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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 mos t impor-
tant development programs and protec-
tion 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 s tudy mea-
sured the quality of life in villages us-
ing Fuzzy method.
Method: To achieve accurate results, it 
is necessary to apply intelligent methods 
such as Fuzzy based on experts’ knowl-
edge and s tatis tical 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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روستایی- توسعه  خشكسالی،  با  مقابله  مقدمه: 
كشاورزی و جلوگیری از مهاجرت روستائیان مستلزم 
افزایش جذابیت روستاها به عنوان محل زندگی و كار 
حفاظت  جزء  و  توسعه  برنامه های  ضروری ترین  از 
می رود.  به شمار  اخیر  سال  چند  در  به ویژه  ایران  از 
شناسایی  و  روستایی  زندگی  كیفیت  میزان  سنجش 
عوامل بهبوددهندة آن، به سیاستگذاران برای افزایش 
راستا  این  در  می كند.  كمك  زندگی  كیفیت  سطح 
پژوهش حاضر به سنجش كیفیت زندگی روستاها به 

روش فازی می پردازد.
از  استفاده  دقیق تر  نتایج  به  دسترسی  الزمة  روش: 
از  استفاده  برمبنای  فازی  مانند  هوشمند  روشهای 
با توجه به  دانش افراد خبره و داده های آماری است. 
متغیرهای  گرفته  صورت  تحقیقات  و  نظری  مبانی 
مختلف كیفیت زندگی روستایی در شاخصهای منفی 
)خشكسالی و بیكاری( و مثبت )اجتماعی، آموزشی-
از  استفاده  با  شده،  تقسیم بندی  زیربنایی(  و  بهداشتی 
پرسشنامه نخبگان وزن هر شاخص تعیین و همزمان 
این  نیز مقدار عددی  داده های سرشماری سال 90  از 
و  شده   MATLAB نرم افزار  وارد  محاسبه،  شاخصها 
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(social, health and education and infra-
s tructure). Applying elite ques tionnaire, 
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 en-
tered into MATLAB software and the 
final value of quality of life in the prov-
inces was determined. 
Findings: Based on MATLAB sensi-
tivity analysis, the mos t weighted qual-
ity of rural life indicators are: com-
munications and transportation, trade, 
health, and hygiene. So, the rural areas 
which have better conditions regard-
ing these indicators have a better rural 
quality of life. The results showed that 
Sis tan, Kerman and Kermanshah prov-
inces are in the crisis with regard to the 
mos t quality of life indices. Villages in 
the provinces of Goles tan, Khorasan 
Razavi, Mazandaran and Tehran have 
the bes t quality of rural life. Alborz, 
Gilan and Lores tan provinces have the 
lowes t quality of rural life. 
Discussion: The importance of trans-
portation in economic development 
is to that extent that many scholars 
consider the economic increase in de-
veloping countries to be due to proper 
inves tment in the transportation sector. 
Moreover, the location of villages in the 

مقدار نهایی كیفیت زندگی در استانهای كشور تعیین شد.
 ،MATLAB در  حساسیت  تحلیل  برمبنای  یافتهها: 
زندگی  كیفیت  شاخصهای  بین  در  وزن  بیشترین 
ارتباطات  شاخصهای  به  مربوط  ترتیب  به  روستایی 
و حمل ونقل، بازرگانی، سالمت و بهداشت می باشد؛ 
بهتری  وضعیت  شاخصها  این  در  كه  استانهایی  لذا 
نیز  مناسب تری  روستایی  زندگی  كیفیت  از  دارند 
برخوردارند. نتایج نشان داد استانهای سیستان، كرمان 
در  زندگی  كیفیت  بیشتر شاخصهای  در  كرمانشاه  و 
بحران بوده و روستاهای واقع در استانهای گلستان، 
و  بهترین  از  تهران  و  مازندران  رضوی،  خراسان 
استانهای سیستان، البرز، گیالن و لرستان از پایین ترین 

كیفیت زندگی روستایی برخوردارند. 
اقتصادی  توسعه  در  حمل ونقل  اهمیت  بحث: 
صاحبنظران،  از  بسیاری  كه  است  اندازه ای  به 
از  ناشی  را  توسعه یافته  كشورهای  اقتصادی  جهش 
سرمایه گذاری مناسب در بخش حمل ونقل می دانند؛ 
زیرا فعالیتهای اقتصادی در پی وجود شبكه متكامل 
و گسترده حمل ونقل مكان گزینی می كنند. همچنین 
و  اصلی  جاده های  مسیر  در  روستاها  قرارگرفتن 
استفاده و دسترسی به وسایل حمل ونقل سریع؛ ارتباط 
آنها را با نواحی پیرامون فراهم ساخته و موجب تبادل 
توسعة  موجب  خود  كه  می شود  افكار  و  اطالعات 

اجتماعی و فرهنگی روستا نیز می باشد. 
کلیدواژههای: ارزیابی، روستا، كیفیت زندگی، منطق 

فازی
تاریخدریافت:95/6/4
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main roads and the use of and access to 
fas t 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 باركوسكا1، 2016(. كیفیت زندگی یكی از اساسی ترین موضوعات علوم 
اقتصادی و سیاسی است كه در آن پارامترهای مادی توسعه اقتصادی و تولیدات داخلی در 
كنار پارامترهای غیر مادی مانند سطح با سوادی و فرهنگ، كیفیت گذران فراغت و تفریح، 
انفرادی، آزادی و اتحاد ملی مورد بررسی قرار  شرایط محیط زیست، احساس خوشبختی 
می گیرد )هلیول2 و همكاران، 2016(. كیفیت 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، كیفیت فراغت، امكانات فرهنگی، سالمت روحی مردم، تراكم 
جمعیت، شبكه اجتماعی، ثبات سیاسی و استحكام اقتصادی بستگی دارد؛ لذا دو جامعه كه 
از لحاظ مادی با یكدیگر برابرند، ممكن است از دو كیفیت زندگی متفاوت برخوردار باشند 

)بارات و چینه3، 2016(. 
كیفیت زندگی جوامع شهری و روستایی كاماًل متفاوت بوده و كیفیت زندگی در روستا 
اغلب پایین تر است كه ازجمله دالیل آن فقر گسترده، نابرابری در توزیع امكانات، برخوردار 
فاضالب  و  سالم  بهداشتی  به آب  نداشتن  دسترسی  مانند  زندگی  از حداقل شرایط  نبودن 
مناسب در روستاها می باشد )هامر و اسپیر4، 2016(. بنابراین به دلیل شرایط خاص زندگی در 
محیط های روستایی، وابستگی امنیت غذایی مردم كشور به روستا و محل تولید محصوالت 

1. Bień and Barkowska          2. Helliwell
3. Barrat and Cheyne            4. Hammer and Spears

 مقدمه
یك  پیشرفت  تعیین كنندة  شاخص 
اجتماع، كیفیت زندگی است كه دربرگیرنده 

چگونگی  بیانگر  كه  است  عواملی  مهم ترین 
رفاه شخصی  و  در یك جامعه  افراد  زیستن 
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استراتژیك از مهم ترین توجهات برنامه ریزان توسعه، بهبود كیفیت زندگی افراد ساكن روستا 
بوده، به طوری كه هدف تمامی برنامه های ملی و بین المللی توسعه در قالب توسعه كشاورزی-
روستایی و بهبود معیشت خانوار، افزایش كیفیت زندگی روستاییان است )هوگان1، 2010(. 

با این حال 56 درصد افراد ساكن در مناطق روستایی دنیا از دسترسی به خدمات بهداشتی 
و پزشكی محروم اند، به طوری كه میانگین جهانی این رقم در مناطق شهری 22 درصد است. 
در حالی  این  )كاشوان2، 2017(.  به 83 درصد می رسد  آفریقایی  در كشورهای  مقدار  این 
است كه نزدیك به 4/06 میلیارد نفر )58 درصد كل جمعیت( در سراسر جهان در روستاها 
زندگی می نمایند كه از این تعداد 76 درصد متعلق به فقرای روستایی كشورهای در حال 
توسعه می باشند. در ایران نیز در مقایسه با شهرها به دلیل كمبود امكانات فیزیكی، شرایط 
زندگی بهداشتی و سالم، كیفیت زندگی روستایی از رتبة پایین تری برخوردار است )بوستانی، 
ابتكاری و محمدپور، 1391؛ قیداری، 1395؛ دربان آستانه و محمودی، 1395؛ شاهرخی و 
همكاران، 1394؛ پورمحمدی و ولی بیگی، 1394( و باالترین كیفیت زندگی شهری ایران 
مربوط به استان تهران است )پورمحمدی و ولی بیگی، 1394( كه در جدیدترین رتبه بندی، 
جایگاه 27 آسیا و 58 جهان در بین 80 كشور مورد بررسی، قرار دارد )فنری3 و همكاران، 

 .)2013
پیروزی  از  به ویژه پس  ایران  در  روستایی  توسعه  مباحث  پژوهشهای  و  مقاالت  حجم 
فقر،  مانند  فزایندة روستاها  بر روی مشكالت  و  بوده  قابل مالحظه  بسیار  اسالمی  انقالب 
و  بسحاق  1394؛  مردانی،  و  كرمی  1394؛  آرانی،  )قرنی  زندگی  ابتدایی  امكانات  كمبود 
همكاران، 1394( و در چند سال اخیر خشكسالی، آلودگیهای آب، هوا و خاك تمركز یافته 
است )فاضل نیا و همكاران، 1394؛ حسنی و همكاران، 1390(. نتایج تحقیقات انجام شده 
1. Hogan
2. Kashwan
3. Feneri
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نشان می دهد عالوه بر مناسب نبودن كیفیت زندگی در روستاها، فاصله زیادی با شهرها نیز 
دارد )دربان آستانه و محمودی، 1395(. این در حالی است كه براساس داده های سازمان آمار 
حدود 20 میلیون نفر در روستاها ساكن هستند )مركز آمار ایران، 1395(. بنابراین توجه به 
اینگونه مناطق، تحقیقات بیشتر و سیاستگذاریهای مناسب تری را می طلبد. در این راستا هدف 
تمام  به صورت  كشور  استانهای  روستایی  نواحی  در  زندگی  كیفیت  ارزیابی  تحقیق حاضر 

شماری و براساس استفاده از نظرات نخبگان و شاخصهای عینی است.

رویکردنظری
از ابتدای قرن 21، حكومتها و سازمانهای مختلف گزارشهای منظم و دوره ای شاخصهای 
تحلیلهای  و  آمار  گزارشها،  این  محتوی  كردند.  منتشر  قبل  از  بیشتر  روز  هر  را  اجتماعی 
تغییرات اجتماعی و روندهای آن مانند مصرف كاالها، درآمد، آموزش، وضعیت مسكن و 
مراقبتهای پزشكی بود. در دهة 1960 گردآوری و سازمان دهی این داده ها روند منظم تری 
به خود گرفت. قسمتی از انگیزة جمع آوری این داده ها و تحلیل آن مربوط به نارضایتی از 
شاخصهای اقتصادی رفاه اجتماعی بود. زیرا رفاه اقتصادی قسمتی از رفاه كلی اشخاص است 
كه برگرفته از منابع اقتصادی دردسترس با توجه به فعالیتهای اقتصادی كل جامعه است و 
بیانگر چگونگی شرایط زندگی افراد نیست. از دیگر دالیل آن تحلیلهای كالن، شاخصهای 
اقتصادی بود كه هیچ اطالعاتی در مورد بخشهای مختلف جامعه و طبقات متفاوت آن ارائه 
نمی داد. محققان از این بحث پی بردند كه جمع آوری منظم داده های مربوط به شاخصهای 
برای  آن  روندهای  و  اجتماعی  تغییرات  علتهای  فهم  و  پیش بینی  و  تحلیل  برای  اجتماعی 
به نهضت شاخصهای  این تحقیقات  ارزیابی جامعه مهم است. مجموعه  سیاست گذاری و 
اجتماعی معروف شد. به طور عموم وقتی از شاخصهای اجتماعی صحبت می شود، منظور 
ارزیابی  برای  اجتماعی  شاخص  یك  است.  رفاه  نمایندة  كه  شاخصهاست  از  مجموعه ای 
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شاخصهای  تلفیق  با  بنابراین  می رود.  به كار  جامعه  یك  در  مردم  زندگی  روند  چگونگی 
اقتصادی و اجتماعی، فهم بهتر و تصویر روشن تری از رفاه فردی و اجتماعی یك جامعه 
ارائه می شود. در دهة 1970 تحقیقات شاخصهای اجتماعی به اوج خود رسید. اما در مورد 

موضوعات مورد تحقیق و روش شناسی آن توافق كمی وجود داشت. در عین حال معیاری 
هم برای تشخیص مسائل مختلف اجتماعی، روش شناسی و اهداف مورد نظر محققان وجود 
نداشت. به همین سبب نهضت شاخصهای اجتماعی به چند قسمت و زمینه علمی تقسیم 
شد. یكی از زمینه های جدیدی كه از این نهضت بیرون آمد تحقیقات كیفیت 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 كیفیت زندگی، شاخصهای عینی رفاه مورد تحقیق قرار داشت. این شاخصها با 
هر  ازای  به  پزشك  تعداد  جرایم،  نرخ  محیطی،  زیست  آلودگیهای  درجه  مانند  متغیرهایی 
واحد مساحت، دسترسی به وسایل آسایش در خانه و مانند آن سنجیده می شد. بسیاری از 
محققان اعتقاد داشتند این شاخصها اطالعات ارزشمندی در مورد شرایط زندگی مردم ارائه 
می دهد، اما از نظرات خود مردم در مورد ارزش گذاری زندگی ایشان ناتوان است )اندرو و 
وایتنی1، 2012(. بنابراین اضافه نمودن شاخصهای ذهنی به شاخصهای عینی جهت سنجش 
بیشتر  اما شاخصهای ذهنی  تلقی شد.  اهمیت شاخصهای عینی كیفیت زندگی، مهم  میزان 
در جوامعی كاربرد دارد كه استانداردهای زندگی و حداقل شرایط زیست را برای ساكنان 
خود فراهم نموده اند؛ زیرا پرسش از رضایت از زندگی افراد درصورت فقدان آب آشامیدنی 
مناسب بی معنا به نظر می رسد )مورگاز و كلوبینسیك2، 2014(. لذا در تحقیقات بین المللی 

به ویژه در روستاهای كشورهای در حال توسعه از شاخصهای عینی بهره گرفته می شود. 

1. Andrews and Wthey
2. Murgas and Klobucnik
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جهت سنجش شاخصهای عینی مناطق روستایی دو رویكرد جامع وجود دارد. اولین آن 
مربوط به مطالعه سطح كیفیت زندگی روستایی است كه اتحادیه اروپا ارائه نموده و شامل 
شاخصهایی است كه امكانات الزم برای برخورداری از یك زندگی سالم و راحت تعریف 

می كنند )باشله1، 2013(. شاخصهای این رویكرد به شرح زیر است:
اقتصادی: داشتن شغل و درآمد مناسب، تغذیه مناسب، مسكن مناسب و راحت. 

اجتماعی: زندگی خانوادگی سالم و راحت، زندگی اجتماعی سالم و پربار: میزان نرخ 
طالق، مشاركتهای مذهبی، ورزشی، میزان سواد.

فیزیکی: دسترسی به خدمات با كیفیت )كیفیت مسكن، زیرساختهای موجود، و بهداشت 
به  برق، و دسترسی  تلفن، آب و  ازجمله حمل ونقل عمومی،  و درمان و خدمات عمومی 

اینترنت پُرسرعت و وسایل ارتباطی مدرن( دسترسی به امكانات آموزشی-بهداشتی.
متغیر  با  اغلب  انعطاف پذیری و آسیب پذیری محیط زیست كه  میزان  زیستمحیطی: 

میزان بارندگی سنجیده می شود.
سیاسی: امنیت سیاسی، تأمین آزادیها و حقوق اساسی فرد. 

براساس این رویكرد و با در نظر گرفتن عوامل اجتماعی، فردی، متغیرهای ذهنی و عینی 
كیفیت زندگی می توان اظهار داشت فردی كه از امكانات مهم موجود در زندگیش برخوردار 

شده و از آنها لذت می برد، كیفیت زندگی باالیی دارد )باشله، 2013(.
دومین رویكرد، مدلی است كه در طی پنج سال از سال 2007 تا سال 2013 توسط 23 
نفر از پژوهشگران در زمینة كیفیت زندگی تكمیل و گسترش یافته كه به صورت شكل )1( 

می باشد.

1. Bachle
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 كیفیت زندگي

 انساني نیازهاي

 معیارهاي ذهني

 معیارهاي عیني

 سیاستها

 پیشبیني تحول در اجتماع

 چگونگي برآوردن نیازها

شكل )1( مدل سنجش كیفیت زندگی
منبع: گستاناز و همكاران1، 2008

در این مدل، كیفیت زندگی معرف رفع نیازهای هر فرد بر اساس معیارهای ذهنی خود 
ایجاد محیطی  و  نیازها  برآورده شدن  راههای  فهم  نقش سیاستها  است.  عینی  معیارهای  و 
است تا به وسیله آن همة افراد نیازهای خود را )در اكنون و آینده( برآورده نمایند. بر اساس 
مدل باال، ارزیابی كیفیت زندگی یك 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 می گیرد. بر اساس مدل باال، در مرحله اول كیفیت زندگی به برآورده شدن نیازهای 

1. Cos tanza 
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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 می توان بر اساس هرم نیازهای مازلو تعریف نمود 
كه ابتدایی ترین آن سرپناه، تغذیه مناسب، امنیت، رفاه و در انتها رضایت از زندگی بر اساس 
خودشكوفایی هر فرد است. بر اساس این مدل از نتایج سنجش هر دو بخش )عینی و ذهنی( 

در تدوین سیاستها استفاده می شود )گستاناز و همكاران، 2008(. 
در تحقیق حاضر از دو مدل باال برای تدوین شاخصهای عینی سنجش كیفیت زندگی 

استفاده شده است. 

پیشینةتجربی
درخصوص ارزیابی كیفیت زندگی روستاییان مطالعات بسیاری صورت گرفته است. در 
این راستا محققانی )مانند رضوانی و همكاران، 1387؛ رحیمی و همكاران، 1392؛ خراسانی 
و همكاران، 1394؛ عنابستانی و همكاران، 1394( به سنجش میزان رضایت از زندگی ساكنان 
روستا پرداخته اند. این مطالعات به دو دسته پژوهشهایی كه: 1( به بررسی شاخصهای عینی 
كیفیت  ذهنی  بعد  تقسیم بندی می شود.  پرداخته اند،  زندگی  كیفیت  ذهنی  و 2( شاخصهای 
بیشتر  بیشتر شاخصها،  امكان سنجش  و  از ساكنین  پرسشنامه ها  دلیل گردآوری  به  زندگی 
مورد تحقیق بوده است مانند مطالعة بدری و قرنجیك )1393( كه شاخصهای ذهنی كیفیت 
زندگی در دهستان جعفربای جنوبی شهرستان تركمن را در 8 بعد كیفیت آموزش، سالمت 
تعامل  و  فراغت  اوقات  درآمد،  اشتغال و  زیرساختها،  امنیت، محیط سكونتی،  بهداشت،  و 
بودن نسبی  پایین  به رغم  داد  نتایج نشان  دادند.  قرار  ارزیابی  اجتماعی مورد  و همبستگی 
وضعیت معیشت و برخورداری از امكانات، وجود فرهنگ سنتی قوم تركمن با ویژگیهای 
نسبتًا مطلوبی  باور خود زندگی  این مردم در  این كمبودها را كمرنگ تر می كند و  خاص، 
دارند. دربان آستانه و محمودی )1395( نیز به ارزیابی كیفیت زندگی در روستا-شهر جدید 
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بانوره پرداختند. نتایج نشان داد تبدیل روستا به شهر مزایایی در ابعاد اقتصادی، ارائة برخی 
باعث  مجموع  در  كه  داشته  زیادی  منفی  پیامدهای  اما  داشته  كالبدی  و  اجتماعی  خدمات 
كشور  كل  سطح  در  كه  پژوهشهایی  ازجمله  است.  نشده  ساكنان  زندگی  كیفیت  افزایش 

همكاران  و  بوستانی  تحقیق  است،  پرداخته  روستایی  نواحی  در  زندگی  كیفیت  بررسی  به 
)1391( می باشد كه با درنظرگرفتن 17 شاخص عینی شامل شاخصهای بهداشتی، اجتماعی 
و سكونتی به ارزیابی نواحی روستایی پرداخته است. روش پژوهش تحلیل محتوا با رویكرد 
توصیفی-تحلیلی است. در انتها نیز با استفاده میانگین مجموع شاخصهای بهداشتی، اجتماعی 
و مسكونی هر استان محاسبه و نمره میانگین كلی هر استان بر اساس )100-0( نمره دهی 
شده و استانها به سه دسته برخوردار، نیمه برخوردار و محروم از امكانات تقسیم بندی شدند. 
عالوه بر سنجش میزان رضایت روستاییان از زندگی و امكانات آن، عوامل مؤثر بر كیفیت 
منطقة  به  زیادی  وابستگی  كه  بوده  محققان  از  بسیاری  تحقیق  مورد  نیز  روستاییان  زندگی 
مورد مطالعه دارد؛ به عنوان نمونه، ریاحی و همكاران )1393( به اولویت بندی شاخصهای 
كیفیت زندگی روستایی در روستاهای استان كردستان پرداخته و برای تحلیل داده ها از مدل 
تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی استفاده شد. نتایج نشان داد كه شاخص بهداشت و سالمت 
بررسی عوامل  به  احمدی و همكاران )1394(  است.  فازی  بیشترین وزن  دارای  اجتماعی 
مؤثر بر كیفیت زندگی روستاهای پیرامون شهرستان روانسر پرداختند. نتایج نشان داد سن، 
بار تكفل، دارایی خانوار، رضایت مندی و جمعیت روستا به شكلی مستقیم بر كیفیت زندگی 
و فاصله روستا از شهر، درآمد ماهیانه، تعداد افراد شاغل و نوع شغل به طور غیرمستقیم بر 
كیفیت زندگی روستایی مؤثر هستند. عنابستانی و همكاران )1394( به بررسی رضایت مندی 
و عوامل مؤثر بر كیفیت زندگی روستاهای جهرم پرداختند و دریافتند كه به ترتیب متغیرهای 
كالبدی، زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی بیشترین تأثیر در كیفیت زندگی است. باسخا 
و همكاران )1389( جهت رتبه بندی استانهای كشور از لحاظ شاخصهای كیفیت زندگی از 
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روش تاكسونومی عددی بهره گرفته اند. در این روش، تهران، آذربایجان شرقی و خوزستان 
بهترین شاخصهای كیفیت زندگی شهری را برخوردار بودند.

از منطق فازی استفاده نموده اند؛ زیرا در مفاهیم علوم  این رابطه  از محققان در  برخی 
اجتماعی درجاتی از انتزاع و انضمام وجود دارد كه باعث ابهام می شوند. بنابراین در ساخت 
و سنجش چنین مفاهیمی باید به دنبال ابزاری بود كه به كمك آنها بتوان ابهام را مدیریت 
مفاهیم  فرمول بندی  در  الزم  توانایی  فازی  منطق   .)1392 صادقپور،  و  )ساروخانی  نمود 
غیردقیق و مبهم، استدالل، كنترل و تصمیم گیری در شرایط نبود اطمینان را دارد )طاهری، 
1378؛ زاده، 2015(. عالوه بر آن، نصرالهی و همكاران )1390( نشان دادند جهت رتبه بندی 
در اندازه گیری توسعه یافتگی بهترین روش فازی است؛ زیرا در تاكسونومی عددی و تحلیل 
عاملی بسیاری از تفاوتها به علت استانداردكردن داده ها از بین می رود. ازجمله پژوهشهای 
اجتماعی كه با كمك منطق فازی و قوانین )اگر-آنگاه( به كار رفته است، مطالعة صادقی و 
همكاران )1388( است كه به اندازه گیری فساد مالی در ایران پرداخته است. در این راستا 
ضمن بیان چگونگی مدل سازی 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( جمع آوری شده از پرسشنامه نخبگان 
فازی شده و داده های مربوط وارد نرم افزار MATLAB شده و در نتایج تحقیق روند زمانی 

مربوط به فساد مالی در ایران نشان داده شده است. 
ازجمله پژوهشهایی كه به روش فازی به مطالعة كیفیت زندگی پرداخته اند به موارد زیر 
می توان اشاره نمود: خراسانی و همكاران )1393( به ارزیابی میزان رضایت از كیفیت زندگی  
در دو روستای ارتقایافته به شهر )بُردِخون و بَنَك( در زمان قبل و بعد از شهرشدن و تبیین 
اثرگذاری این ارتقاء در بهبود كیفیت ذهنی زندگی ساكنان محلی شهرهای كوچك به روش 
دو شهر  در  بین 278 سرپرست خانوار  در  پیمایش  با  نیاز  مورد  داده های  پرداختند.  فازی 
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بُردِخون و بَنَك به دست آمده و تحلیل داده ها از طریق جعبه ابزار فازی در نرم افزار متلب در 
سیستم )اگر-آنگاه( ممدانی انجام شده است. نتایج نشان داد میزان كیفیت زندگی در زمان 
قبل از شهرشدن با ضریب 0/48 در حد نسبتًا نامطلوب قرار داشته كه بعد از شهرشدن میزان 

رضایتمندی با ضریب 0/70 به حد نسبتًا مطلوب ارتقاء یافته است. 
با  ایران  غربی  جنوب  در  مراتع  پایداری  میزان  ارزیابی  به   )2009( همكاران  و  آزادی 
استفاده از منطق فازی پرداخته اند. محققان استفاده از منطق فازی را به دلیل مدیریت پیچیدگی 
و مبهم بودن مفهوم پایداری برگزیدند. ورودیهای سیستم فازی در این تحقیق شامل تعداد دام 
در یك مرتع، تراكم بوته در هكتار و تعداد گاو یا گوسفندی كه در مرتع زندگی می كنند، بود. 
پرسشنامه فازی توسط كارشناسان كشاورزی و مرتع استان فارس تكمیل شد. از سیستم سه 
متغیر )كم، متوسط و زیاد( استفاده شد كه بر این اساس 27 قاعده در سیستم فازی تعریف 
شد. محققان نتیجه گرفتند عالوه بر مناسب بودن روش فازی در سنجش پایداری مراتع و 
قابلیت تعمیم مدل دست یافته 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 حركت هستند، لذا برای رسیدن به حالت تعادل الزامی است دامهای اضافه از 

مناطق خارج شوند.
عبداهلل و فراهان )2013( به بررسی كیفیت زندگی در مالزی با استفاده از روش فازی 
پرداختند. داده های ورودی آنها شامل درآمد، دارندگان خودرو، سرانه پزشك و دندانپزشك، 
بیمارستان نرخ دانش آموزان، تعداد خطوط تلفن، عرضه آب سالم در شهر و  تعداد تخت 
روستا بوده، داده ها از سرشماری ملی سال 2002 استفاده شده و از سه متغیر زبانی پایین 
متوسط و باال در سیستم استنتاج ممدانی بهره گرفته اند. میزان كیفیت زندگی در سطح ملی 
با شاخصهای  مقایسه  در  این شاخص  كه  آمد  به دست   )0/5( متوسط  مالزی  برای كشور 

محققان قبلی كه از جمع آوری دیتاها و روشهای غیرفازی استفاده كرده بودند، كمتر است.
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اساس  بر  بهتر  زندگی  برای  استراتژیهایی  ارائه  به  پژوهشی  در   )2017( ژنگ  و  هو 
معیار  از  روش  این  در  پرداختند.  تایوان  اقتصادی  تعاون  و  توسعه  سازمان  شاخصهای 
تصمیم گیری فازی و وزن دهی به هر یك از شاخصها بر اساس پرسشنامه فازی بر اساس 
طیف لیكرت پنج تایی كه توسط 30 تن از شهروندان تایوانی نكمیل شده بود، استفاده شد. 
این شاخصها شامل سالمتی، آموزش، محیط زیست، كیفیت مسكن، كیفیت زندگی كاری، 
امنیت و مشاركت مردم در اجتماع بود كه هر یك از این شاخصها به چند زیرشاخص تقسیم 
می شدند. 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 بین المللی در 
جامعه تایوان میزان متفاوتی داشتند؛ به طوری كه در درجه اول در تایوان و در سطح جهانی 
میزان رضایت از كیفیت زندگی قرار دارد. در درجه دوم در جامعة تایوانی رضایت از مسكن 
و در جامعه بین المللی كیفیت شبكه های اجتماعی پشتیبان كننده، سوم در تایوان سالمتی در 
مقایسه با كیفیت زندگی كاری در سطح بین الملل. 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 مولفه های كیفیت زندگی بسیار مناسب می دانند.
طریق  از  سرطان  به  مبتال  بیماران  زندگی  كیفیت  بررسی  به   )2015( یولو  و  عبداهلل 
اصلی  متغیر  انتخاب چند  با  كه  است  پژوهش فرض شده  این  در  پرداختند.  فازی  منطق 
می توان سطح كیفیت زندگی این بیماران را تعیین نمود، اما از آنجا سطح كیفیت زندگی 
را نمی توان پدیده ای خطی فرض نمود، لذا برای مدیریت روابط پیچیده حاكم بر كیفیت 
منظور  بدین  است.  شده  استفاده  اگر-آنگاه  قواعد  اساس  بر  فازی  مدل سازی  از  زندگی 
دولتی  بیمارستانهای  از  یكی  در  خدمات  كنندة  دریافت  بیمار   30 از  مربوطه  پرسشنامة 
كه  روزمره ای  فعالیتهای  و  روزانه خود  احساسات  بیكاری،  متغیرها شامل  پُر شد.  مالزی 
این طریق محاسبه شد  از  بیمار  زندگی هر سه  كیفیت  بود.  انجام می دهند،  بدون مشكل 
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انتها  در  دارد.  قرار  پایینی  سطح  در  بیماران  زندگی  كیفیت  می دهد  نشان  آن  میانگین  كه 
نویسندگان توصیه هایی برای بهبود كیفیت زندگی بیماران از طریق ارتقاء سیستم مدیریت 

بهداشت ارائه دادند.

چگونگی  به  زیادی  وابستگی  روستایی  زندگی  كیفیت  شده،  بررسی  تحقیقات  بر  بنا 
اما  ایران مورد پژوهش محققان مختلفی قرار گرفته،  ارزیابی شاخصهای عینی دارد كه در 
در  فازی  به روش  ایران  روستاهای  كل  درنظرنگرفتن  و  ذهنی  بر شاخصهای  بیشتر  تأكید 
ازجمله  كند،  روستایی صدق  مناطق  كل  در  كه  قواعدی  یافتن  )اگر-آنگاه( جهت  سیستم 
كمبودهایی است كه در پژوهشها وجود دارد. هدف از این تحقیق دستیابی به قوانینی كلی 
است كه در سنجش كیفیت زندگی تمامی نواحی روستایی كشور صادق بوده و مؤثرترین 
عوامل در این رابطه را نیز شناسایی نماید. محاسبه شاخص خشكسالی در ارزیابی كیفیت 
زندگی در كنار سایر شاخصها و قرارگرفتن دو شاخص منفی در كنار شاخصهای مثبت و 
تلفیق نظرات نخبگان با داده ها آماری جهت دسترسی به هدف اشاره شده در این تحقیق، از 

مزایای تحقیق حاضر به شمار می رود. 

روش
مطالعة حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی است كه 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 یك سیستم استنتاج فازی، شاخصهایی كه دارای داده های آماری 
در سطح روستا برای كل كشور باشند، مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه بر رویكرد 
نظری، شاخصهای خشكسالی )آراگنس و همكاران1، 2016؛ فلونی و گاس2، 2017(، بیكاری 

1. Aragonés 
2. Félonneau and Causse
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)فری3،  اجتماعی  مانند  مثبت  )راتمن و همكاران1، 2016؛ ساوینی2، 2017( و شاخصهای 
2017(، آموزشی- بهداشتی )سو و یانگ4، 2012( و زیربنایی )ژآنگ5 و همكاران، 2015( در 
فرایند ایجاد شاخص فازی استفاده شده است. داده های پژوهش از پایگاه داده های مركز آمار 
ایران )1390(، وزارت نیرو و سازمان ملی پایش خشكسالی جمع آوری گردید. در مرحله 
دوم تحقیق با استفاده از روش میدانی، پرسشنامه ای با رویكرد فازی طراحی جهت رسیدن به 
قواعدی كه برای كل روستاهای ایران قابل تعمیم باشد طراحی شد )جدول 1(. جامعه آماری 
این بخش را اساتید بخش توسعه روستایی دانشگاه های ایران تشكیل داده اند كه با استفاده 
از فرمول كوكران )n=70( نفر به عنوان نمونه به دست آمد. در این مرحله جهت جمع آوری 

اطالعات از روش نمونه گیری تصادفی ساده با انتصاب متناسب استفاده شد.
جدول)1(نمونهپرسشنامهفازیکیفیتزندگی

میزان
اطمینان

شمااز%1
تا%100

وضعیتاحتمالی
کیفیتزندگی
جامعهروستایی
)از1تا7(

1:کمترینو7:(
)بیشترین

پس عواملیکهرابطةمثبتبا
کیفیتزندگیروستاییدارد

عواملیکهرابطة
منفیباکیفیت
زندگیروستایی

دارد
اره

شم

 درصد
اطمینان سطح كیفیت تا 7 پس زیربنایی  آموزشی

بهداشتی
 اقتصادی
اجتماعی بیكاری خشكسالی

زان
 می

گر
ا

پس زیاد زیاد زیاد كم كم 1

پس كم زیاد زیاد كم كم 2

پس زیاد كم زیاد كم كم 3

1. Rattmann  2. Savini  3. Ferri
4. Su and Wang  5. Zhang
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آن  در  كه  است  روشی  تجمیع  است.  شده  استفاده  تجمیع  روش  از  بعد  مرحلةی  در 
مقادیر زیادی از متغیرها با یكدیگر جمع شده، تبدیل به یك ارزش واحد )به عنوان نماینده 
همه ورودیها( وارد شبكة استنتاج فازی گشته و از سوی دیگر با نظرات نخبگان در مورد 

وزن هر ورودی تلفیق گشته و به عنوان خروجی نهایی سیستم مستخرج می گردد. از دیدگاه 
تصمیم گیری الزمة شناخت ورودیهای مؤثر بر كیفیت زندگی، تعیین دقیق وزن هر شاخص 
با  اما  شود؛  می  جمع آوری  نخبگان  پرسشنامه  طریق  از  وزن  این  كالسیك  به طور  است؛ 
به صورت  متغیر خروجی  این وزنها در تخمین  نگرفته و  تلفیقی صورت  داده های ورودی 
اعمال وزن  بر  تكیه  با  این دو سیستم و  تلفیق  با  اعمال می گردد. در تحقیق حاضر  دستی 
توسط هوش مصنوعی نرم افزار، امكان كاهش خطا در تعیین میزان اهمیت هر ورودی به طور 

قابل مالحظه ای كاهش می یابد.
منطق فازی برمبنای مفاهیم فازی شكل گرفته است. یك مجموعة فازی یك مجموعه 
با مرزهای نامشخص است. در واقع اعضای آن می توانند به صورت جزئی در آن عضویت 
داشته باشند. استدالل در منطق فازی تعمیمی از منطق بولی است. اگر به گزارة درست مقدار 
)1( و به گزارة نادرست مقدار )0( نسبت داده شود، در منطق فازی می توان از مقادیر بین )0( 
و )1( استفاده نمود. مجموعه های فازی به عنوان مجموعه ای از زوجهای مرتب به صورت 

زیر بیان می شوند:

به گونه ای كه تابع μA (x) عضویت متغیر x در مجموعة A است.
تابع  بین )0( و )1(،  به یك مقدار عضویت  از فضای ورودی  نقطه  نحوة نگاشت هر 
عضویت نامیده می شود. شرطی كه تابع عضویت باید تأمین كند، این است كه خروجی آن 
باید )0( و )1( باشد. تاكنون انواع مختلفی از توابع عضویت ارائه شده است كه در این بین 
توابع عضویت مثلثی و گاوسی از پركاربردترین آنان به شمار می روند. در این مطالعه جهت 

𝐴𝐴 𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴))|𝐴𝐴 𝑥 𝑥𝑥𝑥
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ایجاد پایگاه دانش و اعمال نظر خبرگان در سیستم، از تابع عضویت مثلثی استفاده شده است 
كه با پارامترهای c,b,a تعریف میشود:

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

RQOL

D
eg

re
e 

of
 m

em
be

rs
hi

p

VL LL L M H LH VH

نمودار1- توابع درجه عضویت كیفیت زندگی روستایی

می شود.  استفاده  »اگر-آنگاه«  قواعد  از  فازی  منطق  دستورات شرطی  كردن  فرموله  در 
مقادیر مختلف  مطالعة حاضر  نتیجه است. در  یا چند فرض و یك  قواعد شامل یك  این 
فازی شده عوامل مؤثر بر كیفیت زندگی به عنوان متغیرهای قسمت فرض و شاخص كیفیت 
متغیرهای  فازی سازی  منظور  به  شد.  گرفته  نظر  در  نتیجه  قسمت  متغیر  به عنوان  زندگی 
ورودی عبارتهای زبانی خیلی خیلی خوب )VH(، خیلی خوب )LH(، خوب )H(، متوسط 
)M(، پایین )L(، كمی پایین )LL( و خیلی پایین )VL( استفاده شده است. برای مثال پس از 

جمع آوری پرسشنامه ها یكی 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

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥)

{ 
 
  
0  𝑥 𝑥𝑥 𝑥 𝑥𝑥
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑏𝑏𝑥𝑥𝑥  𝑥 𝑥𝑥 𝑎 𝑥𝑥 𝑎 𝑥𝑥
𝑐𝑐𝑥𝑥𝑥
𝑐𝑐𝑥𝑏𝑏 𝑥 𝑥𝑥 𝑎 𝑥𝑥 𝑎 𝑥𝑥

0  𝑥 𝑥𝑥 𝑥 𝑥𝑥
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شكل )3( قواعد تعیین كنندة كیفیت زندگی

در رابطة فوقx1  تا x5 به ترتیب نماد خشكسالی، بیكاری، شرایط اجتماعی، آموزشی-
بهداشتی و زیربنایی بوده و QOL نشان دهندة شاخص كیفیت زندگی است. سیستم فازی 
مورد استفاده در این پژوهش، سیستم استنتاج فازی ممدانی است كه در آن پس از تعیین 
توابع عضویت برای هر یك از عبارتهای زبانی مربوط به متغیرهای ورودی و متغیر خروجی، 
پایگاه قواعد مبتنی بر دانش خبره ایجاد شده است. به منظور برآورد شاخص كیفیت زندگی 
و مدلسازی سیستم استنتاج فازی، از نرم افزار MATLAB2014 استفاده شد كه در شكل زیر 

ورودیها و خروجی سیستم این نرم افزار نشان داده شده است. 

شكل )4( ورودی و خروجیهای سیستم

در سیستم استنتاج فازی مورد استفاده، در بخش فرض از عملگر AND (min) و در 
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بخش نتیجه از عملگر تجمیع )max( استفاده شده است و جهت دستیابی به یك شاخص 
غیرفازی از روش غیرفازی سازی مركز ثقل بر اساس رابطة زیر استفاده شده است )جانگ1، 

                                       :)1993

اطالعاتودادههایآماری
در ادامه جزئیات هر شاخص به تفصیل بیان شده است.

خشکسالی:جهت محاسبه شاخص خشكسالی از شاخص )SPI( و در مقیاس زمانی 
30 ساله استفاده شد.2

بیکاری:ازدست دادن شغل، به معنی پایین آمدن سطح زندگی، مستهلك شدن پوِل مانده 
جهت هزینه زندگی و ایجاد فشارهای روانی است )راتمن و همكاران3، 2016(. در حالت 
 )E( كه یا شاغل ،)L( تعادل با ثبات بازار، نرخ بیكاری طبیعی برابر است با: كل نیروی كار

.u=U/L برابر است با )u( و نرخ بیكاری L=E+U :؛ یعنی)U( است یا بیكار
خوب،  اجتماع  روابط  از  بهره مندی  معنای  به  باالتر  اجتماعی  شاخصهای  اجتماعی:
آموزش و فراغت مناسب كه باعث افزایش نسبی سطح زندگی می شود )فری4، 2017(. در 
پژوهش حاضر برای سنجش شاخص اجتماعی از متغیرهای زیر استفاده شده است: نسبت 
درآمد به كل جمعیت، نسبت جمعیت محصل به كل جمعیت، نسبت جمعیت ازدواج كرده 
تعداد روستاهای  ازدواجها،  به كل  نسبت طالق  معكوس  ازدواج،  در سن  به كل جمعیت 
1. Jang

2. جهت مطالعة چگونگی سنجش شاخص SPI، نك:
))ماوی، ه. ال. و تاپر، گ. جی. )1388(. اصول و كاربرد مطالعات آب و هوا در كشاورزی )ترجمة ح. محمودی(. تهران: مؤسسة چاپ وانتشارات 

دانشگاه تهران((
3. Rathmann
4. Ferri

𝑦𝑦∗ = ∫ 𝜇𝜇𝑖𝑖(𝑦𝑦).𝑦𝑦 𝑑𝑑𝑦𝑦
∫ 𝜇𝜇𝑖𝑖(𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑦𝑦
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دارای اماكن مذهبی، فرهنگی و ورزشی به كل روستاهای هر استان. برای آزادسازی مقیاس 
شاخصهای ذكرشده از روش تقسیم بر میانگین استفاده شد.

دهندة چگونگی  نشان  بهداشتی  دردسترس بودن خدمات  شاخص  آموزشی-بهداشتی:

و  بهداشتی  ابعاد  مقاالت  بیشتر  در  است.  مردم  سالمت  از  پشتیبانی  جهت  جامعه  شرایط 
دو  این  یانگ1، 2012(. جهت سنجش  و  )سو  می شود  گرفته  نظر  در  یكدیگر  با  آموزشی 
شاخص از شاخصهای زیر استفاده شد: نسبت روستاهای دارای مهد كودك تا دبیرستان و 
هنرستان به كل روستاها و تعداد روستاهای دارای تسهیالت پزشكی و دندانپزشكی به كل 

روستاهای هر استان. 
نگهداشت جمعیت در یك مكان و رشد  بهبود زیرساختها الزمة  و  افزایش  زیربنایی:
اقتصادی است )اسكات و استچ2، 2012(. نرخ بازگشت سرمایه در روستاها برای زیربناهای 
ICT 30 تا 40 درصد، بیش از 40 درصد برای برق رسانی و 80 درصد برای جاده سازی است 

)كینگمب3، 2011(. از متغیرهای زیر جهت سنجش زیربناهای روستایی استفاده شده است: 
نسبت روستاهایی كه دارای جاده، گاز، برق، آب لوله كشی، تصفیه آب، آتش نشانی، بانك، 
تعمیرگاه ماشین آالت، نمایندگی پخش نفت، تعاونی، جایگاه سوخت، صندوق و دفتر پست، 
دفتر مخابرات، اینترنت، دفاتر ICT، وسیله نقلیه عمومی و دسترسی به ایستگاه راه آهن به كل 
روستاهای هر استان و نسبت خانه های مسكونی )دارای اسكلت بتن، فلزی، بیش از 50 متر 

و خانه هایی كه یك خانوار در آن ساكن است( به كل خانه های واقع در یك روستا. 

یافته ها 
میزان شاخصهای بررسی شده در جدولهای )1( و )2( برای هر استان ارائه شده است. 

1. Su and Wang
2. Scott and Seth
3. Kingombe
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در اولین جدول ارائه شده، میزان خشكسالی نشان داده شده كه خشك ترین استانها بر اساس 
بررسی 30 ساله به ترتیب یزد، كرمانشاه، خراسان جنوبی، لرستان، خراسان رضوی بوده و 

پُربارش ترین استانها گلستان، تهران، اردبیل و گیالن می باشد.
جدول)1(رتبةخشکسالیدراستانهایکشوردربررسی30ساله

درجةخشکسالی SPI ناماستان درجةخشکسالی SPI ناماستان

نرمال -0/28 فارس نرمال 0/25 آ. شرقی

نرمال 0/09 قزوین نرمال -0/25 آ. غربی

خشكسالی مالیم -0/55 قم ترسالی مالیم 0/89 اردبیل

نرمال -0/27 كردستان ترسالی مالیم 0/79 البرز

خشكسالی متوسط -1/07 كرمان نرمال 0/07 اصفهان

خشكسالی شدید -1/89 كرمانشاه خشكسالی متوسط -1/15 ایالم

خشكسالی مالیم -0/97 كهگولیه خشكسالی مالیم -0/93 بوشهر

ترسالی شدید 1/99 گلستان ترسالی مالیم 0/65 تهران

ترسالی مالیم 0/83 گیالن نرمال -0/28 چهارمحال

خشكسالی متوسط -1/21 لرستان نرمال 0/22 خ.جنوبی

نرمال 0/52 مازندران نرمال 0/17 خ. رضوی

خشكسالی مالیم -0/72 مركزی نرمال 0/95 خ. شمالی

خشكسالی مالیم -0/58 هرمزگان خشكسالی شدید -1/28 خوزستان

نرمال 0/04 همدان ترسالی مالیم 0/81 زنجان

خشكسالی خیلی شدید -2/77 یزد نرمال 0/38 سمنان

خشكسالی مالیم -0/61 سیستان

زیربنایی محاسبه شده و  آموزشی-بهداشتی و  اجتماعی،  بیكاری،  ادامه شاخصهای  در 
نتایج آن در جدول )2( مالحظه می شود. نرخ بیكاری جمعیت باالی 10 سال نشان می دهد 
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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.

در  بوشهر  و  هرمزگان  البرز،  مازندران،  تهران،  استانهای  اجتماعی،  شاخصهای  نظر  از 

باالترین مقدار قرار داشته و استانهای همدان، لرستان، ایالم، كهگیلویه و آذربایجان شرقی در 
پایین ترین مقدار قرار دارند.

در مورد شاخصهای آموزشی و بهداشتی، استانهای گلستان، همدان و خراسان رضوی 
موقعیت بهتری نسبت به سایر استانها دارند. استانهای سیستان، كرمان، خوزستان و كهگیلویه 

از این نظر وضعیت نامناسبی دارند. 
بررسی شاخصهای زیربنایی نشان داد كه استانهای گلستان، تهران، البرز، همدان، خراسان 
رضوی و مازندران به نسبت دیگر استانها در وضعیت بهتری قرار دارند. استانهای سیستان 
پایین ترین  در  احمد  بویر  و  كهگیلویه  و  جنوبی  خراسان  خوزستان،  كرمان،  بلوچستان،  و 

وضعیت قرار دارند. 
رضوی،  خراسان  و  بهترین  گلستان  استان  می دهد  نشان  زندگی  كیفیت  كل  شاخص 
به  متعلق  مناطق روستایی  بی كیفیت ترین  دارند.  قرار  بعدی  رتبه های  در  تهران  و  مازندران 

استانهای سیستان و بلوچستان، البرز، گیالن و لرستان است.
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جدول)2(مقادیرشاخصهایمحاسبهشدهدراستانهایکشور

رتبهک
زندگی

کیفیت
زندگی زیربنایی آموزشی-

بهداشتی اجتماعی بیکاری ناماستان

21 0/522 10/17 3/8 4/51 5/6 آ.شرقی

23 0/479 8/85 2/52 4/59 8/0 آ.غربی

18 0/483 9/63 2/82 4/98 5/7 اردبیل

30 0/422 12/44 3/78 6/20 19/0 البرز

11 0/525 10/31 3/68 5/74 10/3 اصفهان

25 0/452 8/85 2/53 4/23 10/9 ایالم

6 0/544 10/32 4/33 5/75 10/2 بوشهر

4 0/554 13/05 4/54 6/52 10/7 تهران

15 0/507 11/1 4/42 4/7 9/1 چهارمحال

19 0/480 7/49 2/35 4/68 4/9 خ.جنوبی

2 0/587 11/67 4/63 5/62 6/6 خ.رضوی

8 0/528 11/46 4/06 5/31 7/3 خ.شمالی

26 0/451 7/1 1/98 4/66 5/7 خوزستان

5 0/550 10/8 4/27 4/92 3/7 زنجان

17 0/488 9/53 2/61 5/13 4/2 سمنان

31 0/341 4/92 1/22 4/64 10/2 سیستان

22 0/472 8/69 2/64 5/0 15/9 فارس

10 0/526 11/28 3/47 5/28 6/1 قزوین

14 0/513 11/05 2/44 5/48 6/5 قم

16 0/489 9/43 2/94 4/94 10/4 كردستان
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رتبهک
زندگی

کیفیت
زندگی زیربنایی آموزشی-

بهداشتی اجتماعی بیکاری ناماستان

27 0/450 6/97 1/65 4/81 8/8 كرمان

20 0/480 8/25 2/02 4/55 9/4 كرمانشاه

24 0/462 7/58 2 4/42 10/3 كهگیلویه

1 0/621 13/17 4/86 5/47 9/5 گلستان

29 0/426 10/99 2/76 5/37 12/0 گیالن

28 0/447 8/45 2/38 4/10 11/2 لرستان

3 0/566 11/66 3/64 6/31 8/2 مازندران

9 0/527 10/54 3/31 5/35 5/1 مركزی

13 0/520 8/65 3/06 5/77 11/6 هرمزگان

23 0/463 11/89 4/71 3/60 8/2 همدان

7 0/531 7/89 2/03 4/96 4/2 یزد

میزان  بیشترین  بارندگی  نظر  از  استان گلستان  نشان می دهد  تحقیق  نتایج  كه  همانطور 
دریافت نزوالت جوی را داشته، از نظر میزان شیوع بیكاری در رتبه 27 استانها قرار دارد و 
از نظر شاخصهای آموزشی-بهداشتی و زیربنایی نیز در رتبة اول قرار دارد، بنابراین از نظر 
كیفیت زندگی نیز بهترین است. استان البرز با مناسب بودن تقریبی سایر شاخصها اما از نظر 
بیكاری در رتبة اول قرار داشته، لذا در تحلیل نهایی كیفیت زندگی سی امین استان از نظر 
كیفیت زندگی می باشد. استان یزد با اینكه از نظر خشكسالی در موقعیت بسیار بدی قرار 
دارد اما شیوع بیكاری در روستاهای این استان از سایر استانها پایین تر بوده )رتبة آخر( لذا در 

مجموع رتبة هفتم شاخص كیفیت زندگی را در بین استانهای دیگر دارا می باشد. 
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شاخصهای  بین  در  وزن  بیشترین   ،MATLAB نرم افزار  در  حساسیت  تحلیل  برمبنای 
كیفیت زندگی روستایی به ترتیب مربوط به شاخصهای ارتباطات و حمل ونقل، بازرگانی، 
بین روستاها و  این مساله ماهیت متفاوت كیفیت زندگی در  سالمت و بهداشت می باشد. 
شهرها را به خوبی آشكار می سازد، به طوری كه در مناطق محروم، راه نقشی حیاتی در توسعه 
ایفا می كند. در آزمون همبستگی بین شاخصهای بررسی شده و میزان كیفیت زندگی، نتایج 
بیكاری، رابطه منفی و سایر شاخصها رابطة مثبت و معناداری  با  نشان داد كیفیت زندگی 
در سطح یك درصد وجود دارد اما بین خشكسالی با كیفیت زندگی رابطه معناداری برقرار 
نیست. لذا با این نتایج می توان اظهار داشت میزان خشكسالی تأثیر منفی بر كیفیت زندگی 
دارد اما این اثر منفی بستگی به زیربناهای اجتماعی، اقتصادی، سالمت و بهداشت روستا 
پیامدهای خشكسالی در یك منطقه می تواند برنامه ریزان و مدیران اجرایی را  دارد. آثار و 
در زمینه تطبیق با خشكی و كاهش خسارات ناشی از آن هدایت نماید. در واقع علل اصلی 
آسیب پذیری كیفیت زندگی از خشكسالی را می توان بیكاری در نتیجة دسترسی محدود به 
منابع درآمد )لومن و لچنفلد1، 2015(، عدم ارتباط با نظام سیاسی و اقتصادی كالن، ضعف 
همكاران،  و  )ریگر2  بهداشتی  آموزشی،  زیرساختهای  توسعه نیافتگی  سازمانی،  تشكیالت 
2016( و نبود حمایت نهادی )عدم دسترسی به تكنولوژیهای مناسب، فقدان منایع حمایتی و 

نبود سیستمهای اطالعاتی و اطالع رسانی( برشمرد )كارو3 و همكاران، 2016(. 

1. Lohmann and Lechtenfeld 
2. Rieger
3. Carrão 
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جدول)3(ضرایبهمبستگیبینکیفیتزندگیوشاخصهایسازندةآن

rpنوعآزموننوعمقیاسمتغیرردیف

0/2030/274-پیرسونفاصله ایخشكسالی1

0/4950/005-پیرسونفاصله ایبیكاری2

0/4710/007پیرسونفاصله ایاجتماعی3

0/001<0/682پیرسونفاصله ایآموزشی-بهداشتی4

0/001<0/632پیرسونفاصله ایزیربنایی5

زندگی خوب،  كیفیت  دسته  سه  به  ایران  روستایی  مناطق   )4( شمارة  در جدول  ادامه  در 
متوسط و ضعیف تقسیم بندی شده اند. همان طوركه مالحظه می گردد كیفیت زندگی روستایی 
در استانهای گیالن، لرستان، كرمان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، ایالم و البرز پایین تر از 
متوسط است؛ به طوری كه احتیاج به رسیدگی فوری داشته و انجام مداخالتی جهت بهبود 
كیفیت زندگی آنها ضروری است. بانك جهانی دسترسی پایه به زیربناها را تأمین حداقل 
سطح خدمات شبكه زیرساختی حمل ونقل روستایی مورد نیاز برای پایدارسازی فعالیتهای 
اجتماعی و اقتصادی می داند. مطالعات این بانك در كشورهایی مانند ویتنام و گرجستان نشان 
داده توسعه جاده روستایی اثر بالقوه ای در كاهش هزینه های حمل ونقل و ایجاد فعالیتهای 

بازاری به ویژه برای زنان دارد )روزنبرگ1 و همكاران، 2017(. 
جدول)4(طبقهبندیاستانهایکشوربرحسبوضعیتکیفیتزندگیدرروستاها

خوبمتوسطضعیفکیفیتزندگی

نام استانها

 گیالن، لرستان،
 كرمان، سیستان
 و بلوچستان،
 خوزستان،
ایالم، البرز

 چهارمحال، همدان، كهگیلویه،
 كرمانشاه، كردستان، قم، فارس،
 سمنان، خراسان جنوبی، اردبیل،

آذربایجان غربی

 یزد، هرمزگان، مركزی، 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 تكیه بر منطق فازی به یك اجماع درخصوص نظریه های 
مختلف دست یافته و از مباحث مطرح شده در نظریه ها، یافته های پیشین و تجارب آنها را در 

سنجش كیفیت زندگی روستایی به كار بندد. نتایج حاصل نشان داد كه به طور كلی شاخصهای 
ارتباطات و حمل ونقل، بازرگانی، سالمت و بهداشت به ترتیب دارای بیشترین وزن در بین 

شاخصهای كیفیت زندگی روستایی ایران می باشند. 
زیرساختهای حمل ونقل و ارتباطی نقش كلیدی در توسعه روستایی و كشاورزی دارند؛ 
تا جایی كه برخی صاحبنظران معتقدند در جوامع كشاورزی میزان رشد همه جانبه كشورها 
و توسعه جوامع ارتباط مستقیمی با سیستم حمل ونقل آنها دارد. اهمیت حمل ونقل در توسعه 
اقتصادی به اندازه ای است كه بسیاری از صاحبنظران، جهش اقتصادی كشورهای توسعه یافته 
را ناشی از سرمایه گذاری مناسب در بخش حمل ونقل می دانند؛ زیرا فعالیتهای اقتصادی در 
بین  متكامل و گسترده حمل ونقل مكان گزینی می كنند. در گذشته رابطه  پی وجود شبكه 
كشاورزی و حمل ونقل كاماًل ساده بود و راه آهن و شاهراهها حمل ونقل عمده كاالها را از 
مزارع به بازارها انجام می دادند، ولی در آینده این نسبت افزایش خواهد یافت و سیستمی 
الزم است كه كاالهای تولیدشده در مزارع بزرگ تر با نیروی انسانی كمتر در واحد را برای 
بازارهای بزرگ تأمین كند و در حین این كار بایستی رابطه تولید كنندگان به ویژه غالت را با 
مكان و بازارهای ناحیه ای برقرار كند. از همین رو با توجه به اینكه جامعه روستایی نقشی 
اساسی در تولید محصوالت كشاورزی و دامی كشور ایفا می كند، هرگونه سرمایه گذاری در 
حمل ونقل روستاها، هزینه محسوب نشده و آثار آن در جذب و ماندگاری جمعیت روستایی، 
بهبود شرایط زندگی روستائیان را موجب می شود. نمونه بارز این امر جمهوری چین است 
كه از سال 1978 جهش شدیدی در رشد تولیدات كشاورزی این كشور پدید آمده است 
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كه عامل اصلی این جهش، سرمایه گذاریهای زیربنایی به ویژه در ساختمان، راهها و آبیاری 
است. شبكه های ارتباطی به عنوان یكی از فاكتورهای مهم در رفاه روستاییان می باشد؛ زیرا 
وسایل حمل ونقل  به  دسترسی  و  استفاده  و  اصلی  جاده های  مسیر  در  روستاها  قرارگرفتن 

سریع؛ ارتباط آنها را با نواحی پیرامون فراهم ساخته و موجب تبادل اطالعات و افكار می شود 
كه خود موجب توسعة اجتماعی و فرهنگی روستا نیز می باشد. چنانچه تحقیقات رضوانی و 
همكاران)1391( نشان داده است نظام حمل ونقل مناسب باعث تسریع در توسعه اجتماعی 

می شود.
دومین عامل تأثیر گذار مهم در ارتقاء كیفیت زندگی روستایی طبق یافته های این تحقیق، 
از  توسعه  حال  در  كشورهای  برای  موضوع  این  كه  می باشد  بهداشت  و  شاخص سالمت 
اهمیت بیشتری برخوردار است. بررسیهای تجربی نشان داده است كه میزان بهبود سالمتی 
در یك روستا، به وضع سالمتی اولیه آنها، شرایط اقتصادی، آداب فرهنگی1، سطح سواد، 
شرایط محیط طبیعی ازجمله راههای دفع فاضالب و زباله، و میزان درآمد روستاییان بستگی 
دارد )سازمان جهانی بهداشت، 2010(. بهسازی منابع آب مهم ترین ركن تأمین آب آشامیدنی 
با هماهنگی و مشاركت شركتهای آب و فاضالب روستایی، جهاد  سالم است كه می توان 
كشاورزی، مركز بهداشت و مشاركت 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 كلرزنی به منظور تهیه آب سالم و كافی با مشاركت ارگانهای مذكور، ازجمله اقداماتی 
است كه در این زمینه می توان انجام داد )برای مطالعات بیشتر نك: سروش مهر و همكاران، 

.)1391
كیفیت زندگی روستاییان وابسته به مجموعه ای 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 كیفیت پایین زندگی، توسعه نیافتگی زیرساختها، دسترسی محدود به منابع قدرت، 
عدم ارتباط با نظام سیاسی و اقتصادی كالن، ضعف تشكیالت سازمانی، آموزش، بهداشت و 
نبود حمایت نهادی مانند تكنولوژیهای مناسب، نبود منابع حمایتی و اطالع رسانی قوی است. 
روستایی  زندگی  كیفیت  افزایش  جهت  می كند  پیشنهاد  نتایج  به  توجه  با  تحقیق  این 
در شرایط خشكسالی كنونی كشور، ضمن برطرف نمودن ضعفهای مدیریت دولتی، تقویت 
گیرد.  قرار  اولویت  در  روستاها  اجتماعی  و  بهداشتی  آموزشی،  روستایی، وضعیت  اقتصاد 
زیرا می توان از طریق باالبردن سایر عوامل، اثرات خشكسالی و پیامدهای مستقیم آن به ویژه 

بیكاری را به میزان زیادی كاهش داد.

.
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