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ارزیابی کیفیت زندگی روستایی در ایران بر اساس منطق فازی
Analysis of quality of rural life in Iran using
Fuzzy method

Homa Sorooshmehr1, Moosa Aazami2, Ahmad Yaqubi3, Nader Mehregan4

Introduction: Fight agains
t drought,
rural-agricultural development and
prevention of immigration of villagers
require increasing the attractiveness of
villages as a place for living and work
which is considered as the most important development programs and protection component of Iran especially in
recent years.
Measuring the rural life quality and
identifying its improving factors, help
policy makers increase the quality of
life. Therefore, the present study measured the quality of life in villages using Fuzzy method.
Method: To achieve accurate results, it
is necessary to apply intelligent methods
such as Fuzzy based on experts’ knowledge and statistical data. Considering the
theoretical foundations and researches,
different variables for rural life quality
are divided into negative indices (drought
and unemployment) and positive indices
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- توسعه روستایی، مقابله با خشکسالی:مقدمه
کشاورزی و جلوگیری از مهاجرت روستائیان مستلزم
افزایش جذابیت روستاها بهعنوان محل زندگی و کار
از ضروریترین برنامههای توسعه و جزء حفاظت
.از ایران بهویژه در چند سال اخیر بهشمار میرود
سنجش میزان کیفیت زندگی روستایی و شناسایی
 به سیاستگذاران برای افزایش،عوامل بهبوددهندة آن
 در این راستا.سطح کیفیت زندگی کمک میکند
پژوهش حاضر به سنجش کیفیت زندگی روستاها به
.روش فازی میپردازد
 الزمة دسترسی به نتایج دقیقتر استفاده از:روش
روشهای هوشمند مانند فازی برمبنای استفاده از
 با توجه به.دانش افراد خبره و دادههای آماری است
مبانی نظری و تحقیقات صورت گرفته متغیرهای
مختلف کیفیت زندگی روستایی در شاخصهای منفی
- آموزشی،(خشکسالی و بیکاری) و مثبت (اجتماعی
 با استفاده از،بهداشتی و زیربنایی) تقسیمبندی شده
پرسشنامه نخبگان وزن هر شاخص تعیین و همزمان
 نیز مقدار عددی این90 از دادههای سرشماری سال
 شده وMATLAB  وارد نرمافزار،شاخصها محاسبه
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(social, health and education and infrastructure). Applying elite questionnaire,
the weight of each index was determined
and simultaneously, by using the census
data of the year 90, the numerical value
of these indices was calculated and entered into MATLAB software and the
final value of quality of life in the provinces was determined.
Findings: Based on MATLAB sensitivity analysis, the most weighted quality of rural life indicators are: communications and transportation, trade,
health, and hygiene. So, the rural areas
which have better conditions regarding these indicators have a better rural
quality of life. The results showed that
Sistan, Kerman and Kermanshah provinces are in the crisis with regard to the
most quality of life indices. Villages in
the provinces of Goles
tan, Khorasan
Razavi, Mazandaran and Tehran have
the best quality of rural life. Alborz,
Gilan and Lorestan provinces have the
lowest quality of rural life.
Discussion: The importance of transportation in economic development
is to that extent that many scholars
consider the economic increase in developing countries to be due to proper
investment in the transportation sector.
Moreover, the location of villages in the

.مقدار نهایی کیفیت زندگی در استانهای کشور تعیین شد
،MATLAB  برمبنای تحلیل حساسیت در:یافتهها
بیشترین وزن در بین شاخصهای کیفیت زندگی
روستایی به ترتیب مربوط به شاخصهای ارتباطات
 سالمت و بهداشت میباشد؛، بازرگانی،و حملونقل
لذا استانهایی که در این شاخصها وضعیت بهتری
دارند از کیفیت زندگی روستایی مناسبتری نیز
 کرمان، نتایج نشان داد استانهای سیستان.برخوردارند
و کرمانشاه در بیشتر شاخصهای کیفیت زندگی در
،بحران بوده و روستاهای واقع در استانهای گلستان
 مازندران و تهران از بهترین و،خراسان رضوی
 گیالن و لرستان از پایینترین، البرز،استانهای سیستان
.کیفیت زندگی روستایی برخوردارند
 اهمیت حملونقل در توسعه اقتصادی:بحث
،به اندازهای است که بسیاری از صاحبنظران
جهش اقتصادی کشورهای توسعهیافته را ناشی از
سرمایهگذاری مناسب در بخش حملونقل میدانند؛
زیرا فعالیتهای اقتصادی در پی وجود شبکه متکامل
 همچنین.و گسترده حملونقل مکان گزینی میکنند
قرارگرفتن روستاها در مسیر جادههای اصلی و
استفاده و دسترسی به وسایل حملونقل سریع؛ ارتباط
آنها را با نواحی پیرامون فراهم ساخته و موجب تبادل
اطالعات و افکار میشود که خود موجب توسعة
.اجتماعی و فرهنگی روستا نیز میباشد
 منطق، کیفیت زندگی، روستا، ارزیابی:کلیدواژههای
فازی
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مقدمه
شاخص تعیینکنندة پیشرفت یک
اجتماع ،کیفیت زندگی است که دربرگیرنده
مهمترین عواملی است که بیانگر چگونگی
زیستن افراد در یک جامعه و رفاه شخصی

main roads and the use of and access to
fast transportation vehicles make their
communications with the surrounding
areas and exchange of information and
thoughts possible which lead to social
and cultural development of the village.
Keywords: evaluation, Fuzzy logic,
Quality of life, village

افراد است (بین و بارکوسکا .)2016 ،1کیفیت زندگی یکی از اساسیترین موضوعات علوم
اقتصادی و سیاسی است که در آن پارامترهای مادی توسعه اقتصادی و تولیدات داخلی در
کنار پارامترهای غیر مادی مانند سطح با سوادی و فرهنگ ،کیفیت گذران فراغت و تفریح،
شرایط محیط زیست ،احساس خوشبختی انفرادی ،آزادی و اتحاد ملی مورد بررسی قرار
میگیرد (هلیول 2و همکاران .)2016 ،کیفیت زندگی همچنین به عوامل دیگری چون پخش
درآمدها روی عوامل تولید آن ،میزان فقر ،درآمد حقیقی (پس از درنظرگرفتن تورم) و سطح
حقوق اجتماعی ،میزان امنیت ،کیفیت فراغت ،امکانات فرهنگی ،سالمت روحی مردم ،تراکم
جمعیت ،شبکه اجتماعی ،ثبات سیاسی و استحکام اقتصادی بستگی دارد؛ لذا دو جامعه که
از لحاظ مادی با یکدیگر برابرند ،ممکن است از دو کیفیت زندگی متفاوت برخوردار باشند
(بارات و چینه.)2016 ،3
ال متفاوت بوده و کیفیت زندگی در روستا
کیفیت زندگی جوامع شهری و روستایی کام ً
اغلب پایینتر است که ازجمله دالیل آن فقر گسترده ،نابرابری در توزیع امکانات ،برخوردار
نبودن از حداقل شرایط زندگی مانند دسترسی نداشتن به آب بهداشتی سالم و فاضالب
مناسب در روستاها میباشد (هامر و اسپیر .)2016 ،4بنابراین بهدلیل شرایط خاص زندگی در
محیطهای روستایی ،وابستگی امنیت غذایی مردم کشور به روستا و محل تولید محصوالت
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استراتژیک از مهمترین توجهات برنامهریزان توسعه ،بهبود کیفیت زندگی افراد ساکن روستا
بوده ،بهطوریکه هدف تمامی برنامههای ملی و بینالمللی توسعه در قالب توسعه کشاورزی-
روستایی و بهبود معیشت خانوار ،افزایش کیفیت زندگی روستاییان است (هوگان.)2010 ،1
با این حال  56درصد افراد ساکن در مناطق روستایی دنیا از دسترسی به خدمات بهداشتی
و پزشکی محروماند ،بهطوریکه میانگین جهانی این رقم در مناطق شهری  22درصد است.
این مقدار در کشورهای آفریقایی به  83درصد میرسد (کاشوان .)2017 ،2این در حالی
است که نزدیک به  4/06میلیارد نفر ( 58درصد کل جمعیت) در سراسر جهان در روستاها
زندگی مینمایند که از این تعداد  76درصد متعلق به فقرای روستایی کشورهای در حال
توسعه میباشند .در ایران نیز در مقایسه با شهرها به دلیل کمبود امکانات فیزیکی ،شرایط
زندگی بهداشتی و سالم ،کیفیت زندگی روستایی از رتبة پایینتری برخوردار است (بوستانی،
ابتکاری و محمدپور1391 ،؛ قیداری1395 ،؛ دربان آستانه و محمودی1395 ،؛ شاهرخی و
همکاران1394 ،؛ پورمحمدی و ولی بیگی )1394 ،و باالترین کیفیت زندگی شهری ایران
مربوط به استان تهران است (پورمحمدی و ولی بیگی )1394 ،که در جدیدترین رتبهبندی،
جایگاه  27آسیا و  58جهان در بین  80کشور مورد بررسی ،قرار دارد (فنری 3و همکاران،
.)2013
حجم مقاالت و پژوهشهای مباحث توسعه روستایی در ایران بهویژه پس از پیروزی
انقالب اسالمی بسیار قابل مالحظه بوده و بر روی مشکالت فزایندة روستاها مانند فقر،
کمبود امکانات ابتدایی زندگی (قرنی آرانی1394 ،؛ کرمی و مردانی1394 ،؛ بسحاق و
همکاران )1394 ،و در چند سال اخیر خشکسالی ،آلودگیهای آب ،هوا و خاک تمرکز یافته
است (فاضلنیا و همکاران1394 ،؛ حسنی و همکاران .)1390 ،نتایج تحقیقات انجام شده
1. Hogan
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نشان میدهد عالوه بر مناسب نبودن کیفیت زندگی در روستاها ،فاصله زیادی با شهرها نیز
دارد (دربان آستانه و محمودی .)1395 ،این در حالی است که براساس دادههای سازمان آمار
حدود  20میلیون نفر در روستاها ساکن هستند (مرکز آمار ایران .)1395 ،بنابراین توجه به
اینگونه مناطق ،تحقیقات بیشتر و سیاستگذاریهای مناسبتری را میطلبد .در این راستا هدف
تحقیق حاضر ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی روستایی استانهای کشور بهصورت تمام
شماری و براساس استفاده از نظرات نخبگان و شاخصهای عینی است.
رویکرد نظری
از ابتدای قرن  ،21حکومتها و سازمانهای مختلف گزارشهای منظم و دورهای شاخصهای
اجتماعی را هر روز بیشتر از قبل منتشر کردند .محتوی این گزارشها ،آمار و تحلیلهای
تغییرات اجتماعی و روندهای آن مانند مصرف کاالها ،درآمد ،آموزش ،وضعیت مسکن و
مراقبتهای پزشکی بود .در دهة  1960گردآوری و سازماندهی این دادهها روند منظمتری
به خود گرفت .قسمتی از انگیزة جمعآوری این دادهها و تحلیل آن مربوط به نارضایتی از
شاخصهای اقتصادی رفاه اجتماعی بود .زیرا رفاه اقتصادی قسمتی از رفاه کلی اشخاص است
که برگرفته از منابع اقتصادی دردسترس با توجه به فعالیتهای اقتصادی کل جامعه است و
بیانگر چگونگی شرایط زندگی افراد نیست .از دیگر دالیل آن تحلیلهای کالن ،شاخصهای
اقتصادی بود که هیچ اطالعاتی در مورد بخشهای مختلف جامعه و طبقات متفاوت آن ارائه
نمیداد .محققان از این بحث پیبردند که جمعآوری منظم دادههای مربوط به شاخصهای
اجتماعی برای تحلیل و پیشبینی و فهم علتهای تغییرات اجتماعی و روندهای آن برای
سیاستگذاری و ارزیابی جامعه مهم است .مجموعه این تحقیقات به نهضت شاخصهای
اجتماعی معروف شد .بهطور عموم وقتی از شاخصهای اجتماعی صحبت میشود ،منظور
مجموعهای از شاخصهاست که نمایندة رفاه است .یک شاخص اجتماعی برای ارزیابی
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چگونگی روند زندگی مردم در یک جامعه بهکار میرود .بنابراین با تلفیق شاخصهای
اقتصادی و اجتماعی ،فهم بهتر و تصویر روشنتری از رفاه فردی و اجتماعی یک جامعه
ارائه میشود .در دهة  1970تحقیقات شاخصهای اجتماعی به اوج خود رسید .اما در مورد
موضوعات مورد تحقیق و روششناسی آن توافق کمی وجود داشت .در عین حال معیاری
هم برای تشخیص مسائل مختلف اجتماعی ،روششناسی و اهداف مورد نظر محققان وجود
نداشت .به همین سبب نهضت شاخصهای اجتماعی به چند قسمت و زمینه علمی تقسیم
شد .یکی از زمینههای جدیدی که از این نهضت بیرون آمد تحقیقات کیفیت زندگی بود.
دو عامل در جدایی این تحقیقات از شاخصهای اجتماعی مؤثر بود .اولین آن ،ذهنی بودن
شاخصهای اجتماعی و دوم روشهای مختلف تحقیق برای آن بود .بنابراین در اولین تحقیقات
با مضمون کیفیت زندگی ،شاخصهای عینی رفاه مورد تحقیق قرار داشت .این شاخصها با
متغیرهایی مانند درجه آلودگیهای زیست محیطی ،نرخ جرایم ،تعداد پزشک به ازای هر
واحد مساحت ،دسترسی به وسایل آسایش در خانه و مانند آن سنجیده میشد .بسیاری از
محققان اعتقاد داشتند این شاخصها اطالعات ارزشمندی در مورد شرایط زندگی مردم ارائه
میدهد ،اما از نظرات خود مردم در مورد ارزشگذاری زندگی ایشان ناتوان است (اندرو و
وایتنی .)2012 ،1بنابراین اضافه نمودن شاخصهای ذهنی به شاخصهای عینی جهت سنجش
میزان اهمیت شاخصهای عینی کیفیت زندگی ،مهم تلقی شد .اما شاخصهای ذهنی بیشتر
در جوامعی کاربرد دارد که استانداردهای زندگی و حداقل شرایط زیست را برای ساکنان
خود فراهم نمودهاند؛ زیرا پرسش از رضایت از زندگی افراد درصورت فقدان آب آشامیدنی
مناسب بیمعنا به نظر میرسد (مورگاز و کلوبینسیک .)2014 ،2لذا در تحقیقات بینالمللی
بهویژه در روستاهای کشورهای در حال توسعه از شاخصهای عینی بهره گرفته میشود.
1. Andrews and Wthey
2. Murgas and Klobucnik
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جهت سنجش شاخصهای عینی مناطق روستایی دو رویکرد جامع وجود دارد .اولین آن
مربوط به مطالعه سطح کیفیت زندگی روستایی است که اتحادیه اروپا ارائه نموده و شامل
شاخصهایی است که امکانات الزم برای برخورداری از یک زندگی سالم و راحت تعریف
میکنند (باشله .)2013 ،1شاخصهای این رویکرد به شرح زیر است:
اقتصادی :داشتن شغل و درآمد مناسب ،تغذیه مناسب ،مسکن مناسب و راحت.
اجتماعی :زندگی خانوادگی سالم و راحت ،زندگی اجتماعی سالم و پربار :میزان نرخ
طالق ،مشارکتهای مذهبی ،ورزشی ،میزان سواد.
فیزیکی :دسترسی به خدمات با کیفیت (کیفیت مسکن ،زیرساختهای موجود ،و بهداشت
و درمان و خدمات عمومی ازجمله حملونقل عمومی ،تلفن ،آب و برق ،و دسترسی به
اینترنت پُرسرعت و وسایل ارتباطی مدرن) دسترسی به امکانات آموزشی-بهداشتی.
زیست محیطی :میزان انعطافپذیری و آسیبپذیری محیط زیست که اغلب با متغیر
میزان بارندگی سنجیده میشود.
سیاسی :امنیت سیاسی ،تأمین آزادیها و حقوق اساسی فرد.
براساس این رویکرد و با در نظر گرفتن عوامل اجتماعی ،فردی ،متغیرهای ذهنی و عینی
کیفیت زندگی میتوان اظهار داشت فردی که از امکانات مهم موجود در زندگیش برخوردار
شده و از آنها لذت میبرد ،کیفیت زندگی باالیی دارد (باشله.)2013 ،
دومین رویکرد ،مدلی است که در طی پنج سال از سال  2007تا سال  2013توسط 23
نفر از پژوهشگران در زمینة کیفیت زندگی تکمیل و گسترش یافته که بهصورت شکل ()1
میباشد.

1. Bachle
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ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎزﻫﺎ
ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ

ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻋﯿﻨﯽ

ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ

ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ذﻫﻨﯽ
ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﺗﺤﻮل در اﺟﺘﻤﺎع

شکل ( )1مدل سنجش کیفیت زندگی
منبع :گستاناز و همکاران2008 ،1

در این مدل ،کیفیت زندگی معرف رفع نیازهای هر فرد بر اساس معیارهای ذهنی خود
و معیارهای عینی است .نقش سیاستها فهم راههای برآورده شدن نیازها و ایجاد محیطی
است تا بهوسیله آن همة افراد نیازهای خود را (در اکنون و آینده) برآورده نمایند .بر اساس
مدل باال ،ارزیابی کیفیت زندگی یک منطقه ابتدا با معیارهای عینی مورد مطالعه قرار گرفته،
سپس بر اساس ارزیابی اولیه از آن ،پرسشهایی در این رابطه از افراد طبق معیارهای ذهنی
صورت میگیرد .بر اساس مدل باال ،در مرحله اول کیفیت زندگی به برآورده شدن نیازهای
1. Costanza
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عینی انسان بستگی دارد و در مرحلة بعد میزان رضایت افراد جامعه از برآورده شدن این
نیازها مطرح است .نیازهای انسانی را نیز میتوان بر اساس هرم نیازهای مازلو تعریف نمود
که ابتداییترین آن سرپناه ،تغذیه مناسب ،امنیت ،رفاه و در انتها رضایت از زندگی بر اساس
خودشکوفایی هر فرد است .بر اساس این مدل از نتایج سنجش هر دو بخش (عینی و ذهنی)
در تدوین سیاستها استفاده میشود (گستاناز و همکاران.)2008 ،
در تحقیق حاضر از دو مدل باال برای تدوین شاخصهای عینی سنجش کیفیت زندگی
استفاده شده است.
پیشینة تجربی
درخصوص ارزیابی کیفیت زندگی روستاییان مطالعات بسیاری صورت گرفته است .در
این راستا محققانی (مانند رضوانی و همکاران1387 ،؛ رحیمی و همکاران1392 ،؛ خراسانی
و همکاران1394 ،؛ عنابستانی و همکاران )1394 ،به سنجش میزان رضایت از زندگی ساکنان
روستا پرداختهاند .این مطالعات به دو دسته پژوهشهایی که )1 :به بررسی شاخصهای عینی
و  )2شاخصهای ذهنی کیفیت زندگی پرداختهاند ،تقسیمبندی میشود .بعد ذهنی کیفیت
زندگی به دلیل گردآوری پرسشنامهها از ساکنین و امکان سنجش بیشتر شاخصها ،بیشتر
مورد تحقیق بوده است مانند مطالعة بدری و قرنجیک ( )1393که شاخصهای ذهنی کیفیت
زندگی در دهستان جعفربای جنوبی شهرستان ترکمن را در  8بعد کیفیت آموزش ،سالمت
و بهداشت ،امنیت ،محیط سکونتی ،زیرساختها ،اشتغال و درآمد ،اوقات فراغت و تعامل
و همبستگی اجتماعی مورد ارزیابی قرار دادند .نتایج نشان داد به رغم پایین بودن نسبی
وضعیت معیشت و برخورداری از امکانات ،وجود فرهنگ سنتی قوم ترکمن با ویژگیهای
خاص ،این کمبودها را کمرنگتر میکند و این مردم در باور خود زندگی نسبت ًا مطلوبی
دارند .دربان آستانه و محمودی ( )1395نیز به ارزیابی کیفیت زندگی در روستا-شهر جدید
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بانوره پرداختند .نتایج نشان داد تبدیل روستا به شهر مزایایی در ابعاد اقتصادی ،ارائة برخی
خدمات اجتماعی و کالبدی داشته اما پیامدهای منفی زیادی داشته که در مجموع باعث
افزایش کیفیت زندگی ساکنان نشده است .ازجمله پژوهشهایی که در سطح کل کشور
به بررسی کیفیت زندگی در نواحی روستایی پرداخته است ،تحقیق بوستانی و همکاران
( )1391میباشد که با درنظرگرفتن  17شاخص عینی شامل شاخصهای بهداشتی ،اجتماعی
و سکونتی به ارزیابی نواحی روستایی پرداخته است .روش پژوهش تحلیل محتوا با رویکرد
توصیفی-تحلیلی است .در انتها نیز با استفاده میانگین مجموع شاخصهای بهداشتی ،اجتماعی
و مسکونی هر استان محاسبه و نمره میانگین کلی هر استان بر اساس ( )0-100نمرهدهی
شده و استانها به سه دسته برخوردار ،نیمهبرخوردار و محروم از امکانات تقسیمبندی شدند.
عالوه بر سنجش میزان رضایت روستاییان از زندگی و امکانات آن ،عوامل مؤثر بر کیفیت
زندگی روستاییان نیز مورد تحقیق بسیاری از محققان بوده که وابستگی زیادی به منطقة
مورد مطالعه دارد؛ بهعنوان نمونه ،ریاحی و همکاران ( )1393به اولویتبندی شاخصهای
کیفیت زندگی روستایی در روستاهای استان کردستان پرداخته و برای تحلیل دادهها از مدل
تحلیل سلسلهمراتبی دلفی فازی استفاده شد .نتایج نشان داد که شاخص بهداشت و سالمت
اجتماعی دارای بیشترین وزن فازی است .احمدی و همکاران ( )1394به بررسی عوامل
مؤثر بر کیفیت زندگی روستاهای پیرامون شهرستان روانسر پرداختند .نتایج نشان داد سن،
بار تکفل ،دارایی خانوار ،رضایتمندی و جمعیت روستا به شکلی مستقیم بر کیفیت زندگی
و فاصله روستا از شهر ،درآمد ماهیانه ،تعداد افراد شاغل و نوع شغل به طور غیرمستقیم بر
کیفیت زندگی روستایی مؤثر هستند .عنابستانی و همکاران ( )1394به بررسی رضایتمندی
و عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی روستاهای جهرم پرداختند و دریافتند که به ترتیب متغیرهای
کالبدی ،زیست محیطی ،اقتصادی و اجتماعی بیشترین تأثیر در کیفیت زندگی است .باسخا
و همکاران ( )1389جهت رتبهبندی استانهای کشور از لحاظ شاخصهای کیفیت زندگی از
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روش تاکسونومی عددی بهره گرفتهاند .در این روش ،تهران ،آذربایجان شرقی و خوزستان
بهترین شاخصهای کیفیت زندگی شهری را برخوردار بودند.
برخی از محققان در این رابطه از منطق فازی استفاده نمودهاند؛ زیرا در مفاهیم علوم
اجتماعی درجاتی از انتزاع و انضمام وجود دارد که باعث ابهام میشوند .بنابراین در ساخت
و سنجش چنین مفاهیمی باید به دنبال ابزاری بود که به کمک آنها بتوان ابهام را مدیریت
نمود (ساروخانی و صادقپور .)1392 ،منطق فازی توانایی الزم در فرمولبندی مفاهیم
غیردقیق و مبهم ،استدالل ،کنترل و تصمیمگیری در شرایط نبود اطمینان را دارد (طاهری،
1378؛ زاده .)2015 ،عالوه بر آن ،نصرالهی و همکاران ( )1390نشان دادند جهت رتبهبندی
در اندازهگیری توسعهیافتگی بهترین روش فازی است؛ زیرا در تاکسونومی عددی و تحلیل
عاملی بسیاری از تفاوتها به علت استانداردکردن دادهها از بین میرود .ازجمله پژوهشهای
اجتماعی که با کمک منطق فازی و قوانین (اگر-آنگاه) بهکار رفته است ،مطالعة صادقی و
همکاران ( )1388است که به اندازهگیری فساد مالی در ایران پرداخته است .در این راستا
ضمن بیان چگونگی مدلسازی روابط اقتصادی ،الگوریتم جدیدی برای سنجش فساد در
ایران معرفی نمودند .در این روش دو متغیر شاخص واقعی دستمزد و حجم اقتصاد سیاه به
تولید ناخالص داخلی با استفاده از قواعد (اگر-آنگاه) جمعآوری شده از پرسشنامه نخبگان
فازی شده و دادههای مربوط وارد نرمافزار  MATLABشده و در نتایج تحقیق روند زمانی
مربوط به فساد مالی در ایران نشان داده شده است.
ازجمله پژوهشهایی که به روش فازی به مطالعة کیفیت زندگی پرداختهاند به موارد زیر
میتوان اشاره نمود :خراسانی و همکاران ( )1393به ارزیابی میزان رضایت از کیفیت زندگی
در دو روستای ارتقایافته به شهر (ب ُردِخون و بَنَک) در زمان قبل و بعد از شهرشدن و تبیین
اثرگذاری این ارتقاء در بهبود کیفیت ذهنی زندگی ساکنان محلی شهرهای کوچک به روش
فازی پرداختند .دادههای مورد نیاز با پیمایش در بین  278سرپرست خانوار در دو شهر
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ب ُردِخون و بَنَک بهدست آمده و تحلیل دادهها از طریق جعبه ابزار فازی در نرمافزار متلب در
سیستم (اگر-آنگاه) ممدانی انجام شده است .نتایج نشان داد میزان کیفیت زندگی در زمان
قبل از شهرشدن با ضریب  0/48در حد نسبت ًا نامطلوب قرار داشته که بعد از شهرشدن میزان
رضایتمندی با ضریب  0/70به حد نسبت ًا مطلوب ارتقاء یافته است.
آزادی و همکاران ( )2009به ارزیابی میزان پایداری مراتع در جنوب غربی ایران با
استفاده از منطق فازی پرداختهاند .محققان استفاده از منطق فازی را به دلیل مدیریت پیچیدگی
و مبهمبودن مفهوم پایداری برگزیدند .ورودیهای سیستم فازی در این تحقیق شامل تعداد دام
در یک مرتع ،تراکم بوته در هکتار و تعداد گاو یا گوسفندی که در مرتع زندگی میکنند ،بود.
پرسشنامه فازی توسط کارشناسان کشاورزی و مرتع استان فارس تکمیل شد .از سیستم سه
متغیر (کم ،متوسط و زیاد) استفاده شد که بر این اساس  27قاعده در سیستم فازی تعریف
شد .محققان نتیجه گرفتند عالوه بر مناسببودن روش فازی در سنجش پایداری مراتع و
قابلیت تعمیم مدل دستیافته به ارزیابی پایداری مراتع در هر منطقه ،فشار بیش از حد بر
مراتع منطقه مورد مطالعه سیستم تعادل دام و مرتع را بر هم زده و بسیاری از مراتع به سمت
عدم تعادل در حرکت هستند ،لذا برای رسیدن به حالت تعادل الزامی است دامهای اضافه از
مناطق خارج شوند.
عبداهلل و فراهان ( )2013به بررسی کیفیت زندگی در مالزی با استفاده از روش فازی
پرداختند .دادههای ورودی آنها شامل درآمد ،دارندگان خودرو ،سرانه پزشک و دندانپزشک،
تعداد تخت بیمارستان نرخ دانشآموزان ،تعداد خطوط تلفن ،عرضه آب سالم در شهر و
روستا بوده ،دادهها از سرشماری ملی سال  2002استفاده شده و از سه متغیر زبانی پایین
متوسط و باال در سیستم استنتاج ممدانی بهره گرفتهاند .میزان کیفیت زندگی در سطح ملی
برای کشور مالزی متوسط ( )0/5به دست آمد که این شاخص در مقایسه با شاخصهای
محققان قبلی که از جمعآوری دیتاها و روشهای غیرفازی استفاده کرده بودند ،کمتر است.
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هو و ژنگ ( )2017در پژوهشی به ارائه استراتژیهایی برای زندگی بهتر بر اساس
شاخصهای سازمان توسعه و تعاون اقتصادی تایوان پرداختند .در این روش از معیار
تصمیمگیری فازی و وزندهی به هر یک از شاخصها بر اساس پرسشنامه فازی بر اساس
طیف لیکرت پنجتایی که توسط  30تن از شهروندان تایوانی نکمیل شده بود ،استفاده شد.
این شاخصها شامل سالمتی ،آموزش ،محیط زیست ،کیفیت مسکن ،کیفیت زندگی کاری،
امنیت و مشارکت مردم در اجتماع بود که هر یک از این شاخصها به چند زیرشاخص تقسیم
میشدند .بر اساس روش پیشنهادشده در این تحقیق ،وزنهای اختصاص یافته به هر معیار
و زیرمعیار با درستی بیشتری سنجیده شده و برخی شاخصها نسبت به مقیاس بینالمللی در
جامعه تایوان میزان متفاوتی داشتند؛ بهطوریکه در درجه اول در تایوان و در سطح جهانی
میزان رضایت از کیفیت زندگی قرار دارد .در درجه دوم در جامعة تایوانی رضایت از مسکن
و در جامعه بینالمللی کیفیت شبکههای اجتماعی پشتیبان کننده ،سوم در تایوان سالمتی در
مقایسه با کیفیت زندگی کاری در سطح بینالملل .همه یازده شاخص در این مقاله مقایسه
شده است .در انتها با توجه به نتایج به دست آمده محققان روش پیشنهادی را جهت سنجش
وزن مولفههای کیفیت زندگی بسیار مناسب میدانند.
عبداهلل و یولو ( )2015به بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتال به سرطان از طریق
منطق فازی پرداختند .در این پژوهش فرض شده است که با انتخاب چند متغیر اصلی
میتوان سطح کیفیت زندگی این بیماران را تعیین نمود ،اما از آنجا سطح کیفیت زندگی
را نمیتوان پدیدهای خطی فرض نمود ،لذا برای مدیریت روابط پیچیده حاکم بر کیفیت
زندگی از مدلسازی فازی بر اساس قواعد اگر-آنگاه استفاده شده است .بدین منظور
پرسشنامة مربوطه از  30بیمار دریافت کنندة خدمات در یکی از بیمارستانهای دولتی
مالزی پُر شد .متغیرها شامل بیکاری ،احساسات روزانه خود و فعالیتهای روزمرهای که
بدون مشکل انجام میدهند ،بود .کیفیت زندگی هر سه بیمار از این طریق محاسبه شد
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که میانگین آن نشان میدهد کیفیت زندگی بیماران در سطح پایینی قرار دارد .در انتها
نویسندگان توصیههایی برای بهبود کیفیت زندگی بیماران از طریق ارتقاء سیستم مدیریت
بهداشت ارائه دادند.
بنا بر تحقیقات بررسی شده ،کیفیت زندگی روستایی وابستگی زیادی به چگونگی
ارزیابی شاخصهای عینی دارد که در ایران مورد پژوهش محققان مختلفی قرار گرفته ،اما
تأکید بیشتر بر شاخصهای ذهنی و درنظرنگرفتن کل روستاهای ایران به روش فازی در
سیستم (اگر-آنگاه) جهت یافتن قواعدی که در کل مناطق روستایی صدق کند ،ازجمله
کمبودهایی است که در پژوهشها وجود دارد .هدف از این تحقیق دستیابی به قوانینی کلی
است که در سنجش کیفیت زندگی تمامی نواحی روستایی کشور صادق بوده و مؤثرترین
عوامل در این رابطه را نیز شناسایی نماید .محاسبه شاخص خشکسالی در ارزیابی کیفیت
زندگی در کنار سایر شاخصها و قرارگرفتن دو شاخص منفی در کنار شاخصهای مثبت و
تلفیق نظرات نخبگان با دادهها آماری جهت دسترسی به هدف اشاره شده در این تحقیق ،از
مزایای تحقیق حاضر بهشمار میرود.
روش
مطالعة حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی است که با استفاده از روش اسنادی ،پیمایشی و
تحلیل محتوای منابع انجام شده است .با توجه به هدف این مطالعه و نیز لزوم دسترسی به
آمار و اطالعات جهت ایجاد یک سیستم استنتاج فازی ،شاخصهایی که دارای دادههای آماری
در سطح روستا برای کل کشور باشند ،مورد استفاده قرار گرفته است .با توجه بر رویکرد
نظری ،شاخصهای خشکسالی (آراگنس و همکاران2016 ،1؛ فلونی و گاس ،)2017 ،2بیکاری
1. Aragonés
2. Félonneau and Causse
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(راتمن و همکاران2016 ،1؛ ساوینی )2017 ،2و شاخصهای مثبت مانند اجتماعی (فری،3
 ،)2017آموزشی -بهداشتی (سو و یانگ )2012 ،4و زیربنایی (ژآنگ 5و همکاران )2015 ،در
فرایند ایجاد شاخص فازی استفاده شده است .دادههای پژوهش از پایگاه دادههای مرکز آمار
ایران ( ،)1390وزارت نیرو و سازمان ملی پایش خشکسالی جمعآوری گردید .در مرحله
دوم تحقیق با استفاده از روش میدانی ،پرسشنامهای با رویکرد فازی طراحی جهت رسیدن به
قواعدی که برای کل روستاهای ایران قابل تعمیم باشد طراحی شد (جدول  .)1جامعه آماری
این بخش را اساتید بخش توسعه روستایی دانشگاههای ایران تشکیل دادهاند که با استفاده
از فرمول کوکران ( )n=70نفر بهعنوان نمونه به دست آمد .در این مرحله جهت جمع آوری
اطالعات از روش نمونهگیری تصادفی ساده با انتصاب متناسب استفاده شد.
جدول ( )1نمونه پرسشنامه فازی کیفیت زندگی

شماره
اگر میزان

پس

وضعیت احتمالی
کیفیت زندگی
جامعه روستایی
)از  1تا (7
 :1کمترین و (:7
)بیشترین

میزان
اطمینان
شما از %1
تا %100

خشکسالی بیکاری اقتصادی آموزشی زیربنایی پس
اجتماعی بهداشتی

سطح کیفیت تا 7

درصد
اطمینان

عواملی که رابطة
منفی با کیفیت
زندگی روستایی
دارد

عواملی که رابطة مثبت با
کیفیت زندگی روستایی دارد

1

کم

کم

زیاد

زیاد

زیاد

پس

2

کم

کم

زیاد

زیاد

کم

پس

3

کم

کم

زیاد

کم

زیاد

پس

3. Ferri

		2. Savini
5. Zhang

		1. Rattmann
		4. Su and Wang
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در مرحلةی بعد از روش تجمیع استفاده شده است .تجمیع روشی است که در آن
مقادیر زیادی از متغیرها با یکدیگر جمع شده ،تبدیل به یک ارزش واحد (بهعنوان نماینده
همه ورودیها) وارد شبکة استنتاج فازی گشته و از سوی دیگر با نظرات نخبگان در مورد
وزن هر ورودی تلفیق گشته و بهعنوان خروجی نهایی سیستم مستخرج میگردد .از دیدگاه
تصمیمگیری الزمة شناخت ورودیهای مؤثر بر کیفیت زندگی ،تعیین دقیق وزن هر شاخص
است؛ بهطور کالسیک این وزن از طریق پرسشنامه نخبگان جمعآوری می شود؛ اما با
دادههای ورودی تلفیقی صورت نگرفته و این وزنها در تخمین متغیر خروجی بهصورت
دستی اعمال میگردد .در تحقیق حاضر با تلفیق این دو سیستم و با تکیه بر اعمال وزن
توسط هوش مصنوعی نرمافزار ،امکان کاهش خطا در تعیین میزان اهمیت هر ورودی بهطور
قابلمالحظهای کاهش مییابد.
منطق فازی برمبنای مفاهیم فازی شکل گرفته است .یک مجموعة فازی یک مجموعه
با مرزهای نامشخص است .در واقع اعضای آن میتوانند به صورت جزئی در آن عضویت
داشته باشند .استدالل در منطق فازی تعمیمی از منطق بولی است .اگر به گزارة درست مقدار
( )1و به گزارة نادرست مقدار ( )0نسبت داده شود ،در منطق فازی میتوان از مقادیر بین ()0
و ( )1استفاده نمود .مجموعههای فازی بهعنوان مجموعهای از زوجهای مرتب به صورت
زیر بیان میشوند:

𝑥𝑥𝑥 𝑥 𝑥𝑥|))𝑥𝑥( 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴 𝐴𝐴

به گونهای که تابع ) μA (xعضویت متغیر  xدر مجموعة  Aاست.

نحوة نگاشت هر نقطه از فضای ورودی به یک مقدار عضویت بین ( )0و ( ،)1تابع
عضویت نامیده میشود .شرطی که تابع عضویت باید تأمین کند ،این است که خروجی آن
باید ( )0و ( )1باشد .تاکنون انواع مختلفی از توابع عضویت ارائه شده است که در این بین
توابع عضویت مثلثی و گاوسی از پرکاربردترین آنان بهشمار میروند .در این مطالعه جهت
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ایجاد پایگاه دانش و اعمال نظر خبرگان در سیستم ،از تابع عضویت مثلثی استفاده شده است
که با پارامترهای  c,b,aتعریف میشود:

𝑥𝑥 𝑥 𝑥𝑥 ,

0

𝑥𝑥 𝑥 𝑥𝑥 ,

{0

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑎𝑎 𝑎 𝑎𝑎 𝑎 𝑎𝑎,
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏,
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

LH

VH

H

L

M

)𝑥𝑥 𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥𝑥(𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
LL

VL

1

0.6
0.4
0.2

Degree of membership

0.8

0
1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

RQOL

0.4

0.3

0.2

0

0.1

نمودار -1توابع درجه عضویت کیفیت زندگی روستایی

در فرموله کردن دستورات شرطی منطق فازی از قواعد «اگر-آنگاه» استفاده میشود.
این قواعد شامل یک یا چند فرض و یک نتیجه است .در مطالعة حاضر مقادیر مختلف
فازیشده عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی بهعنوان متغیرهای قسمت فرض و شاخص کیفیت
زندگی بهعنوان متغیر قسمت نتیجه در نظر گرفته شد .به منظور فازیسازی متغیرهای
ورودی عبارتهای زبانی خیلی خیلی خوب ( ،)VHخیلی خوب ( ،)LHخوب ( ،)Hمتوسط
( ،)Mپایین ( ،)Lکمی پایین ( )LLو خیلی پایین ( )VLاستفاده شده است .برای مثال پس از
جمعآوری پرسشنامهها یکی از نظرات غالب خبرگان به صورت زیر حاصل شد:

if x1 is L and x2 is L and x3 is H and
x4 is H and x5 is H then QOL is VH
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شکل ( )3قواعد تعیینکنندة کیفیت زندگی

در رابطة فوق x1تا  x5به ترتیب نماد خشکسالی ،بیکاری ،شرایط اجتماعی ،آموزشی-
بهداشتی و زیربنایی بوده و  QOLنشاندهندة شاخص کیفیت زندگی است .سیستم فازی
مورد استفاده در این پژوهش ،سیستم استنتاج فازی ممدانی است که در آن پس از تعیین
توابع عضویت برای هر یک از عبارتهای زبانی مربوط به متغیرهای ورودی و متغیر خروجی،
پایگاه قواعد مبتنی بر دانش خبره ایجاد شده است .به منظور برآورد شاخص کیفیت زندگی
و مدلسازی سیستم استنتاج فازی ،از نرمافزار  MATLAB2014استفاده شد که در شکل زیر
ورودیها و خروجی سیستم این نرمافزار نشان داده شده است.

شکل ( )4ورودی و خروجیهای سیستم

در سیستم استنتاج فازی مورد استفاده ،در بخش فرض از عملگر ( AND )minو در
86

ارزیابی کیفیت زندگی روستایی در ایران براساس منطق فازی

بخش نتیجه از عملگر تجمیع ( )maxاستفاده شده است و جهت دستیابی به یک شاخص
غیرفازی از روش غیرفازیسازی مرکز ثقل بر اساس رابطة زیر استفاده شده است (جانگ،1
:)1993
𝑦𝑦𝑑𝑑 𝑦𝑦∫ 𝜇𝜇𝑖𝑖 (𝑦𝑦).
𝑦𝑦𝑑𝑑)𝑦𝑦( 𝑖𝑖𝜇𝜇 ∫

= ∗ 𝑦𝑦

اطالعات و دادههای آماری
در ادامه جزئیات هر شاخص به تفصیل بیان شده است.
خشکسالی :جهت محاسبه شاخص خشکسالی از شاخص ( )SPIو در مقیاس زمانی
 30ساله استفاده شد.

2

بیکاری :ازدستدادن شغل ،به معنی پایین آمدن سطح زندگی ،مستهلکشدن پو ِل مانده
جهت هزینه زندگی و ایجاد فشارهای روانی است (راتمن و همکاران .)2016 ،3در حالت
تعادل با ثبات بازار ،نرخ بیکاری طبیعی برابر است با :کل نیروی کار ( ،)Lکه یا شاغل ()E
است یا بیکار ()U؛ یعنی L=E+U :و نرخ بیکاری ( )uبرابر است با .u=U/L
اجتماعی :شاخصهای اجتماعی باالتر به معنای بهرهمندی از روابط اجتماع خوب،
آموزش و فراغت مناسب که باعث افزایش نسبی سطح زندگی میشود (فری .)2017 ،4در
پژوهش حاضر برای سنجش شاخص اجتماعی از متغیرهای زیر استفاده شده است :نسبت
درآمد به کل جمعیت ،نسبت جمعیت محصل به کل جمعیت ،نسبت جمعیت ازدواجکرده
به کل جمعیت در سن ازدواج ،معکوس نسبت طالق به کل ازدواجها ،تعداد روستاهای
1. Jang

 .2جهت مطالعة چگونگی سنجش شاخص  ،SPIنک:
ماوی ،ه .ال .و تاپر ،گ .جی .)1388( .اصول و کاربرد مطالعات آب و هوا در کشاورزی (ترجمة ح .محمودی) .تهران :مؤسسة چاپ وانتشارات
دانشگاه تهران
((

))

3. Rathmann
4. Ferri
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دارای اماکن مذهبی ،فرهنگی و ورزشی به کل روستاهای هر استان .برای آزادسازی مقیاس
شاخصهای ذکرشده از روش تقسیم بر میانگین استفاده شد.
آموزشی-بهداشتی :شاخص دردسترسبودن خدمات بهداشتی نشان دهندة چگونگی
شرایط جامعه جهت پشتیبانی از سالمت مردم است .در بیشتر مقاالت ابعاد بهداشتی و
آموزشی با یکدیگر در نظر گرفته میشود (سو و یانگ .)2012 ،1جهت سنجش این دو
شاخص از شاخصهای زیر استفاده شد :نسبت روستاهای دارای مهد کودک تا دبیرستان و
هنرستان به کل روستاها و تعداد روستاهای دارای تسهیالت پزشکی و دندانپزشکی به کل
روستاهای هر استان.
زیربنایی :افزایش و بهبود زیرساختها الزمة نگهداشت جمعیت در یک مکان و رشد
اقتصادی است (اسکات و استچ .)2012 ،2نرخ بازگشت سرمایه در روستاها برای زیربناهای
 30 ICTتا  40درصد ،بیش از  40درصد برای برقرسانی و  80درصد برای جادهسازی است
(کینگمب .)2011 ،3از متغیرهای زیر جهت سنجش زیربناهای روستایی استفاده شده است:
نسبت روستاهایی که دارای جاده ،گاز ،برق ،آب لولهکشی ،تصفیه آب ،آتشنشانی ،بانک،
تعمیرگاه ماشینآالت ،نمایندگی پخش نفت ،تعاونی ،جایگاه سوخت ،صندوق و دفتر پست،
دفتر مخابرات ،اینترنت ،دفاتر  ،ICTوسیله نقلیه عمومی و دسترسی به ایستگاه راهآهن به کل
روستاهای هر استان و نسبت خانههای مسکونی (دارای اسکلت بتن ،فلزی ،بیش از  50متر
و خانههایی که یک خانوار در آن ساکن است) به کل خانههای واقع در یک روستا.
یافتهها
میزان شاخصهای بررسیشده در جدولهای ( )1و ( )2برای هر استان ارائه شده است.
1. Su and Wang
2. Scott and Seth
3. Kingombe
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در اولین جدول ارائهشده ،میزان خشکسالی نشان داده شده که خشکترین استانها بر اساس
بررسی  30ساله به ترتیب یزد ،کرمانشاه ،خراسان جنوبی ،لرستان ،خراسان رضوی بوده و
پُربارشترین استانها گلستان ،تهران ،اردبیل و گیالن میباشد.
جدول ( )1رتبة خشکسالی در استانهای کشور در بررسی  30ساله

نام استان

SPI

درجة خشکسالی

نام استان

SPI

درجة خشکسالی

آ .شرقی

0/25

نرمال

فارس

-0/28

نرمال

آ .غربی

-0/25

نرمال

قزوین

0/09

نرمال

اردبیل

0/89

ترسالی مالیم

قم

-0/55

خشکسالی مالیم

البرز

0/79

ترسالی مالیم

کردستان

-0/27

نرمال

اصفهان

0/07

نرمال

کرمان

-1/07

خشکسالی متوسط

ایالم

-1/15

خشکسالی متوسط

کرمانشاه

-1/89

خشکسالی شدید

بوشهر

-0/93

خشکسالی مالیم

کهگولیه

-0/97

خشکسالی مالیم

تهران

0/65

ترسالی مالیم

گلستان

1/99

ترسالی شدید

چهارمحال

-0/28

نرمال

گیالن

0/83

ترسالی مالیم

خ.جنوبی

0/22

نرمال

لرستان

-1/21

خشکسالی متوسط

خ .رضوی

0/17

نرمال

مازندران

0/52

نرمال

خ .شمالی

0/95

نرمال

مرکزی

-0/72

خشکسالی مالیم

خوزستان

-1/28

خشکسالی شدید

هرمزگان

-0/58

خشکسالی مالیم

زنجان

0/81

ترسالی مالیم

همدان

0/04

نرمال

سمنان

0/38

نرمال

یزد

-2/77

خشکسالی خیلی شدید

سیستان

-0/61

خشکسالی مالیم

در ادامه شاخصهای بیکاری ،اجتماعی ،آموزشی-بهداشتی و زیربنایی محاسبه شده و
نتایج آن در جدول ( )2مالحظه میشود .نرخ بیکاری جمعیت باالی  10سال نشان میدهد
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نواحی روستایی استانهای یزد ،خراسان جنوبی ،زنجان و گلستان وضعیت مطلوبی دارند ،اما
در نواحی روستایی استانهای البرز ،لرستان ،فارس و گیالن وضعیت مطلوب نیست.
از نظر شاخصهای اجتماعی ،استانهای تهران ،مازندران ،البرز ،هرمزگان و بوشهر در
باالترین مقدار قرار داشته و استانهای همدان ،لرستان ،ایالم ،کهگیلویه و آذربایجان شرقی در
پایینترین مقدار قرار دارند.
در مورد شاخصهای آموزشی و بهداشتی ،استانهای گلستان ،همدان و خراسان رضوی
موقعیت بهتری نسبت به سایر استانها دارند .استانهای سیستان ،کرمان ،خوزستان و کهگیلویه
از این نظر وضعیت نامناسبی دارند.
بررسی شاخصهای زیربنایی نشان داد که استانهای گلستان ،تهران ،البرز ،همدان ،خراسان
رضوی و مازندران به نسبت دیگر استانها در وضعیت بهتری قرار دارند .استانهای سیستان
و بلوچستان ،کرمان ،خوزستان ،خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویر احمد در پایینترین
وضعیت قرار دارند.
شاخص کل کیفیت زندگی نشان میدهد استان گلستان بهترین و خراسان رضوی،
مازندران و تهران در رتبههای بعدی قرار دارند .بیکیفیتترین مناطق روستایی متعلق به
استانهای سیستان و بلوچستان ،البرز ،گیالن و لرستان است.
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جدول ( )2مقادیر شاخصهای محاسبه شده در استانهای کشور

نام استان

بیکاری

اجتماعی

آموزشی-
بهداشتی

زیربنایی

کیفیت
زندگی

رتبه ک
زندگی

آ .شرقی

5/6

4/51

3/8

10/17

0/522

21

آ .غربی

8/0

4/59

2/52

8/85

0/479

23

اردبیل

5/7

4/98

2/82

9/63

0/483

18

البرز

19/0

6/20

3/78

12/44

0/422

30

اصفهان

10/3

5/74

3/68

10/31

0/525

11

ایالم

10/9

4/23

2/53

8/85

0/452

25

بوشهر

10/2

5/75

4/33

10/32

0/544

6

تهران

10/7

6/52

4/54

13/05

0/554

4

چهارمحال

9/1

4/7

4/42

11/1

0/507

15

خ.جنوبی

4/9

4/68

2/35

7/49

0/480

19

خ .رضوی

6/6

5/62

4/63

11/67

0/587

2

خ .شمالی

7/3

5/31

4/06

11/46

0/528

8

خوزستان

5/7

4/66

1/98

7/1

0/451

26

زنجان

3/7

4/92

4/27

10/8

0/550

5

سمنان

4/2

5/13

2/61

9/53

0/488

17

سیستان

10/2

4/64

1/22

4/92

0/341

31

فارس

15/9

5/0

2/64

8/69

0/472

22

قزوین

6/1

5/28

3/47

11/28

0/526

10

قم

6/5

5/48

2/44

11/05

0/513

14

کردستان

10/4

4/94

2/94

9/43

0/489

16
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نام استان

بیکاری

اجتماعی

آموزشی-
بهداشتی

زیربنایی

کیفیت
زندگی

رتبه ک
زندگی

کرمان

8/8

4/81

1/65

6/97

0/450

27

کرمانشاه

9/4

4/55

2/02

8/25

0/480

20

کهگیلویه

10/3

4/42

2

7/58

0/462

24

گلستان

9/5

5/47

4/86

13/17

0/621

1

گیالن

12/0

5/37

2/76

10/99

0/426

29

لرستان

11/2

4/10

2/38

8/45

0/447

28

مازندران

8/2

6/31

3/64

11/66

0/566

3

مرکزی

5/1

5/35

3/31

10/54

0/527

9

هرمزگان

11/6

5/77

3/06

8/65

0/520

13

همدان

8/2

3/60

4/71

11/89

0/463

23

یزد

4/2

4/96

2/03

7/89

0/531

7

همانطور که نتایج تحقیق نشان میدهد استان گلستان از نظر بارندگی بیشترین میزان
دریافت نزوالت جوی را داشته ،از نظر میزان شیوع بیکاری در رتبه  27استانها قرار دارد و
از نظر شاخصهای آموزشی-بهداشتی و زیربنایی نیز در رتبة اول قرار دارد ،بنابراین از نظر
کیفیت زندگی نیز بهترین است .استان البرز با مناسب بودن تقریبی سایر شاخصها اما از نظر
بیکاری در رتبة اول قرار داشته ،لذا در تحلیل نهایی کیفیت زندگی سیامین استان از نظر
کیفیت زندگی میباشد .استان یزد با اینکه از نظر خشکسالی در موقعیت بسیار بدی قرار
دارد اما شیوع بیکاری در روستاهای این استان از سایر استانها پایینتر بوده (رتبة آخر) لذا در
مجموع رتبة هفتم شاخص کیفیت زندگی را در بین استانهای دیگر دارا میباشد.
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برمبنای تحلیل حساسیت در نرمافزار  ،MATLABبیشترین وزن در بین شاخصهای
کیفیت زندگی روستایی به ترتیب مربوط به شاخصهای ارتباطات و حملونقل ،بازرگانی،
سالمت و بهداشت میباشد .این مساله ماهیت متفاوت کیفیت زندگی در بین روستاها و
شهرها را بهخوبی آشکار میسازد ،بهطوریکه در مناطق محروم ،راه نقشی حیاتی در توسعه
ایفا میکند .در آزمون همبستگی بین شاخصهای بررسی شده و میزان کیفیت زندگی ،نتایج
نشان داد کیفیت زندگی با بیکاری ،رابطه منفی و سایر شاخصها رابطة مثبت و معناداری
در سطح یک درصد وجود دارد اما بین خشکسالی با کیفیت زندگی رابطه معناداری برقرار
نیست .لذا با این نتایج میتوان اظهار داشت میزان خشکسالی تأثیر منفی بر کیفیت زندگی
دارد اما این اثر منفی بستگی به زیربناهای اجتماعی ،اقتصادی ،سالمت و بهداشت روستا
دارد .آثار و پیامدهای خشکسالی در یک منطقه میتواند برنامهریزان و مدیران اجرایی را
در زمینه تطبیق با خشکی و کاهش خسارات ناشی از آن هدایت نماید .در واقع علل اصلی
آسیبپذیری کیفیت زندگی از خشکسالی را میتوان بیکاری در نتیجة دسترسی محدود به
منابع درآمد (لومن و لچنفلد ،)2015 ،1عدم ارتباط با نظام سیاسی و اقتصادی کالن ،ضعف
تشکیالت سازمانی ،توسعهنیافتگی زیرساختهای آموزشی ،بهداشتی (ریگر 2و همکاران،
 )2016و نبود حمایت نهادی (عدم دسترسی به تکنولوژیهای مناسب ،فقدان منایع حمایتی و
نبود سیستمهای اطالعاتی و اطالع رسانی) برشمرد (کارو 3و همکاران.)2016 ،

1. Lohmann and Lechtenfeld
2. Rieger
3. Carrão
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جدول ( )3ضرایب همبستگی بین کیفیت زندگی و شاخصهای سازندة آن

p

ردیف

متغیر

نوع مقیاس

نوع آزمون

r

1

خشکسالی

فاصلهای

پیرسون

-0/203

0/274

2

بیکاری

فاصلهای

پیرسون

-0/495

0/005

3

اجتماعی

فاصلهای

پیرسون

0/471

0/007

4

آموزشی-بهداشتی

فاصلهای

پیرسون

0/682

5

زیربنایی

فاصلهای

پیرسون

0/632

>0/001
>0/001

در ادامه در جدول شمارة ( )4مناطق روستایی ایران به سه دسته کیفیت زندگی خوب،
متوسط و ضعیف تقسیمبندی شدهاند .همانطورکه مالحظه میگردد کیفیت زندگی روستایی
در استانهای گیالن ،لرستان ،کرمان ،سیستان و بلوچستان ،خوزستان ،ایالم و البرز پایینتر از
متوسط است؛ بهطوریکه احتیاج به رسیدگی فوری داشته و انجام مداخالتی جهت بهبود
کیفیت زندگی آنها ضروری است .بانک جهانی دسترسی پایه به زیربناها را تأمین حداقل
سطح خدمات شبکه زیرساختی حملونقل روستایی مورد نیاز برای پایدارسازی فعالیتهای
اجتماعی و اقتصادی میداند .مطالعات این بانک در کشورهایی مانند ویتنام و گرجستان نشان
داده توسعه جاده روستایی اثر بالقوهای در کاهش هزینههای حملونقل و ایجاد فعالیتهای
بازاری بهویژه برای زنان دارد (روزنبرگ 1و همکاران.)2017 ،
جدول ( )4طبقهبندی استانهای کشور برحسب وضعیت کیفیت زندگی در روستاها
کیفیت زندگی

نام استانها

ضعیف

متوسط

گیالن ،لرستان،
چهارمحال ،همدان ،کهگیلویه،
کرمان ،سیستان
کرمانشاه ،کردستان ،قم ،فارس،
و بلوچستان،
سمنان ،خراسان جنوبی ،اردبیل،
خوزستان،
آذربایجان غربی
ایالم ،البرز

خوب
یزد ،هرمزگان ،مرکزی ،مازندران،
گلستان ،قزوین ،زنجان ،خراسان
شمالی ،خراسان رضوی ،تهران،
بوشهر ،اصفهان ،آذربایجان شرقی
1. Rozenberg
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بحث
تحقیق حاضر سعی داشته با تکیه بر منطق فازی به یک اجماع درخصوص نظریههای
مختلف دست یافته و از مباحث مطرحشده در نظریهها ،یافتههای پیشین و تجارب آنها را در
سنجش کیفیت زندگی روستایی بهکار بندد .نتایج حاصل نشان داد که بهطور کلی شاخصهای
ارتباطات و حملونقل ،بازرگانی ،سالمت و بهداشت به ترتیب دارای بیشترین وزن در بین
شاخصهای کیفیت زندگی روستایی ایران میباشند.
زیرساختهای حملونقل و ارتباطی نقش کلیدی در توسعه روستایی و کشاورزی دارند؛
تا جایی که برخی صاحبنظران معتقدند در جوامع کشاورزی میزان رشد همه جانبه کشورها
و توسعه جوامع ارتباط مستقیمی با سیستم حملونقل آنها دارد .اهمیت حملونقل در توسعه
اقتصادی به اندازهای است که بسیاری از صاحبنظران ،جهش اقتصادی کشورهای توسعهیافته
را ناشی از سرمایهگذاری مناسب در بخش حملونقل میدانند؛ زیرا فعالیتهای اقتصادی در
پی وجود شبکه متکامل و گسترده حملونقل مکان گزینی میکنند .در گذشته رابطه بین
ال ساده بود و راه آهن و شاهراهها حملونقل عمده کاالها را از
کشاورزی و حملونقل کام ً
مزارع به بازارها انجام میدادند ،ولی در آینده این نسبت افزایش خواهد یافت و سیستمی
الزم است که کاالهای تولیدشده در مزارع بزرگتر با نیروی انسانی کمتر در واحد را برای
بازارهای بزرگ تأمین کند و در حین این کار بایستی رابطه تولید کنندگان بهویژه غالت را با
مکان و بازارهای ناحیه ای برقرار کند .از همین رو با توجه به اینکه جامعه روستایی نقشی
اساسی در تولید محصوالت کشاورزی و دامی کشور ایفا میکند ،هرگونه سرمایهگذاری در
حملونقل روستاها ،هزینه محسوب نشده و آثار آن در جذب و ماندگاری جمعیت روستایی،
بهبود شرایط زندگی روستائیان را موجب میشود .نمونه بارز این امر جمهوری چین است
که از سال  1978جهش شدیدی در رشد تولیدات کشاورزی این کشور پدید آمده است
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که عامل اصلی این جهش ،سرمایهگذاریهای زیربنایی بهویژه در ساختمان ،راهها و آبیاری
است .شبکههای ارتباطی بهعنوان یکی از فاکتورهای مهم در رفاه روستاییان میباشد؛ زیرا
قرارگرفتن روستاها در مسیر جادههای اصلی و استفاده و دسترسی به وسایل حملونقل
سریع؛ ارتباط آنها را با نواحی پیرامون فراهم ساخته و موجب تبادل اطالعات و افکار میشود
که خود موجب توسعة اجتماعی و فرهنگی روستا نیز میباشد .چنانچه تحقیقات رضوانی و
همکاران( )1391نشان داده است نظام حملونقل مناسب باعث تسریع در توسعه اجتماعی
میشود.
دومین عامل تأثیرگذار مهم در ارتقاء کیفیت زندگی روستایی طبق یافتههای این تحقیق،
شاخص سالمت و بهداشت میباشد که این موضوع برای کشورهای در حال توسعه از
اهمیت بیشتری برخوردار است .بررسیهای تجربی نشان داده است که میزان بهبود سالمتی
در یک روستا ،به وضع سالمتی اولیه آنها ،شرایط اقتصادی ،آداب فرهنگی ،1سطح سواد،
شرایط محیط طبیعی ازجمله راههای دفع فاضالب و زباله ،و میزان درآمد روستاییان بستگی
دارد (سازمان جهانی بهداشت .)2010 ،بهسازی منابع آب مهمترین رکن تأمین آب آشامیدنی
سالم است که میتوان با هماهنگی و مشارکت شرکتهای آب و فاضالب روستایی ،جهاد
کشاورزی ،مرکز بهداشت و مشارکت مردم نسبت به انجام و اجرای آن اقدام نمود .حفر و
بهسازی چاه جدید آب آشامیدنی و احداث منبع ذخیره و تأمین فشار آب و تهیه و نصب
دستگاه کلرزنی بهمنظور تهیه آب سالم و کافی با مشارکت ارگانهای مذکور ،ازجمله اقداماتی
است که در این زمینه میتوان انجام داد (برای مطالعات بیشتر نک :سروشمهر و همکاران،
.)1391
کیفیت زندگی روستاییان وابسته به مجموعهای از عوامل اقتصادی-اجتماعی ،فرهنگی
و زیرساختی بوده و عالوه بر این تا حدود زیادی به شرایط و زمینة محیطی وابسته است.
1. cultural manners
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علل اصلی کیفیت پایین زندگی ،توسعهنیافتگی زیرساختها ،دسترسی محدود به منابع قدرت،
عدم ارتباط با نظام سیاسی و اقتصادی کالن ،ضعف تشکیالت سازمانی ،آموزش ،بهداشت و
نبود حمایت نهادی مانند تکنولوژیهای مناسب ،نبود منابع حمایتی و اطالعرسانی قوی است.
این تحقیق با توجه به نتایج پیشنهاد میکند جهت افزایش کیفیت زندگی روستایی
در شرایط خشکسالی کنونی کشور ،ضمن برطرفنمودن ضعفهای مدیریت دولتی ،تقویت
اقتصاد روستایی ،وضعیت آموزشی ،بهداشتی و اجتماعی روستاها در اولویت قرار گیرد.
زیرا میتوان از طریق باالبردن سایر عوامل ،اثرات خشکسالی و پیامدهای مستقیم آن بهویژه
بیکاری را به میزان زیادی کاهش داد.

.
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