از  تی، رضاخاطرتعلق ،ی)مشارکت،انسجام اجتماع یمسکن، استاندار ساخت ( ، اجتماع تیفیمعبر، ک ،یرساختی)ز

 یزگیو پاک یزی)تم یطی( ، مح یشغل تیامن الت،ی) اشتغال ، درآمد، تسهیاعتماد، آموزش( ، اقتصاد ت،یامن ،یزندگ

..( وفاضالب  یز بواشدن  تیاذ ،یدنیآب آشام ی، آلودگهاساختمان رونیب یو دفع زباله، سروصدا یآورجمعوستا، ر

مطالعات  یبر مبنا حاضر قیو..(را نام برد. در تحق یسبز، رفاه یفضا ،یکشاورز ،یحیتفر ،یدرمان ،ی) بهداشتی، خدمات

 یو خدمات یلبدکا ،یطیمح ،یاجتماع ،یدر ابعاد اقتصاد ییستارو یزندگ تیفیشناخت از منطقه ک زیون قیتحق نهیشیپ

 است. شدهارائه قیتحق ی( مدل مفهوم1است. در شکل) قرارگرفته یمورد واکاو

 

 
 قیتحق ی. مدل مفهوم1شکل

 

 شناسیروش
در این پژوهش  موردمطالعهاست. جامعه آماری  یاتوسعه -تحلیلی و نوع آن کاربردی -روش تحقیق توصیفی

 نفر جمعیت  9765خانوار  1960جمعاً با  انوارهای روستایی ساکن  روستایی پیراشهری در بخش مرکزی خانقین کهخ
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حجم  گردید. انتخاب آماری نمونه عنوانبه کوکران فرمول از استفاده با و ایگیری طبقهروش نمونه باشند. بهمی

بر  یریگنمونهدرصد برآورد گردید.  05/0ر( با سطح خطای نفر سرپرست خانوا 320نمونه با استفاده از مدل کوکران )

بر اساس تعداد خانوار  یریگنمونهبر اساس سهم جمعیتی خانوار) هانمونهصورت گرفت و تعداد  یبندطبقهاساس 

 آمدهعملبهتصادفی  صورتبهخانوار  یهاسرپرستاست( در هر روستا توزیع شد که پرسشگری از  گرفتهانجام

توصیفی و آمار استنباطی همچون آزمون تی با سطح  یهاروشاز  Spss افزارنرمبا استفاده از  هاداده(. 1ولاست)جد

در این تحقیق  یموردبررس. متغیرهای اندقرارگرفته لیوتحلهیتجزدرصد، میانگین و انحراف استاندارد مورد  99اطمینان 

با استفاده از  یو خدماتو کالبدی  یطیمحستیزی، اجتماعی، بر کیفیت زندگی شامل ابعاد اقتصاد مؤثرشامل عوامل 

(. همچنین چون بحث اصلی 2قرار گرفت.)جدول یموردبررساز خیلی زیاد تا خیلی کم  یانهیگز 5طیف لیکرت 

کیلومتر  21میزان فاصله با شهر خانقین که کمتر از  ازلحاظروستا که  14تحقیق روی روستاهای پیراشهری بوده فقط به 

 انتخاب شدند.  موردنظربرای تحقیق  باشدیم

 

 انتخابی از هر روستا یهانمونهروستاهای منتخب و تعداد  .1جدول 

 1حجم نمونه
میزان فاصله روستاهای 

 پیراشهری از شهر)کیلومتر(
 ردیف 2روستاهای نمونه جمعیت خانوار

 1 سید خلیفه 131 21 19 3

 2 قله یهودی 123 23 10 3

 3 قرامین 149 36 23 5

 4 پیکه 230 35 12 5

 5 احمد هالل 180 41 8 6

 6 شفیق آغا 212 44 14 7

 7 پلکانه 309 66 13 10

 8 سالم 297 71 6 11

 9 تل منجل 435 71 23 11

 10 بنی رکاب 676 95 21 15

 11 میخاس 816 160 7 25

 12 آخوه 1130 215 15 34

 13 یوسف بگ 1617 372 3 59

 14 بانمیل 3460 781 4 126

 کل 9765 1960 - 320

  1399 ،تحقیق یهاافتهی:مأخذ

 

                                                           
 روستاهای از یک هر در ها پرسشنامه تعداد دهنده نشان که است آمده دست به نمونه جامعه کل نسبت به روستا هر خانوارهای نسبت به توجه با روستا هر برای نمونه حجم.  1

 .باشد می مطالعه مورد

 محسوب پیراشهری روستاهای جزو مرکزی بخش روستای 82 بین از روستا 14 فقط) اند گرفته قرار بررسی مورد پیراشهری روستاهای فقط چون  هست ذکر به الزم.  2

 وجود زندگی کیفیت و خدمت ارائه نظر از روستاها بین تفاوتی هیچ بوده این دهنده نشان گرفته صورت های مصاحبه و مشاهده و محقق بررسی به توجه با و(   اند شده

 .ندارد
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 های روستایی پیراشهری بخش مرکزی خانقینهای کیفیت محیط زندگی سکونتگاهابعاد، متغیرها و گویه .2جدول 

عاد
اب

 
ت 

یفی
ک

گی
ند

ط ز
حی

م
 

 منبع اههگوی متغیرها 

عد
ب

 
عی

ما
جت

ا
 

ت
یفی

ک
 

ش
وز

آم
 

 به جواناننو و کم کودکان بازمان آسان دسترسی ، مناسب تیفیباک و زنوسا مدارس بودن دارا

س، مدار در مناسب آزمایشگاهی وجود تجهیزات ،باتجربه و خوب معلمان داشتن ، مدارس

قین، فضای آموزشی مناسب و کافی مدارس، کیفیت دسترسی دانش آموزان به مدارس شهرخان

 کیفیت تجهیزات آموزشی مدارس.

( 1396هیمی)سلیمی و ابرا

(، 1390پورطاهری و همکاران )

 (1393دهقانی و همکاران )

ت
یفی

ک
 

ت
الم

س
 و 

ت
منی

ا
 

صرف م غذایی، برنامه در ( وماهی ) گوشت پروتئینی مواد هفتگی های مثبت: مصرفگویه

 )خانه شتیو بهدا درمانی خدمات از یمندبهره غذایی، برنامه در سبزیجات و میوه هفتگی

 و داتحا وجود اضطراری، لحظات در پاسگاه پلیس به دسترسی حمام( ه،درمانگا بهداشت،

 ساکنان میان انسجام

، پایین بودن میزان یافهیطا، پایین بودن نزاع های قومی و  جرائمهای منفی: پایین بودن میزان گویه

ه در شب، امنیت ، امنیت تردد پیادروزشبانه، امنیت تردد زنان در طی واردتازهنزاع بین افراد بومی و 

 ، کیفیت عملکرد پاسگاه  پلیسروزشبانهتردد سواره در شب، امنیت عبور از جاده و خیابان در طی 

 

(، 1396آقایاری هیر و همکاران)

(، 1396سلیمی و ابراهیمی )

 (1391احمدوند و همکاران )

ت
یفی

ک
 

ت
وقا

ا
 

ت
راغ

ف
 

 در خانه(و هنری )کتاب فرهنگی بمناس امکانات وجود روستا، در ورزشی مناسب امکانات وجود

ا فضای سبز یوسعت فضای بازی کودکان خانواده،  همراه به ساالنه مسافرت انجام توان روستا،

زی کودکان یا امنیت و نظافت، محل قرار گرفتن محل با ازنظرروستا، کیفیت فضای بازی کودکان 

 فضای سبز روستا.

( 1392بدری و همکاران )

 (1391بوستانی و همکاران)

دی
صا

 اقت
عد

ب
 

ت
یفی

ک
 

ال
شتغ

ا
 و 

مد
رآ

د
 

، درآمد  مناسب اندازپس داشتن فعالیت، انجام برای سالمتی جسمانی داشتن شغلی، رضایت

 اعتباری . و مالی خدمات به دسترسیشغلی در شهر ،  یهافرصتمناسب ، تعدد 

( ، 1392علی زاده و همکاران)

( 1396حسین زاده و همکاران)

،  پورطاهری و 

(،قادرمرزی و 1390مکاران)ه

 (.1395همکاران)

تی
دما

 خ
ی و

بد
کال

د 
بع

 

ت
یفی

ک
 

ط
حی

م
 

نی
کو

مس
 

ز سیستم ااستحکام بنای مسکن، برخورداری از حمام مناسب و بهداشتی در مسکن، برخورداری 

اری از گرمایش و سرمایش مناسب در مسکن، برخورداری از روشنایی کافی در مسکن، برخورد

کافی در  یهااتاقفاضالب در مسکن، مساحت مناسب و کانی مسکن، تعداد سیستم دفع بهداشتی 

 مسکن.

(،  1396حسین زاده و همکاران)

(،پورطاهریو 1393فاضل نیا)

 (1390همکاران)

ت
یفی

ک
یز 

ت
اخ

رس
 ها

 آشامیدنی سالم، آب از یمندبهره مناسب، ونقلحمل وسایل به دسترسی مناسب، ارتباطی راه

دسترسی به  یهاراهکیفیت راه دسترسی به شهر، کیفیت  سوختی، مواد توزیع جایگاه وجود

زهای روزمره نیا نیتأمروستاهای اطراف، کیفیت معابر و میادین، کیفیت آب شرب روستا، کیفیت 

ی روستای محل خواروبار( روستا، کیفیت خدمات تعاونی روستایی یا تعاون یهافروشگاهتوسط )

 کشی.لوله مراجعه، کیفیت شبکه گاز

(، حسین زاده و 1393فاضل نیا)

(،دهقانی و 1396همکاران)

 (1393همکاران)

طی
حی

د م
بع

 

ت
یفی

ک
 

طی
حی

م
 

 از پرهیز فاضالب، ودفع یآورجمع بهداشتی یهاروش از استفاده زباله، دفن یهاگاهیجا وجود

 یمحر در ونیمسک واحدهای استقرار پرهیز از خطرناک، و داربیش اراضی در هاخانه ساخت

 آب. منابع و آلودگی اتالف ،هارودخانه و هاالبیس

افتخاری و  نیالدرکن

( ، فاضل 1390همکاران)

 (1393نیا)
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سشنامه بعد از است. بدین منظور، پر شدهاستفادهدر تحقیق حاضر، جهت افزایش درجه اعتبار، از روش صوری 

، اصالحات الزم هاآننظرات  یآورجمعو پس از ، متخصصان و استادان قرار گرفت نظرانصاحبتدوین در اختیار 

ای کرونباخ نشانگر آلف درواقعاست.  شدهاستفادهانجام شد. برای تعیین روایی این تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ 

در ابعاد مختلف  شدههمحاسبرود. در این تحقیق میزان آلفای ها به شمار میداخلی گویه یسازهمسانانسجام درونی و 

در پرسشنامه به کار  هاشاخصگفت که دقت الزم برای احراز روایی و پایایی  توانیمداد مطلوبی وباالیی است و اع

 . (3برای سنجش متغیرها با یکدیگر همبستگی درونی دارند)جدول شدهیطراحهای و گویه شدهگرفته

 

 پرسشنامه کرونباخ آلفای مقدار .3 جدول
 خکرونبا آلفای تعداد گویه شاخص

 824/0 5 آموزش

 852/0 7 درمانی -بهداشتی

 860/0 7 امنیت

 910/0 6 اجتماعی

 802/0 7 اقتصادی

 867/0 5 های مسکنویژگی

 801/0 8 خدمات عمومی و زیر بنایی

 812/0 6 زیست محیطی

 1399تحقیق، هاییافتهمنبع: 

 

به  قوره  شمال ازاقع گردیده است. این بخش  بخش مرکزی خانقین از توابع شهرستان  درشمال شرق استان دیاله و

ود. شمیحدود تو و شهرستان کالر، ازسمت غرب به  جلوالء و کفری، ازجنوب به  مندلی و از سمت شرق به ایران م

مساحت این  کهیطوربه(. 12: 2009حسون،  عبداهلل)کیلومترمربع بوده است 2652 باًیتقر  موردمطالعهمساحت محدوده 

وستائیان (. در بخش مرکزی خانقین ، اغلب ر2ود )شکلشمی را شاملصد مساحت بخش شهرستان خانقین در73بخش 

باغات میوه بخش  که شودیممشاهده  بیترتنیابهدر کنار زراعت، به کار باغداری در صورت وجود آب اشتغال دارند. 

 تکمیلی است یهاتیفعال ازجملهد  و دامداری ای در تولید کشاورزی منطقه ایفا  نماینتوانند سهم عمدهمرکزی  می

انار( پرداخته  یتون،ز، انگور، خرماای مانند پرتقال، ههانواع درختان و درختچ که در کنار زراعت و باغداری)اعم از

 ی رواج دارد.سنتی دامدار طوربهبه تبعیت از شرایط طبیعی  یموردبررسشود. در محدوده می
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 در کشور عراق نیشهرستان خانق یبخش مرکز یراشهریپ یروستاها تی. نقشه موقع2شکل

 

 ی تحقیقهایافته
درصد را   1/67نفر یا   215نفر سرپرست خانوار تعداد  320پژوهش از کل پاسخگویان تحقیق از  یهاافتهیبر اساس 

درصد  2/27( سال، 20-29درصد گروه سنی) 1/23هند. همچنیندیدرصد را زنان  تشکیل م 9/32نفر یا  105مردان، 
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درصد  7/8(سال و 50-59درصد در گروه سنی ) 2/17( سال، 40-49درصد گروه سنی )8/23( سال، 39-30گروه سنی )

درصد،  7/9درصد، مشاغل آزاد1/13سال و بیشتر قرار داشتند. عالوه بر این افراد دارای مشاغل دولتی  60در گروه سنی 

 باشندکه مشاغل خاصی را اعالم نکرده بودندها میهم سایرشغل درصد 5/13و درصد  6/55در صد،کشاورز  1/8کارگر

درصد دارای تحصیالت  2/32درصد دارای مدرک تحصیلی زیر دیپلم و  5/23، سوادیبدرصد  1/7 هاافتهیهمچنین طبق .

 وپرورشآموزش. دباشندرصد کارشناسی ارشد و باالتر می 5/11درصد کارشناسی، 15، پلمیدفوقدرصد 7/10دیپلم، 

گرفت  در نظر تربیت و تعلیم جبهه مقدم خط عنوانبه توانمی را مدرسه و است کشور هر پایدار توسعه در اصلی رکن

(. 1398است)سند تحول بنیادین، برخوردار کشوری هر وپرورشآموزش نظام فرایند در خاص ارزشی و جایگاه از که

ه در کمتغیر به صورتی شش از  بخش مرکزی خانقینفیت آموزش در برای بررسی وضعیت متغیرهای شاخص کیلذا 

 است.  شدهانیبآمده است (4)جدول شماره 

 

 خانقین مرکزی بخش پیراشهری روستاهای  متغیرهای شاخص آموزشی  کیفیت محیط زندگی در .4جدول 

ف
ردی

 

 

 متغیرهای شاخص آموزشی  کیفیت محیط زندگی

 طیف لیکرت

 میانگین

کم
ی 

خیل
 

ط کم
وس

مت
 

یاد
ز

یاد 
ی ز

خیل
 

 (دبستان)  آموزشی مرکز به دسترسی 1
8 12 137 115 48 

18/3 
5/2 2/17 8/42 1/34 4/3 

 دسترسی به مرکز آموزشی )  راهنمایی ( 2
35 162 85 35 3 

40/2 
9/10 6/50 6/26 9/10 9 

 دسترسی به مرکز آموزشی ) دبیرستان ( 3
82 127 92 9 8 

17/2 
6/25 7/39 7/28 4/3 5/2 

 میزان رضایت از کیفیت خدمات آموزشی 4
55 108 129 18 10 

43/2 
5/17 8/33 7/39 9/5 1/3 

 دسترسی به مراکز فرهنگی) مساجد، تکایا ، کتابخانه( 5
51 57 174 9 9 

64/2 
9/15 1/18 4/54 8/8 8/2 

 تن، اینتر  از فناوری اطالعات و ارتباطات یمندبهره 6
47 100 146 18 9 

50/2 
7/14 3/31 6/45 6/5 8/2 

 1399تحقیق، یهاافتهی منبع:

 روستاهای  که شدهمشخص آموزش کیفیت شاخص متغیرهای وضعیت مورد در( 4)جدول هاییافته براساس

ری این روستاها ردانشان از عدم برخو هستند کهمتوسط به پایین  وضعیتی دارای آموزشی امکانات لحاظ به  موردمطالعه

 ژهیوبهیل درس، تعداد معلم و مقاومت ساختمان مدارس، ادامه تحص تعداد کالساز خدمات آموزش کافی و مناسب)

روستایی و...(  تسهیالت آموزشی، دسترسی به کتابخانه یسازفراهمدختران در روستا، نوسازی واحدهای آموزشی، 

 . باشدیم
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 روستاهای پیراشهری بخش مرکزی خانقین  درمانی در -بهداشتی  شاخص متغیرهای .5جدول 

ف
ردی

 

 

 رمانید -متغیرهای شاخص بهداشتی 

 طیف لیکرت

 میانگین

کم
ی 

خیل
 

ط کم
وس

مت
 

یاد
ز

یاد 
ی ز

خیل
 

 دسترسی به بیمارستان 1
46 174 73 17 10 

28/2 
4/14 4/54 8/22 3/5 1/3 

 دسترسی به درمانگاه 2
38 199 29 46 8 

33/2 
9/11 2/62 1/9 1/14 5/2 

 وضعیت دسترسی به داروخانه 3
74 130 91 18 7 

23/2 
1/23 6/40 4/28 6/5 2/2 

 بیمه درمانی یرسانخدماتوضعیت  4
111 99 92 13 5 

06/2 
7/34 9/30 7/28 1/4 6/1 

 وضعیت تغذیه سالم 5
46 75 145 49 5 

66/2 
4/14 4/23 3/45 3/15 6/1 

 بهداشتی و حمام یهاسیسروه دسترسی ب 6
8 38 182 78 14 

16/3 
5/2 9/11 9/56 4/34 4/4 

 دامپزشکی داروخانهدسترسی به درمانگاه و  7
64 100 127 19 9 

40/2 
20 6/3 7/39 9/5 8/2 

 1399تحقیق، یهاافتهی منبع:

 

توان مشاهده کرد می درمانی -داشتیبه کیفیت شاخص متغیرهای وضعیت مورددر  (5های جدول)با توجه به یافته 

 دارند کهقرار  یترنییپادر سطح  رمانید -لحاظ متغیرهای شاخص بهداشتی به موردمطالعهکه  روستاهای پیراشهری 

 .ردیگیم درمانی نشات -این است که این روستاها از ناکارآمدی در ارائه خدمات بهداشتی دهندهنشان

د که  روستاهای نشان دا امنیت کیفیت محیط زندگی  شاخص متغیرهای عیتوض مورد در (6) های جدولیافته

 .باشدیماین سطح  دهندهنشاندر سطح پایین قرار دارند که میانگین متغیرها هم  امنیت لحاظ به موردمطالعهپیراشهری 

 موردمطالعه دهد روستاهای پیراشهریاجتماعی نشان می شاخص متغیرهای وضعیت مورد ( در7) های جدولیافته

دولتی نسبت  ینهادها نیمسئولاین است که  دهندهنشانتری قرار دارندکه پایین این متغیرها درسطح متوسط و لحاظ به

 به این روستاها و  روستاییان توجه اساسی ندارند. 
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 (اكبرپورو  نجفهیاس...)در یزندگ طیمح تیفیواكاوی ك

 

 روستاهای پیراشهری بخش مرکزی خانقین امنیت کیفیت محیط زندگی در شاخص متغیرهای .6جدول 

رد
ف

ی
 

 

 متغیرهای شاخص امنیت  کیفیت محیط زندگی

 طیف لیکرت

 میانگین

کم
ی 

خیل
 

ط کم
وس

مت
 

یاد
ز

یاد 
ی ز

خیل
 

 وضعیت دسترسی به پلیس و مراکز امنیتی 1
46 127 118 18 10 

43/2 
4/14 7/39 9/36 9/5 1/3 

2 
وضعیت برقراری امنیت عمومی در سطح  روستاهای 

 پیراشهری

105 111 77 19 8 
10/2 

8/32 7/34 1/24 9/5 5/2 

3 
در سطح روستاهای   یالهیقب –وضعیت مشکالت  قومی 

 پیراشهری

67 96 127 30 0 
37/2 

9/20 30 7/39 4/9 0 

 وجود یک دولت مرکزی قدرتمند  در برقراری امنیت 4
62 145 71 31 10 

31/2 
7/19 3/45 2/22 7/9 1/3 

 ییزااشتغالامنیت در  ریتأث 5
37 82 91 87 23 

92/2 
6/11 6/25 4/28 2/27 2/7 

 میزان رضایت از عملکرد نیروهای امنیتی 6
75 135 83 21 6 

21/2 
4/22 2/42 9/25 6/6 9/1 

7 
وضعیت دزدی) محصوالت و  احشام( در روستاهای 

 پیراشهری

98 115 103 45 0 
04/2 

6/30 9/35 3/32 3/1 0 

 1399حقیق،ت یهاافتهی منبع:

 

 روستاهای پیراشهری بخش مرکزی خانقین متغیرهای شاخص  اجتماعی کیفیت محیط زندگی در .7جدول

ف
ردی

 

 

 متغیرهای شاخص اجتماعی کیفیت محیط زندگی

 میانگین طیف لیکرت

کم
ی 

خیل
 

ط کم
وس

مت
 

یاد
ز

یاد 
ی ز

خیل
 

 15/2 9 18 68 140 84 یاسیس -اداری ینهادهاوضعیت ارتباط با  1

3/26 8/43 6/2 6/5 8/2 

 32/2 5 39 75 138 63 مشارکت اهالی روستا در کارهای عمومی روستا 2

7/19 1/43 4/23 2/12 6/1 

 62/2 7 74 96 78 65 ریروانی روستائیان با شهروندان شه -ارتباط روحی  3

3/20 4/24 30 1/23 2/2 

 59/2 5 63 94 113 45 میزان سرزندگی و شادابی محیط روستایی 4

1/14 3/35 4/29 7/19 6/1 

 18/2 5 12 92 138 73 یاهلیقبو دوری از نزاع های  انسجام میان اهالی روستا 5

8/22 1/43 7/28 8/3 6/1 

 69/2 9 21 178 87 25 بستگان و مراسم ) فاتحه و عروسی( دیدوبازدید 6

8/7 27/2 6/55 6/6 8/2 

 1399قیق،تح یهاافتهی منبع:

 



 
 
 

 171 
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دهد روستاهای می متغیرهای شاخص اقتصادی  کیفیت محیط زندگی نشان وضعیت مورد در (8) های جدولیافته

از عدم برخورداری  قرار دارند که ناشی یترنییپادر سطح  متغیرهای وضعیت اقتصادی لحاظ به موردمطالعهپیراشهری 

یز دولت از زندگی، حمایت ناچ یهانهیهزی در پرداخت از شغل مناسب و کسب درآمد پایدار، ضعف توانایی مال

رآمدزا، برخورداری ناچیز اکثریت بهینه از منابع د یبرداربهرهسنتی در  یبرداربهره یهاوهیشکشاورزی و دامداری، 

 . باشدیمروستاییان از زمین کشاورزی و دام  

 

 روستاهای پیراشهری بخش مرکزی خانقین  متغیرهای شاخص اقتصادی  کیفیت محیط زندگی در وضعیت .8جدول 

ف
ردی

 

 

 متغیرهای شاخص اقتصادی  کیفیت محیط زندگی

 طیف لیکرت

 میانگین
کم

ی 
خیل

 

ط کم
وس

مت
 

یاد
ز

یاد 
ی ز

خیل
 

 43/2 0 13 178 65 64 میزان رضایت از وضعیت اشتغال در سطح روستاهای پیراشهری 1

20 3/20 6/55 1/4 0 

 71/2 23 46 123 73 25 زندگی یهانهیهزرآمد خود در مقایسه با میزان  رضایت از د 2

2/17 8/22 1/38 7/14 2/7 

خچال، ینیازها وکاالهی مصرفی بادوام)تلویزیون،  نیتأمتوانایی  3

 فرش(

31 83 127 49 30 88/2 

7/9 9/25 7/39 3/15 4/9 

 90/2 6 38 82 111 83 دسترسی به مراکز فروش  تولیدات زراعی و دامی 4

9/25 7/34 6/25 9/11 9/1 

 66/2 22 40 119 86 53 یکشاورز ریغ یهاتیفعالوضعیت درآمدهای حاصل از  5

6/16 9/26 2/37 5/12 9/6 

 دولتی و خصوصی در سطح روستاهای یگذارهیسرماوضعیت  6

 پیراشهری

118 136 56 10 0 86/1 

9/36 5/42 5/17 1/3 0 

 54/2 10 26 109 130 45 (یفروشخردهو  یفروشعمدهه مرکز خرید) دسترسی ب 7

1/14 6/4 1/34 1/8 1/3 

 1399تحقیق، یهاافتهی منبع:
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 (اكبرپورو  نجفهیاس...)در یزندگ طیمح تیفیواكاوی ك

 

دهد؛ شان میمتغیرهای شاخص محیط مسکونی کیفیت محیط زندگی ن وضعیت مورد ( در9) های جدولیافته

طح سوضعیتی در  دارای های وضعیت ویژگی واحدهای مسکونیمتغیر لحاظ به موردمطالعهروستاهای پیراشهری 

 دارند. قرار یترنییپا

 

 روستاهای پیراشهری بخش مرکزی خانقین متغیرهای شاخص  محیط مسکونی کیفیت محیط زندگی  در .9جدول 

ف
ردی

 

 

 متغیرهای شاخص محیط مسکونی کیفیت محیط زندگی

 طیف لیکرت

 میانگین

کم
ی 

خیل
 

ط کم
وس

مت
 

یاد
ز

یاد 
ی ز

خیل
 

1 
 یواحدهامیزان رضایت  از ویژگی فیزیکی و مساحت 

 مسکونی

28 110 86 85 11 
81/2 

8/8 4/34 9/26 6/26 4/3 

 استحکام منازل مسکونی در برابر زلزله 2
93 99 75 46 7 

29/2 
4/29 9/30 4/23 4/14 2/2 

 یو معابر روستای هاابانیخوضعیت طراحی و دسترسی به  3
64 87 103 50 16 

58/2 
20 2/27 2/32 6/15 5 

 وضعیت کیفیت راه دسترسی و خاکی بودن 4
51 65 142 54 8 

69/2 
9/15 3/20 4/44 9/16 5/2 

 وضعیت مناظر عمومی و پارک در روستاهای پیراشهری 5
91 103 110 16 0 

15/2 
4/28 2/32 4/34 2 0 

 1399تحقیق، یهاافتهی منبع:

 

ندگی زکیفیت محیط  یهارساختیزمتغیرهای شاخص خدمات عمومی و  وضعیت مورد در (10) های جدولیافته

 .قرار دارند یترنییپارسطح داین متغیرها  لحاظ به موردمطالعهدهد که روستاهای پیراشهری نشان می
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 5 یاپی، پ1400 و تابستان بهار، اول، شماره سومدوره                                مجله توسعه فضاهای پیراشهری                    

روستاهای پیراشهری بخش مرکزی   رکیفیت محیط زندگی د یهارساختیزمتغیرهای شاخص خدمات عمومی و  .10جدول 

 خانقین

 ردیف

 

 یهارساختیزمتغیرهای شاخص خدمات عمومی و 

 کیفیت محیط زندگی

 طیف لیکرت

 میانگین

کم
ی 

خیل
 

ط کم
وس

مت
 

یاد
ز

یاد 
ی ز

خیل
 

 دسترسی به  آب لوله آشامیدنی  ، برق، تلفن، گاز 1
13 19 140 141 7 

34/3 
1/4 9/5 1/44 8/43 2/2 

2 
عمومی )  ونقلحملعیت دسترسی به خدمات وض

 ... ( بوسینیماتوبوس ، 

62 120 90 31 8 
35/2 

4/19 3/40 1/28 7/9 5/2 

 ونقلحملمیزان رضایت از وضعیت کیفیت خدمات  3
23 89 167 34 7 

72/2 
2/7 8/27 2/52 6/10 2/2 

4 
 یفروشوهیمدسترسی به خدماتی نظیر نانوایی،  عتیوض

 لی و ..، بقا

35 93 154 35 3 
61/2 

9/10 1/29 1/48 9/10 9/0 

5 
یی ، زراعی و دامی) کود شیمیا یهانهادهدسترسی به 

 سموم ، بذر(

46 120 110 42 2 
48/2 

4/14 5/37 4/34 1/13 6/0 

6 
سایل کشاورزی و و آالتنیماش  رگاهیتعمدسترسی به 

 نقلیه

39 54 174 50 3 
76/2 

2/12 9/16 4/54 6/15 9/0 

7 
میزان رضایت از وضعیت شبکه خدمات سوخت 

 )بنزین، گاز ، گازوئیل(

74 160 73 13 0 
07/2 

1/23 52 8/22 1/4 0 

 وضعیت دسترسی به شهر خانقین 8
35 102 140 29 4 

64/2 
9/10 9/31 8/43 1/9 4/4 

 1399تحقیق، هاییافته منبع:

 

دهد که ی نشان میکیفیت محیط زندگ یطیمحستیزمتغیرهای شاخص   وضعیت مورد در (11) های جدولیافته

تحقیق  هاییافتهه قرار دارند. پس با توج یترنییپااین متغیرها درسطح  لحاظ به موردمطالعهروستاهای پیراشهری 

خدماتی،  ی،ابعاد )اجتماعی، اقتصادی،کالبد ازنظروضعیت کیفیت زندگی در روستاهای بخش مرکزی  گفت توانیم

 تری قرار دارند. ( در سطحی پایینیطیمحستیز
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 (اكبرپورو  نجفهیاس...)در یزندگ طیمح تیفیواكاوی ك

 

 روستاهای پیراشهری کیفیت محیط زندگی در یطیمحستیزمتغیرهای شاخص  وضعیت .11جدول 

ف
ردی

 

 

 کیفیت محیط زندگی   یطیمحستیزمتغیرهای شاخص  

 

 طیف لیکرت

 میانگین

ی 
خیل ط کم کم
وس

مت
 

یاد
ز

ی  
خیل یاد
ز

 

1 
ی هاه و پسماندهاو کودهای حیوانی در روستاوضعیت دفن  زبال

 پیراشهری

31 108 161 20 0 
53/2 

7/9 8/33 3/5 3/6 0 

 نظافت و پاکیزگی معابر روستایی 2
68 129 99 24 0 

24/2 
3/21 3/40 9/30 5/7 0 

 اشهریدام و طیور در روستاهای پیر ریوممرگوضعیت بیماری و  3
34 84 178 24 0 

60/2 
6/10 3/26 6/55 5/7 0 

 وضعیت فاضالب مسکن روستایی 4
34 86 181 19 0 

57/2 
6/10 9/26 6/56 9/5 0 

 وضعیت مساکن در مسیل رودها و نقاط پرشیب 5
14 22 246 30 8 

98/2 
4/4 9/6 9/76 4/9 5/2 

 اتالف منابع و آلودگی منابع آب 6
41 79 170 25 5 

60/2 
8/12 7/24 1/53 8/7 6/1 

 1399تحقیق، هاییافته منبع:

 

 میانگین و ضریب تغییرات شاخص اقتصادی در کیفیت محیط زندگی درروستاهای پیراشهری .12جدول 

ف
ردی

 

ین متغیرهای شاخص اقتصادی
نگ

میا
 

انحراف 

 استاندارد

ضریب 

س تغییرات
ریان

وا
 

توزیع 

 هاداده
 T sigآزمون 

1 
رضایت از وضعیت اشتغال در سطح 

 موردمطالعهی روستاها
4375/2 85418/0 47/0 730/0 802/0- 978201/3 002/0 

 000/0 870145/1 -572/0 275/1 63/0 12911/1 7188/2 زندگی یهانهیهزدرآمد خود در مقایسه با  2

3 
مصرفی  یکاالهانیازها و  نیتأمتوانایی 

 بادوام
8875/2 07891/1 60/0 166/1 403/0- 816309/5 000/0 

4 
به مراکز فروش  تولیدات زراعی و دسترسی 

 دامی
9096/2 03840/1 58/0 078/1 441/0- 795863/4- 00/.0 

5 
 ریغ یهاتیفعالدرآمدهای حاصل از 

 یکشاورز
6625/2 10506/1 61/0 331/1 557/0- 896203/2 00/.0 

 000/0 -925841/7 -297/0 654/0 45/0 80843/0 8687/1 وضعیت سرمایه گذاری دولتی و خصوصی 6

7 
دسترسی به مرکز خرید) عمده فروشی  و 

 خرده فروشی(
5462/2 93920/0 52/0 882/0 190/0- 842950/3- 000/0 

 1399تحقیق،  هاییافته منبع:
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  tیرهای شاخص اقتصادی با توجه بهمتغ  ازنظررسد وضعیت کیفیت زندگی ( به نظر می12با توجه به جدول )

و برگشت ثبات  نیتأمداردکه با  قرار یترنییپاطح درس  %99با سطح معناداری   -220/7که برابر است با  آمدهدستبه

دن وضعیت اشتغال شخصوصی و دولتی، رونق اقتصادی و بهتر  یهایگذارهیسرمانسبی به کشور عراق زمینه افزایش 

در  یمسکون محیط کیفیت سنجش رضایت از کیفیت محیط زندگی خویش اقدام نمود. همچنین برای باال بردنو 

 بادوام هایانهخ از وضعیت برخورداری به مربوط که است شدهاستفاده متغیر پنج از روستاهای پیراشهری خانقین

استحکام  ،مسکونی یواحدهامساحت  رعایت مثل متغیرهایی شاخص این بررسی باشد. برایمی مناسب تیفیباک و

، وجود پارک برای بازی هاآن و ایمنی ها و معابرسترسی به خیابانمنازل مسکونی در برابر زلزله، وضعیت طراحی و د

 (.13است. جدول) شدهگرفته نظر ها و مناظر روستایی دربچه

 

 میانگین و ضریب تغییرات شاخص ویژگی واحدهای مسکونی در کیفیت محیط زندگی در روستاهای پیراشهری .13جدول

ف
ردی

 

متغیرهای شاخص ویژگی واحدهای 

ین در کیفیت محیط زندگیمسکونی 
نگ

میا
 

انحراف 

 استاندارد

ضریب 

س تغییرات
ریان

وا
 

توزیع 

 هاداده

 T sigآزمون 

 000/0 -840019/2 08/0 066/1 57/0 03258/1 8156/2 ویژگی فیزیکی و مساحت واحد  مسکونی 1

 000/0 -798820/6 44/0 213/1 61/0 10115/1 2969/2 استحکام منازل مسکونی در برابر زلزله 2

 000/0 -901785/8 23/0 259/1 62/0 12219/1 5844/2 وضعیت طراحی و دسترسی به معابر 3

 000/0 -965523/7 -15/0 021/1 56/0 01029/1 6969/2 وضعیت ایمنی معابر برای کودکان و... 4

 000/0 -947782/9 10/0 805/0 50/0 89735/0 1594/2 وضعیت مناظر عمومی و پارک در روستا 5

 1399تحقیق،  هاییافته منبع:

 

مسکونی  شاخص ویژگی واحدهای ازنظررسد وضعیت کیفیت زندگی یم( به نظر 13های جدول )با توجه به یافته

 یریکارگبهداردکه  قرار یترنییپادر سطح  %99داری با سطح معنا -835/26که برابر است با  آمدهدستبه  tبا توجه به

 ٔ  نهیدرزم طبیعی بالیای به کردن توجه و ریزی مساکنبرنامه در وسازساخت رهایاستاندا های نوین وروش

کودکان و سالخوردگان  و بهتر شدن وضعیت دسترسی هاکوچه و روهاادهیپ ،هاابانیخ و پاکیزگی وسازساخت

 رضایت از کیفیت محیط زندگی خویش اقدام نمود. باال بردنتوان برای می

شبکه :مانند زیربنایی خدمات ازنظرفیت زندگی رسد وضعیت کی( به نظر می14جدول شماره)های یافته با توجه به

روستاها  اتفاقبهکثریت قریب ا باًیتقرمخابرات، در وضعیت مناسبی  قرار دارند و  تلفن، شبکه بهداشتی، یکشلولهآب

ور عراق و صرف های اخیر کشهای سالو ناامنی هایریدرگاز این فاکتورها برخوردار هستند و با بهتر شدن وضعیت 

توان برای باالبردن رضایت از کیفیت محیط زندگی خویش ارتباطی می یهاراهمناسب  یبسترسازهزینه الزم برای 

 اقدام نمود.
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 ها کیفیت محیط زندگی درروستاهای پیراشهریمیانگین و ضریب تغییرات شاخص خدمات عمومی و زیرساخت .14جدول 

ف
ردی

 

ای خدمات عمومی و متغیره

ین کیفیت محیط زندگی هارساختیز
نگ

میا
 

انحراف 

 استاندارد

ضریب 

س تغییرات
ریان

وا
 

توزیع 

 هاداده
 T sigآزمون 

1 
، برق،  یدنیآشامدسترسی به آب لوله 

 تلفن،گاز
3406/3 79550/0 44/0 633/0 91/0 921450/6 000/0 

2 
عمومی )  ونقلحملدسترسی به خدمات 

 ... ( بوسینیماتوبوس، 
3563/2 98163/0 54/0 944/0 49/0 710078/1 000/0 

 000/0 -854710/1 11/0 688/0 44/0 82922/0 7281/2 ونقلحملکیفیت خدمات  3

4 
دسترسی به خدماتی نظیر نانوایی، 

 ، بقالییفروشوهیم
6188/2 85553/0 47/0 732/0 14/0 957103/2- 000/0 

5 
و دامی)  دسترسی به نهاده های زراعی

 کود شیمیایی، سموم ، بذر(
4813/2 91639/0 51/0 840/0 12/0 873329/3- 000/0 

6 
دسترسی به تعمیر گاه  ماشین آالت 

 کشاورزی و وسایل نقلیه
7625/2 89223/0 49/0 796/0 47/0 795514/5- 000/0 

7 
وضعیت شبکه خدمات سوخت) بنزین، 

 گاز، گازوئیل(
0781/2 78594/0 42/0 618/0 26/0 854142/4- 000/0 

 000/0 748951/1 61/0 896/0 52/0 94632/0 6406/2 وضعیت دسترسی به شهر خانقین 8

 1399های تحقیق، یافته منبع:

    

 کیفیت محیط زندگی درروستاهای پیراشهری یطیمحستیزمیانگین و ضریب تغییرات شاخص   .15جدول 

ف
ردی

 

 یطیمحستیز متغیرهای شاخص

ین یط زندگیکیفیت مح
نگ

میا
 

انحراف 

 استاندارد

ضریب 

س تغییرات
ریان

وا
 

توزیع 

 هاداده
 T sigآزمون 

1 
وضعیت دفن  زباله و پسماندها 

 وکودهای حیوانی در روستا
5312/2 75269/0 42/0 570/0 439/0- 414289/8- 000/0 

 000/0 -700458/2 -179/0 763/0 48/0 87368/0 2469/2 نظافت و پاکیزگی معابر 2

 000/0 -853210/1 -538/0 604/0 43/0 77742/0 6000/2 وضعیت بیماری دام و طیور 3

 000/0 -740125/5 -591/0 577/0 42/0 75957/0 5781/2 وضعیت فاضالب مسکن روستا 4

5 
وضعیت مساکن در مسیل رودها و 

 نقاط پرشیب
9875/2 66236/0 37/0 439/0 377/0- 287412/2- 000/0 

 000/0 -689521/3 -200/0 747/0 48/0 86446/0 6063/2 نابع و آاودگی منابع آباتالف م 6

 1399تحقیق،  هاییافتهمنبع: 

 

 دفع فاضالب و یآورجمع مثل  ییهاشاخص ازنظر رسدیم( به نظر 15جدول شماره) هاییافته با توجه به

و پس از تخلیه: رها شدن در مزارع و حاشیه  مرسوم) چاه فاضالب یهاروش از هنوز و نشده لحاظ بهداشتی یهاروش

سطح  در محیطی تعادل خوردن هم بر موجب امر . اینشودیماستفاده  فاضالب و زباله یآورجمع برای رودها(
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 ارتباط در درواقع که کندیم پخش را درسطح ناحیه اضافی  آلودگی و شده موردمطالعهروستاهای پیراشهری 

 منجر نیز ویروسی واگیردار یهایماریب ایجاد است به ممکن مرورزمانبه که باشدیم مسکونی مناطق با مستقیم

 توجه با چراکه. باشدیم آب منابع آلودگی و متغیر اتالف شود ویژه توجه آن به باید که مهمی بسیار ریمتغ  .شود

 زمینه این در ایبرنامه و کشورعراق، اگر مدیریت کم آبی هایسال در گرفتن قرار و منطقه این بودن خشک به

 خواهد کرد. برخورد ترجدی مشکالت به قطعا نشود انجام

 

 تک نمونه ای از شاخص های مورد مطالعه Tزمون آنتایج  .16جدول 

 مقدار آزمون

tشاخص ها اختالف میانگین سطح معناداری درجه آزادی ازمون 

 اقتصادی و اجتماعی -678/2 .000 319 -220/7

 خدماتی 496/38 .000 319 891/35

 کالبدی -446/7 .000 319 -835/26

 زیست محیطی -450/4 .000 319 -061/18

 1399تحقیق،  هاییافته منبع:

و اجتماعی با توجه  شاخص اقتصادی ازنظروضعیت کیفیت زندگی  رسدیم(  به نظر 16جدول ) هاییافتهبا توجه به 

دارد و وضعیت کیفیت زندگی  یترنییپادر سطح   %99با سطح معناداری  -220/7که برابر است با  آمدهدستبه  tبه 

یفیت زندگی کو وضعیت  %99با سطح معناداری  891/35که برابر است با  هارساختیزشاخص خدمات عمومی و  ازنظر

 ازنظریفیت زندگی وضعیت ک و %99با سطح معناداری  -835/26که برابر است با شاخص ویژگی واحد کالبدی  ازنظر

 یترنییپادر سطح  %99طح معناداری با س-061/18که برابر است با  آمدهدستبه  tبا توجه به یطیمحستیزشاخص 

 دارد. قرار

 در روستاهای پیراشهری و کیفیت محیط زندگی موردمطالعه یهاشاخصرابطه بین  .17جدول 

 کیفیت محیط زندگی میزان خطا شدت همبستگی متغیرها

 پایین 03/0 59/0 دیشرایط اقتصا

 متوسط 000/0 78/0 هاساختخدمات عمومی و زیر 

 پایین 000/0 84/0 یطیمحستیز

 1399تحقیق، هاییافتهمنبع: 

تغال ( بیانگر آن است که ضریب همبستگی بین کیفیت محیط زندگی و اش17نتایج حاصل در جدول شماره) 

( 003/0یز در سطح ) ن( بوده و سطح معناداری 59/0معادل)  هاآن خانوارهای روستایی در ارتباط با  تحوالت اقتصادی

 است. 

از حد متوسط  ترنییپا وردمطالعهمنشان داد کیفیت محیط سکونتی در روستاهای محدوده  آمدهدستبهنتایج بنابراین 

خدماتی در  زلحاظا باًیتقرروستا که  14) هر موردمطالعهبین روستاهای  موردمطالعه یهاشاخص ازلحاظو  قرارگرفته

 .داردنتفاوت معناداری وجود  سطح یکسانی قرار دارند(



 
 

 178 

 

 (اكبرپورو  نجفهیاس...)در یزندگ طیمح تیفیواكاوی ك

 

 گیری نتیجه
یکی از مفاهیم محوری توسعه پایدار از طریق ارتقای سطح  عنوانبهدستیابی به کیفیت زندگی مطلوب  امروزه

ات جمعیتی در روستاها، افزایش اقتصادی و اجتماعی بین شهر و روستا، ایجاد ثب یهاینابرابرزندگی روستاییان، کاهش 

به عوامل و عناصر توسعه در نواحی روستایی هدف اصلی برنامه ریزان  هاآنحس تعلق به مکان و دسترسی عادالنه 

واکاوی کیفیت  محیط زندگی در روستاهای پیراشهری خانقین از دید  باهدف. با  این نگرش تحقیق حاضر باشدیم

 سوکیشدن جوامع بشری و روابط حاکم بر اجتماعات از  تردهیچیپدر جهان امروز،  جامعه نمونه صورت گرفته است.

کمی و کیفی از سوی دیگر منجر به توسعه کیفیت زندگی شده است. بدیهی  ازنظرنیازهای بشر  روزافزونو گسترش 

است که از محیط  ییهادادهاست انعکاس شاخص رضایتمندی از کیفیت زندگی در ذهن هر شهروند ناشی از مجموعه 

نوعی برداشت و داوری ذهنی نسبت به شرایط محیطی و محاطی است که در آن زندگی  واقعبهو  ردیگیماطراف 

و تبدیل این  ینظرسنجهر فرد بستگی دارد؛ اما با اتکا به  یهاتیمطلوب،به ترجیحات ذهنی و  ،گریدعبارتبهو  کندیم

دریافت چه درصدی از شهروندان یک منطقه از زندگی در  یراحتبه انتویمکمی  یهاشاخصذهنی به  یهاشاخص

این واحد ملی رضایت دارند و چه درصدی ندارند. از سوی دیگر چه ابعاد و عواملی در کیفیت زندگی و بهبود آن 

ی با شاخص اقتصادی و اجتماع ازنظراثربخش خواهد بود. بر اساس نتایج تحقیق نشان داد که وضعیت کیفیت زندگی 

شاخص خدمات عمومی و  و ازنظردارد   یترنییپادر سطح  -220/7که برابر است با  آمدهدستبهt توجه به 

با  یطیمحستیزو شاخص  -835/26و ویژگی واحد کالبدی که برابر است با  891/35که برابر است با  هارساختیز

tتوجه به دارد.  بنابراین  قرار یترنییپادر سطح  %99اری با سطح معناد-061/18که برابر است با  آمدهدستبه  

نقش شایانی در رضایت از کیفیت زندگی ایفا  تواندیماجتماعی مناطق روستایی پیراشهری خانقین  یهاشاخص

 یهاجنگو مذهبی: بعد از سقوط صدام حسین و  یالهیقب یهایریدرگمنی و اهای وجود ناکه در  گویه دینمایم

در سطح منطقه افزوده است و این امر  یالهیقب –قومی یهایریدرگق و ظهور داعش بر رشد نزاع و در عرا یدرپیپ

شهری:  –روستایی  یهامهاجرتخود قرار داده است. باال بودن نرخ  الشعاعتحتتمامی ابعاد زندگی مردم منطقه را 

شغلی و سطح پایین درآمد به  یهافرصت ناشی از کمبود  موردمطالعهمشکالت اصلی روستائیان روستاهای پیراشهری 

در شهرهای  کردهلیتحصو جذب جمعیت جوان و  سوکی( از  یخرسلف)یگرواسطهو وجود نظام  یسالخشکدلیل 

بر ساختار سنی و جنسی جمعیت  یرگذاریتأثصنعتی خارج از ناحیه و حتی استان گردیده است و این امر عالوه بر 

روستا برای برداشتن گام به سمت توسعه کاسته است. پایین بودن سطح مشارکت روستائیان:  یاهتیقابلناحیه، از توان و 

حکمروایی محلی در سطح ناحیه، روستائیان تمایل چندانی در جهت مشارکت با  یریگشکلهمچنین به دلیل عدم 

ه است و تمایل چندانی به نوآوری دولتی دارند و این امر موجب ادامه روند سنتی حاکم بر منطقه گردید واداراتنهادها 

اجتماعی روستائیان: به دلیل پایین بودن سطح و  یهاهیسرماو تغییر شرایط موجود ندارند. پایین بودن سطح آگاهی و 

گردیده  یپرستخرافهپایین بودن سرمایه اجتماعی، پایین بودن سطح پذیرش و مقبولیت تغییر، رواج تعصبات خشک و 

، 1394، بدری و همکاران،1394از مرور پیشینه پژوهش نیز نمایانگر آن است) عنابستانی و همکاران،است.  نتایج حاصل 

اقتصادی در بهبود کیفیت زندگی دارد،  یهاتیفعال(. به دلیل اثرات چشمگیری که 1394شاهرخی ساردو وهمکاران،
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برنامه ریزان، به دست آوردن منافع  نظرنقطهاز هرچند. گرددیممعموالً توجه فراوانی به این زمینه از فعالیت معطوف 

منجر به رضایت گردد، بلکه باید توجه داشت توزیع مناسب درآمد، توزیع مناسب  تواندینم خودیخودبهاقتصادی 

اقتصادی برابر برای هدایت هر چه بیشتر  یهافرصتاستفاده از  یطورکلبهو  هاینابرابرشغلی، کاهش  یهافرصت

از بررسی بعد اقتصادی کیفیت  آنچهاست.  مؤثرتعادل و توازن و ایجاد کیفیت مناسب زندگی  یسوبهین شهرستان خانق

که رضایت از کیفیت زندگی در  دهدیماست، نشان  آمدهدستبه موردمطالعهزندگی در روستاهای پیراشهری 

دولتی  یهایگذارهیسرماوش تولیدات، نیازها وکاالهای مصرفی، دسترسی به مراکز فر نیتأمپارامترهای شغل، درآمد، 

، ایجاد ییزااشتغالاثربخش به لحاظ  یهابرنامهتدوین  لزوم گریدعبارتبهو خصوصی وضعیت مناسب نداشته است، 

در تکمیل  چراکهبر بخش کوچک و متوسط ضرورت دارد.  دیتأکبا  ییزااشتغالثبات و امنیت شغلی، توسعه تسهیالت 

هیر و همکاران، ، آقایاری1397همانطور که تحقیقات)دانایی و شریعت پناهی،  بیان کرد توانیم ،آمدهدستبهنتایج 

اند رضایت از ابعاد اقتصادی، ( در نتایج خود دریافته1392، علیزاده وهمکاران،1394، عنابستانی و همکاران،1396

یگر عامل کالبدی، خدماتی و محیطی هست متضمن بهبود کیفیت زندگی روستاییان بوده است، همخوانی دارد. عامل د

ارتباطی  یهاراهخدماتی و کالبدی  مثل پراکنش  یهایژگیوتحقیق حاضر با عنایت به مکانیسم عملکردی  ندیبرآکه 

  باشدیمبا وضعیت آسفالته نامناسب  2در سطح  منطقه چندان مطلوب نیست و تنها راه غالب راه روستایی درجه 

ربخشی آن بر عدم رضایتمندی ساکنان از کیفیت زندگی در مناطق روستایی پیراشهری است. که با عدم اث دهندهنشان

( مرتبط دانست که کیفیت 1390، پورطاهری و همکاران،1393، بریمانی و بلوچی،1395قات) میرزائیان وهمکاران،یتحق

 اند. دانسته زندگی را معطوف به برقراری شرایط بهینه در  ابعاد کالبدی و خدماتی معطوف
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 (اكبرپورو  نجفهیاس...)در یزندگ طیمح تیفیواكاوی ك
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