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 چکیده
 عموومی  حوزه هایسیاست بررسی و گذاریسیاست در کلیدی عنصری زندگی مفهوم کیفیت

ایو  مفهووم    شودن  بوا مرور    شوود  موی  یواد  اجتماعی توسعه عنوان شاخصبه آن از و رودشمار میبه
هوای متتلوه همنوون    هوای اساسوی توسوعه اجتمواعیو شگوهنودران در رشوته      مؤلفوه یکوی از   عنوانبه

 چنوی   تردیود اند  بیشناسیو اقتصادو رواننناسیو جغرافیا و شزشکی به مرالعه ای  مفهوم شرداختهجامعه

  زنودگی شوده اسوت   بینتر موضوع کیفیت  واکاوی و مرالعات حجم افزایش موجب و توجهی اقبال
شوود  بورای   های متنوع ای  مرالعاتو دستیابی به اجماعی قابو  اتکوا احسوای موی    برای استفاده از یافته

 ای از مرالعاتو روش فراتحلیو  موورد توهویه شگوهنودران اسوت  لوذاو      دستیابی به اجماع در مجموعه
ه کیفیوت زنودگی شوهری و    های انجوام شوده در زمینو   های تحقیقشگوهش حاضر با هدف ارزیابی یافته

هورت گرفته است تا منتص  1394تا شایان سال  1388ال شگوهنی از س -روستایی در مقاالت علمی
ها حاکی از آن است که بی  سرمایه ها دارای چه نقاط ضعه و قوتی هستند  یافتهشود که ای  شگوهش

روه  ا کیفیوت زنودگی راب  اجتماعیو منارکت اجتماعیو دینداریو جنسو درآمدو تحصیالتو و سو  بو  
های ترکیبی و همکاری و کوار  بعدی و استفاده از شاخصمعنادار مثبتی وجود دارد  همننی  نداه چند

شناسوی و عودم   تووجهی بوه ابعواد رواننناسوی و توا حودودی جامعوه       گروهی محققانو نقره قوت و کوم 
 ست در مورد کیفیت زندگی ا های هورت گرفتهگزارش رواییو نقره ضعه شگوهش
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 مقدمه

 بووده  انسوان  اهولی  هودف  همینوه  اموروز  به تا خلقت بدو از زندگی سرح ارتقای

 را مو  عا یو   فقط هدف ای  به انسان برای رسیدن دورو چندان نه هایسال است  در

 تنهوا عامو    انسوان  روزگواری  بوود   زنودگی  اقتصادی شرایط بهبود آن و داشت مدنظر

 عموموا   اموروزه  دانسوت  اموا  می مادی رفاه داشت  را زندگی مرلوب به کیفیت رسیدن

 کیفیوت  تلوه مت ابعواد  بعود از  ی  تنها یا بهزیستی اقتصادی مادی رفاه که اندشذیرفته

 تکیفیو  افوزایش میوزان   موجوب  موادی  رفواه  داشوت   تنهوا  و دهدمی تنکی  را زندگی

 ابعواد  تموامی  کوه  اسوت  بعدیچند مفهومی زندگی واقعو کیفیت شود  درنمی زندگی

 و فوزایش ا عوام  متتلهو تأثیر تحت خود و دهدقرار می تحت تأثیر را انسان زندگی

 ابعواد  تمامی ه بایدجامع در ی  زندگی کیفیت افزایش و برایبنابرای  یابد می کاهش

 ای  امروزه کلی طوربه زیرا شودو شناسایی آنها های ارتقایو راه آن بر مؤثر عوام  و

 جامعوه  شود  بنابرای  داشت  یو  می محسوب کنورها اجتماعی شاخص توسعه عام 

الهوی و  اسوت )شومس   جامعوه  در آن کیفیت زنودگی  بودن مرلوب گرو در یافتهتوسعه

تصصوان  توجوه مت  موورد  اموروزه  مفهووم  ایو   دلیو   هموی   بوه  ( 162: 1392کفاشویو  

 است  گرفته قرار متعددی شگوهنی مؤسسات و متتله های علمیرشته

هوای  بور اللوب شواخص    تأکیددر شنجاه سال اخیرو کنور ایران نیز از حیث توجه و 

ریزی توسعه گیری نظام برنامهکیفیت زندگیو کنوری کوشا بوده است  از زمان شک 

هوا در کنوورو   لت اهولی برناموه  در چارچوب سازمان برنامه و بودجه توا بوه حوالو رسوا    

گسترش رفاه اجتماعی و توسوعه انسوانی بووده اسوت  اموا بوا وجوود بهبودهوایی کوه در          

کننوده بوه نظور    هوای مربوطوهو قوانع   کیفیت زندگی مردم هورت گرفته اسوتو شواخص  
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ویوگه در روسوتاهاو   رسند  کیفیت شایی  زندگی بتش قاب  تووجهی از جمعیوتو بوه   نمی

م برخورداری از معاش آبرومندو استفاده نوابرابر از کاالهوای اساسوی    بیکاریو تورمو عد

نظیر مصرف سرانه انورییو دسترسوی بوه آب آشوامیدنی سوالمو تغذیوه مناسوبو سورانه         

دسترسی به شزش  و دسترسی )توزیوع( نوابرابر برخوی خودمات و امکانوات آموزشویو       

 -هوای بهداشوتی  صبهداشتی و رفاهی در مناطق متتله کنور و در نهایت برخی شاخ

های هاو از جمله مسائ  و منکالتی هستند که جزوه دلدلهجمعیتی مانند میزان بیماری

(  در واقعو 151: 1389شوند )عنبریو نهادهای اجرایی و داننداهی کنور محسوب می

 از گذاریسیاست و لحاظ مرالعاتی به ایران مانند کنوری زندگی در کیفیت به توجه

ایو    کواربرد  درونیو ضرورت بُعد از  دارد بیرونی اهمیت و ضرورت و درونی بُعد دو

 ارزیوابی  اجتمواعیو  هوای سیاسوت  اثورات  ارزیوابی  چوون  مواردی در توانرا می مفهوم

 ترلیوب  رسانیوخدمات کالنو بهبود و خُرد در سرح هورت گرفته هایگیریتصمیم

 کورد   جستجو هامانند ای  و عمناب برابر توزیع انسانیو حقوق عمومیو اعتالی منارکت

 رشود  بوه  رو رونود  کنوور بوا   در زنودگی  کیفیوت  بوه  توجوه  بیرونوی ضورورت   ابعواد 

 جوذب  در منواطق متتلوه   شودنو جهوانی  عصر یابد  درمی شدت بینتری شدنجهانی

 کننود  از موی  رقابت با همدیدر شناسندنمی رسمیت به را ملی که مرزهای هاییسرمایه

 در تا یابندمی تمای  هاسرمایه افراد و از بسیاری که است ندگیکیفیت ز ارتقای طریق

 کوه  کورد  ادعا توانرو می ای  از بپردازند  گذاریو سرمایه کار سکونتو به آن منرقه

 کیفیوت زنودگی   بوه  توجوه  بودون  آن بُعود  از هور  توسعه به دستیابی کنونی در وضعیت

 ( 109: 1391باشد )لفاری و همکارانو نمی شذیرامکان

 کیفیوت  مرالعوات زیوادی در موورد    اخیور  هوای سوال  در ضورورتو  ای  به توجه با
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هوای  ایران هوورت گرفتوه اسوت  در خصووو شوگوهش      در زندگی روستایی و شهری

هواو مقواطع   شیرامون کیفیت زندگی به دلی  تعدد و تنوع اهدافو جامعوه آمواریو نمونوه   

مووده شراکنوودهو نارسووا و دسووت آهوواو نتووای  بووهبررسووی شووده و طوور  تحقیووق شووگوهش 

هوای ضومنیو شوگوهش در ایو      فور  اند که در اکثر مواقع با وجوود شویش  لیرکاربردی

کنوود  از ایوو  رو فراتحلیوو  در ایوو  حوووزه داوری مواجووه موویحوووزه را بووا نوووعی شوویش

هوا  داوریتحقیقاتی کوه فورد دچوار شینوینه ذهنوی اسوتو باعوث کواهش احتموال شویش          

هوای  های ی  مرالعه با مرالعه دیدر به واسره روشویگگیشود  همننی  به ارتباط می

شود  چون هدف فراتحلی و هرفا  خالهوه کوردن مجموعوه کواملی از     می تأکیدآماری 

با تعیی  سرو  شاخص نیستو بلکوه چدووندی    ادبیات تحقیق با محاسبه ی  اندازه اثر

شوود  مرالعوه موی   شناختی مرالعات و عوام  دخی  در اندازه اثور نیوز  های روشویگگی

گیری از فراتحلی  ای  امکان را فوراهم خواهود   (  بهره154: 1393)شکربیدی و مستمعو 

های مرالعوات هوورت گرفتوه حاهو  شوود  در      بندی منتصی از یافتهساخت تا جمع

شگوهش حاضرو درهدد شاستدویی به ای  شرسش است کوه مهمتوری  تندناهوای     واقعو

 کیفیت زندگی شهری و روستایی در کنور کدامند؟  مرالعات هورت گرفته در زمینه

 کیفیت زندگی

ای اسوت کوه بوه هوورت یکپارچوه نبووده و       کیفیت زندگی دارای ادبیات گسوترده 

: 2011اتفاق نظور کموی روی معنوی و مفهووم آن وجوود دارد )کوردیو  و همکوارانو        
نی و یکسوا  منوتص  تعریوه  کوه  اسوت  هوایی وایه از (  در واقعو کیفیوت زنودگی  784

کننودو اموا   موی  درك بوه راحتوی   را آن معنوای  لریوزی  شوک   موردم بوه   چه ؛ اگرندارد
سوایر   کوه ماننود   جوا آن نیسوت  از  برای آنها یکسان ای  مفهوم شد اشاره که گونههمان
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آن خواهود بوودو    از و منتصوی  تعریوه جوامع   وجوود  مستلزم آن گیریمتغیرها اندازه

از  بسیاری  گردد ارائه زندگی کیفیت برای بیتعریه مناس تا است شده تالش همواره
؛ کریووه و 2015؛ فریوورا و همکووارانو 2012؛ موورنسو 2015اوللوووو تحقیقووات )توورك

 علوت اسوت کوه تعریوه     ایو   یوا بوه   امور  دهند  ای از آن نمی تعریفی و(2015دومیتوو 

 تعریه از مفهوم ای  بودن جهت شینیده به یا اندارندساده می بسیار را کیفیت زندگی

 وایهو ایو   موورد تعریوه   در اجمواع  به عدم با توجه که در حالی کنندوآن اجتناب می

 به آن برای در نظر گرفته شده مفهوم و ابعاد ای  مربوطو هایشگوهش رود درمی انتظار
 منتص شوند  هورت شفاف

 کورده اسوت:   تعریوه  شوک   ایو   بوه  را زنودگی  کیفیوت  جهانیو بهداشت سازمان
موقعیت جسمانیو روانویو اجتمواعی و    فرد از ی  شتصی برداشت به یزندگ کیفیت
هودافو  ابوا   آن رابروه  نیوز  و اشجامعوه  ارزشوی  نظوام  و فرهنگ به توجه با اشمحیری

(  184: 2015شوود )شریورا و کوانواروو    گفتوه موی   نیازهوایش  و انتظواراتو اسوتانداردها  
 زموانو  چون عواملی تأثیرتحت  که بعدی استو چند شینیده مفهومی کیفیت زندگیو

 برای افراد یمعانی گوناگون رو از ای  و داردو قرار اجتماعی و فردی هایارزش مکانو

 قابلیوت  عنووان بوه  را آن   برخوی شوود در نظور گرفتوه موی    آن بور  متتلوه  هایگروه و

 برخوی  و میزان جوذابیت  برای ایاندازه عنوانبهدیدر  ی  ناحیهو برخی شذیریزیست

 منودی و موواردی  نناط و شادکامیو رضایت بهزیستی اجتماعیو عمومیو رفاه نعنوابه

 ( 281: 2008 اند )اشلی و منونوتعبیر کرده دست ای  از

 رفاه و توسعه ترسیم برای که است مفهومی زندگی کیفیت گفت توانمی بنابرای و

 رفواه  و دگیزنو  شورایط  کنندهمفهوم منعکس دیدر ای  عبارتبه رود می کارهب جامعه

 ماننود  در ارتبواط بوا عوواملی    بهزیسوتی  از ترکیبی کیفیت زندگی است  همننی و افراد
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 دسترسی مانند تربا نیازهای اساسی ارتباط در همننی  و انتتاب آزادی رفاهو سالمتیو

 درآمود  و بهداشتی هایمراقبت آموزشیو امکانات شوشاكو آب آشامیدنیو تغذیهو به

 جامعوه  و شوادکامی افوراد و   بهزیسوتی  ننواندر  زنودگی  کیفیوت  لوی ک طور  بهباشدمی

 ( 69: 2012باشد )بالسترز و همکارانو می

 برخی از تعاریف مختلف کیفیت زندگی :1جدول 

 تعریف کیفیت زندگی اندیشمند
گیب و همکاران 

(2004) 
 خود جسمانی و عاطفیو اجتماعیو رفاه به نسبت فرد که است احساسی

 دارد 

 (2005)جکسون 
دهنده ها ننانمیزان توانایی هر فرد جهت دنبال کردن اهداف و ارزش

 باشد کیفیت زندگی آن فرد می

 (2005شال و کومار )
راد معیاری برای سنجش برآورده شدن نیازهای روحیو روانی و مادی اف

 باشد جامعه می

براگم  و همکاران 
(2007) 

 درآمد مناسبو شغ  انندم زندگی را استانداردهای زندگی کیفیت

 کیفیت درمانو بهداشتو و سالمتی آموزش مسک و مسک و مناسبو

 زیست و محیط امنیت خدماتو کنندومی زندگی آن در که محیری

 کیفیت ذهنی بعد عنوانبه را زندگی از رضایت میزان و عینی بعد عنوانبه

 کنند معرفی می زندگی

 (2008دای )
حیط زندگی مزیستی و یا عدم بهزیستی مردم و به عنوانبهکیفیت زندگی 

 باشد آنها می
والکر و همکاران 

(2008) 
 سب  قبی  از بسیاری عوام  برحسب و فرد وسیلهبه زندگی کیفیت

 شود یم تعریه آرزوها و رویاها آیندهو به امید قبلیو تجربیات زندگیو
زیلینسکا و همکاران 

(2010) 
ای نیازه تحقق سرح و است فردی و ذهنی ابعاد با مرتبط زندگی کیفیت
 کند می منعکس را انسان

کاگلیرو و همکاران 
(2010) 

 است  مردم زندگی اوضاع از ایمرحله توهیه کیفیت زندگی
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 کیفیت زندگی شهری و روستایی

 به توانمی آمدو دستبه زندگی کیفیت از تعاریفی که و مرالب بندیجمع با

 که چند هر شرداخت  زندگی شهری و روستایی فیتمفهوم کی بررسی و شناخت

و  واقع تعریه در و نیست زندگی کیفیت از جدا مفهومی زندگی شهری کیفیت

دوست و است )وظیفه آن به مربوط مسائ  و شهر حوزه کیفیت زندگی در از مصداقی

 به سترسید و زندگی راحت عنوانبه (  کیفیت زندگی شهری نیز8: 1388امینیو 

 کیفیت و(  در واقع2: 2004شود )آیزرو می تلقی محیط شهری ی  در اساسی اینیازه

مکانی  تهوی یا تعلق به مکان با مرتبط عوام  از ممک  است با ترکیبی شهری زندگی

 در مناطق مردم زندگی (  بنابرای و کیفیت134: 1997همراه باشد )شروفکت و گوردنو 

(  466 :2012هری است )نزیوش  و زارهو محیط ش به نسبت واکنش مردم نتیجه شهری

یداه توان شام  وضعیت فرد از نظر شادر تعریفی دیدرو کیفیت زندگی شهری را می

هر متی و احسای رضایتی دانست که فرد از زندگیش در شاقتصادیو سال -اجتماعی

 زندگی شهری تالشی کیفیت (  عالوه بر ای و1: 2005کری و همکارانو دارد )م 

 برای دستری و در مناسب شهری آوردن خدمات و فراهم شهر سالم یجادا برای

 ( 45: 1391نگاد و همکارانو باشد )حاتمیچارچوب شایداری می همدان در

 شرایط بهبود به مردم رضایت و کوشش و تالش بیاندر روستایی زندگی کیفیت

 کیفیت با دگیزن که اندداشته اما محققی  بیان استو رفاه و امنیت احسای زندگیو

فرایندهای  بتوانند هادولت که یابدمی توسعه زمانی روستایی مناطق در مناسب

 زندگی شرایط و کنانده روستا سرح به را تأثیرگذار محیری و اقتصادیو اجتماعی

 محقق امر ای  شهری درآورند  جوامع با زندگی همتراز را روستاها ساکنان برای
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 ( 81: 2010)فوتا و اولواو  ننوند فراموش هابرنامه در مردم کهای  مدر شودنمی

 هایویگگی کلی وضعیت بر ناظر نیز روستایی هایدر سکونتداه زندگی کیفیت

 شدن میزان برآورده برای سنجش معیاری عنوانبه که است اجتماعی و اقتصادی

 و چدوندی شودومی گرفته نظر در روستایی جامعه مادی و روانی روحی نیازهای

 ( 18: 2005و کند )شال و کومارمی بیان را روستاها ها وخانواده عینی وضعیت شرایط و

درآمد  اشتغالو ازجمله زیادی عوام  به روستایی مناطق در زندگی کیفیت

 نیتام طبیعیو محیط و بهداشتو سالمتو آموزش مانند خدماتی به دسترسی مناسبو

 شهری نیز هایمکان در مردم زندگی کیفیت است  هرچندو وابسته قوی هایو انجم 

 گونهای  رد بهتر زندگی و رفاه به مربوط هایچالش اما داردو بدی  عوام  بستدی

 راکمت و کوچ  مانند مقیای عواملی است  بسیار متفاوت مناطق روستایی با نواحی

 و زیاد هفاهل بتش کناورزیو در درآمد و اشتغال روستاییو کمبود هایسکونتداه

 ناکارآمدو و نامناسب و نق  حم  شبکه و های ارتباطیآنهاو راه جغرافیایی وایانز

است  کرده تررا شینیده روستایی کیفیت زندگی بهبود برای الزم هایاجرای سیاست

 ( 33-34: 1387)رضوانی و منصوریانو 

 رویکردهای نظری در مورد کیفیت زندگی

بنودی  ه توهویفی و تبیینوی تقسویم   رویکردهای مربوط به کیفیت زندگی بوه دو دسوت  

شوند  رویکردهای توهیفیو رابره کیفیوت زنودگی را بوا متغیرهوایی چوون جونسو       می

کنند  محوور اهولی در چنوی  رویکردهوایی     س و تحصیالتو اشتغال و لیره بررسی می

ای اسوت  رویکردهوای تبیینوی بوه     سنجش کیفیوت زنودگی بور اسوای متغیرهوای زمینوه      

گیرنودو  ر کیفیوت زنودگی کوه عوامو  عینوی و ذهنوی را دربرموی       شناخت عوام  موثر ب
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(  بعد ذهنی کیفیت زنودگیو ادراك افوراد   57: 1392شردازند )سلیمانی و همکارانو می

هووای ذهنووی توانوود بووا اسووتفاده از شوواخصدهوود کووه موویشووان نمووایش موویرا از زنوودگی

دهود   ننوان موی   گیری شود  اما کیفیت عینی زنودگی شورایط بیرونوی زنودگی را    اندازه

هوای ملمووی و   های عینی مرتبط بوا واقعیوت  کیفیت عینی زندگی با استفاده از شاخص

 ( 34: 2000شود )فوو گیری میقاب  مناهده زندگی اندازه

کند که خوود  می تأکیدفردی کیفیت زندگی  انگرا بر کنندررویکردهای عاملیت

یواز محوور و رویکورد قوابلیتی     هوای عوامو ن  گرایویو ارزش شام  چهار رویکرد مرلوبیت

هوا و نیازهوای   گرایی با ندورش فلسوفی بوه بورآوردن لوذت     باشند  رویکرد مرلوبیتمی

هوای  های عام بور ارزش دارد  رویکرد ارزش تأکیدفردی و در ی  کالم بر تامی  رفاه 

دارد  رویکردهوای   تأکیود ر آن اجمواع دارنودو   ای کوه عمووم موردم بو    منرقی و سنجیده

  سوتوار اسوت  ابر سه راهبرد نیازهای اساسیو توسعه انسانی و نیازهوای انسوانی   نیازمحور 

ی در اند و بر نقش انسوان و توامی  نیازهوای فورد    ای  رویکردها با امور واقعی در ارتباط

سوازی کیفیوت   کننود  رویکورد قوابلیتی روشوی بورای مفهووم      موی  تأکیدکیفیت زندگی 

وعوه  است  محوور اهولی ایو  رویکورد مجم     زندگی و در نهایت ارزیابی توسعه انسانی

اشوته  دچه که شتص توان انجام آن را دارد و یا باید قابلیتی است که به ترکیباتی از آن

گورا از دو  گردد  رویکردهای ساختارگراو نسوبت بوه رویکردهوای عاملیوت    باشدو برمی

دگی که مفهومی کام  و فراگیور از کیفیوت زنو   ویگگی متمایز برخوردارند: نتست آن

ثرنوود را ؤبهبووود کیفیووت زنوودگی م هووایی را کووه دردهنوودو کووه تمووامی حوووزهارائووه مووی

یو  کلیوت تمرکوز دارنود      عنووان بوه کهو بور کیفیوت زنودگی    گیردو و دوم ای دربرمی

 ( 58: 1392)سلیمانی و همکارانو 
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 زندگی کیفیت رویکردهای اصلی مفاهیم و راهبردی هایویژگی :2جدول 

 راهبردیهای ویژگی رویکرد
مفاهیم اصلی 

 رویکرد

 گراییعاملیت
 افراد هایتوانمندی و هاقابلیت ذهنیتو بر ناظر بینتر

 شیرامون محیط و اجتماعی ساختاریو شرایط نه و استو
 شناختیروان فردگرایی -

 گراییمرلوبیت

 را لذت تری فراوان که هاییگزینه و امکانات انتتاب -
 .کندمی ایجاد افراد بینتری  برای

 رهبه رساندن حداکثر به چدوندی به معروف ینتری ب -

 .است معروف عمومی خیر و

 جازها فرد هر به جامعه هایارزش تحمی  جای به -

 .بپردازد خود خاو هایانتتاب به که دهدمی

 سودمندی اه  -

 انتتاب اه  -

 های عامارزش

 هچدون خوب زندگی که امکان ای  آوردن فراهم -
 .شود بهتر تواندمی چدونه و است

 زندگی به بتنیدن سو و سمت و ساخت  دفمنده -

 انسان

 کیفیت دهندهتنکی  عوام  از کلی نمایی دادن ننان -

 زندگی

 هایارزش بر تأکید -

 امور و انتزاعی

 لیرواقعی

 عمومی جنبه بر تأکید -

 هاارزش

نیاز 
 محور

نیازهای 
 اساسی

 غذیهوت مانند اساسی و هاولی نیازهای تأمی  بر تأکید -

 بهداشت و مسک 

 در اولیه زندگی کیفیت سنجش برای بودن مناسب -

 محروم بسیار کنورهای
 ائهار زندگی کیفیت از فراگیری و کام  مفهوم - 

 .دهدنمی

 و هاارزش بر تأکید -
 واقعی امور

 و کاال بر تمرکز -

 خدمات

توسعه 
 انسانی

 و است انسان تیبهزیس رویکرد ای  در اهلی هدف -
 .آیدمی شمار به توسعه اهلی منبع و فع  انسان

 ینتر آموزشورویکرد ب ای  مرالعه مورد هایحوزه -

 .است اشتغال و بهداشت

 توسعه بودن گرامردم -
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نیازهای 
 انسانی

 .تاس زندگی به امید رویکرد ای  در اهلی شاخص -
 ی أمت در منارکت نیازشیش واقع در نیازها تأمی  -

 .است اجتماعی

 شاننیازهای تأمی  در مسلم حق دارای افراد همه -

 .هستند

 نیازها بودن مکم  -

و  انتتاب آزادی -
 گیریتصمیم

 رویکرد قابلیتی

 مجموعه بر تأکید رویکردو ای  اهلی محور -

 باید یا داردو آن را توان شتص که هایی استقابلیت

 .باشد داشته
 مثابه به هچ و اولیه هدف وانعنبه چه آزادیو گسترش -

 شود  گرفته نظر در باید توسعهو اهلی ابزار
 جای به گذارانوسیاست ارزیابی در رویکرد ای  در -

 چهآن بر افراد ذهنی وضعیت بر هرف متمرکز شدن

 .گرددمی تمرکز دودهن انجام توانندها میای  که

توانایی یا  بر تأکید -
 های فردیقابلیت

 به ستیابید در افراد

 مورد کارکردهای

 نظر

رویکرد 
 ساختارگرا

 رائها زندگی کیفیت فراگیری از و کام  مفهومی -

 را گیزند کیفیت بر موثر هایحوزه تمام که دهدمی
 .گیردمی دربر

 از مستق  تواندنمی واقعی معنای در زندگی کیفیت -

 .باشد اجتماعی منترك شیوندهای یا روابط مناسباتو
 مفهوم از فراتر زندگی کیفیت کهای  بر تأکید -

 .است فردی تحقق و دستاوردها فرایندهاو

 فراگیر و گراییکلیت -

 زندگی کیفیت بودن

 (78: 1390الدی  افتتاری و همکارانو مأخذ: )رک 

 روش پژوهش

فراتحلیوو  را هنوور ترکیووب  شووذیرد انجووام مووی 1شووگوهش حاضوورو بووه روش فراتحلیوو 

ی برای تلفیق نتوای  تحقیقوات   نامند و در واقع روش کمّها میی تحقیقات و تحلی  تحل

                                                           
1 - Meta-Analysis 
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های آنها برای ارزیابی اثربتنوی عمو  آزماینوی اسوت      مستق  و منابه و ترکیب یافته

کند کوه شیامودهای   مند دارد و سعی میای  روشو رویکردی واضحو بدون ابهام و نظام

(  در تعریوه  1393نواندیرو  حسو  سازگار با اهداف تحقیوق را ایجواد نمایود )قربوانی و     

-دیدرو فراتحلی  عبارت از رویکرد کمی/ عددی است که برای ترکیب نظامند/ روش

چه که توسط محققی  شینی  انجام شده است برای دسوتیابی بوه   مند تحقیقات قبلی و آن

شوود  ایو  روش کمّوی    بندی درباره بدنه تحقیق و کنه دانش جدیود انجوام موی   جمع

هوای جدیود   ریزی برای شگوهشهاو کنه خال علمی و برنامهاثربتنی یافته تواند بهمی

 ( 2010در زمینه موضوع کاربردی مورد نظر منجر شود )لیو 

ا تو گیرد مند قرار مینظام مروردر فراتحلی و ادبیات موضوع از منابع مکتوبو مورد 

 یدور چقودر  منتص شود که بر مبنای تحقیقات گذشتهو اثور یو  متغیور روی متغیور د    

ای جو است  ای  روش منابه تحقیقات مقرعی است که در آن موضوع مورد مظالعه بوه  

رای بو افرادو نتای  تحقیقات است  فراتحلی  یو  نووع مورور ادبیوات اسوت کوه در آن       

ز اهای متتلفی که روی موضوع واحدی انجوام شوده اسوتو    های شگوهشتلتیص یافته

تحلیو  فقوط   شود که فرامی تأکیدجا به ای  نکته شود  در اینهای کمی استفاده میروش

 در ( 1392رود کووه مرالعووات مووورد بررسووی کمّووی باشووند )هوووم و کووار موویزمووانی بووه

-جموع  و مرالعواتی  شوده  فرمولوه  مسوئله  سپس  شودمی انتتاب موضوع ابتدا فراتحلی و

  انود هبررسی کرد را یکسانی فرضیه همدی و بوده مرتبط موضوع با که شوندمی آوری

 هوای ادهسایر د و میاندی  و هاآماره شدهو استتراج و کدگذاری مرالعات هایمنتصه

 و انودازه  شوده  ترکیوب  هم با اثرها اندازه در نهایتو  شودمی تبدی  اثر اندازه به آماری

 شود می تفسیر شدهو ترکیب اثرهای
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گیورد  در  در نوشتار حاضرو ابتدا بررسی هوری تحقیقاتو مورد بررسوی قورار موی   

بررسی شکلی و هووری بوه موضووعاتی ماننود انوواع میوزان همکواری محققوانو روش         

شوود   تحقیق مقاالتو متغیرهای وابستهو جامعه آماری و متغیرهای مسوتق  شرداختوه موی   

 انودازه  شوود  بعد از بررسی هوری به بررسی اندازه اثر هر ی  از متغیرها شرداختوه موی  

 و خالهوه  آن قالوب  در مرالعوات  های آمواری یافته و ی نتا که کمّی است شاخصی اثر

را  فراتحلیو   واقعو در و بوده فراتحلی  در کلیدی عنصری اثر اندازه  شودمی دستی 

 آمواری  هوای یافتوه  کوردن  شوک   یو   اثورو  انودازه  از اسوتفاده  هودف   کنود ممک  موی 

 و مقایسوه  امکوان  توا  اسوت  1منوترك  ایاندازه و عددی در شاخصی مرالعات گوناگون

 ( 1391)محمدی و همکارانو  شود فراهم مرالعات آماری نتای  ترکیب

های علمی شگوهنی چاپ شده مرتبط با موضووع  جامعه آماری شگوهشو کلیه مقاله

کیفیت زندگی شهری و روستایی است که در مجالت معتبر وزارت علومو تحقیقوات و  

در جریوان مرالعوه و در مرحلوه    اند  چاپ شده 1394تا شایان سال  1388فناوری از سال 

کیفیوت زنودگی   »و « کیفیوت زنودگی شوهری   »و «کیفیت زندگی»های نتست کلیدوایه

در مرکز شایداه اطالعات علمیو بان  اطالعات ننریات و مجوالت ایرانویو   « روستایی

شرتال جامع علوم انسانی و شگوهنداه علوم و فناوری اطالعوات ایوران جسوتجو و بورای     

ها و مراکز شگوهنی استفاده شد  الزم به ذکور اسوت   ایند جستجوو از کتابتانهتکمی  فر

ای به طور منوترك همزموان بوه کیفیوت     و هیچ مقالهدر بی  تحقیقات هورت گرفتهکه 

شرط انتتاب مقاالت بدی  هوورت اسوت کوه     زندگی شهری و روستایی نپرداخته بود 

 59اند  در نهایوت  وع شگوهش شرداختهاند که به طور کام  به موضمقاالتی انتتاب شده

                                                           
1 - Common Metric 
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 اند مقاله مرتبط با موضوع شگوهش از ای  مجالت انتتاب و مورد تحلی  قرار گرفته

 از شووس نظوورو مووورد هووایشووگوهش از شوودهآوریاطالعووات جمووع  تحلیوو  بوورای

 اسوتفاده  فراتحلیو   آمواری  محاسوبات  انجوام  برای 1جامع فراتحلی  از برنامه کدگذاریو

 بوه  از تبدی  ها شسفرضیه در شده استفاده آماری هایآزمون که ی  هورتبد گردید 

 بوه  اثور  هوای انودازه  ترکیوب  و بوا 2شده توسوط وولوه  ارائه هایاثر از طریق فرمول اندازه

از  اثور  انودازه  تفسویر  بورای  همننوی    گرفتنود  قورار  تحلیو   موورد  3اشمیت و هانتر روش

   (3ق جدول شماره )مراب شد گرفته بهره( 1977) 4جدول کوه 

 هاجدول توزیع طبقات اندازه اثر بر مبنای برآورد آماره :3جدول 

 dمقدار  rمقدار  تفسیر اندازه اثر

 5/0کمتر از  3/0کمتر از  اندازه اثر کم

 8/0تا  5/0از  5/0تا  3/0از  اندازه اثر متوسط

 و بینتر 8/0 و بینتر 5/0 اندازه اثر زیاد

 های پژوهشیافته

 های توصیفیافتهی

شدهو بوه   مورد( از تحقیقات مرور 33درهد ) 56دهند که های تحقیق ننان مییافته

 اند تهمورد( به کیفیت زندگی روستائیان شرداخ 26درهد ) 44کیفیت زندگی شهری و 

موورد( از تحقیقوات مورور     27درهود )  45دهد کوه  ننان می 4نتای  جدول شماره 

اند و ایو  مقودار دارای   یو با همکاری سه محقق نوشته شدهشده در زمینه کیفیت زندگ

                                                           
1 - Comprehensive meta-analysis 
2 - Wolf 
3 - Haunter and Schmite 

4 - Cohen 
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 15مورد مربوط به کیفیوت زنودگی شوهری و     12باشد  از ای  تعدادو بینتری  میزان می

هوای هوورت   باشود  بعود از آنو شوگوهش   مورد مربوط به کیفیت زندگی روستایی موی 

 17ر محقوق بوا   موورد( و تحقیقوات دارای چهوا    20درهود )  35گرفته توسط دو نفور بوا   

تووان نتیجوه گرفوت کوه     باشند  در کو  موی  مورد( دارای بینتری  میزان می 10درهد )

میزان همکاری و کار گروهی محققان در تحقیقات مرور شده در زمینه کیفیت زندگی 

 در حد خوب است 
 توزیع فراوانی و درصدی بر حسب میزان همکاری محققان :4جدول 

 تعداد محققان

کیفیت زندگی 

 شهری

کیفیت زندگی 

 روستایی
 کل

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 3 2 4 1 3 1 ی  نفر

 35 20 31 8 36 12 دو نفر

 45 27 57 15 36 12 سه نفر

 17 10 8 2 25 8 چهار نفر

 100 59 100 26 100 33 جمع ک 

ت موورد( از تحقیقوا   34درهود )  57دهد که نیز ننان می 5اطالعات جدول شماره 

مرور شده در زمینه کیفیت زنودگی در رشوته جغرافیوا انجوام شوده اسوت و ایو  مقودار         

شناسی با باشد  بعد از آنو تحقیقات انجام شده در حوزه جامعهدارای بینتری  میزان می

 16درهود )  49باشوند  از ایو  میوزانو    مورد( دارای بینوتری  میوزان موی    17درهد ) 30

درهود   36شناسوی و  ی شهری در حووزه رشوته جامعوه   مورد( از تحقیقات کیفیت زندگ

 85مورد( در حوزه رشته جغرافیا انجام شده است  ای  در حوالی اسوت کوه حودود      12)
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 4مورد( از تحقیقات کیفیت زندگی روستایی در حوزه رشته جغرافیا و تنها  22درهد )

 شناسی هورت گرفته است مورد( در حوزه رشته جامعه 1درهد )

زیع فراوانی و درصدی تحقیقات مرور شده در مورد کیفیت زندگی بر حسب تو :5جدول 

 حوزه مورد بررسی

 حوزه مورد بررسی

کیفیت زندگی 

 شهری

کیفیت زندگی 

 روستایی
 کل

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 30 17 4 1 49 16 شناسیجامعه

 57 34 85 22 36 12 جغرافیا

 6 4 - - 12 4 علوم شزشکی

 2 1 - - 3 1 ننناسیروا

 5 3 11 3 - - کناورزی

 100 59 100 26 100 33 جمع ک 

 روش بر حسب در مورد تحقیقات مرور شده 6جدول شماره  حاهله از نتای 

کیفیت  به مربوط مرالعات در رفته به کار هایروش نوع که دهدمی ننان تحقیق

 مورد( 45درهد ) 76 با تحلیلی -توهیفی روش  باشندنمی متنوع و زندگیو متعدد

مورد  28از ای  تعدادو   است مرور شده تحقیقات در مرالعه روش تری شایع عنوانبه

مورد مربوط به تحقیقات کیفیت  17مربوط به تحقیقات کیفیت زندگی شهری و 

مورد( قرار  14درهد ) 24 روش توهیفی با بعدو مرتبه زندگی روستایی است  در

مورد مربوط  9مورد مربوط به تحقیقات کیفیت زندگی شهری و  5دارد  از ای  تعدادو 

باشد  نتای  گویای آن است که بینتری  به تحقیقات کیفیت زندگی روستایی می

های تحقیقات هورت گرفته در مورد کیفیت زندگی شهری و روستاییو با روش
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شده در  اند و هیچ مورد از تحقیقات مرورتحلیلی انجام شده -توهیفی و توهیفی

 اند  زمینه کیفیت زندگی با روش کیفی هورت ندرفته

توزیع فراوانی و درصدی تحقیقات مرور شده در مورد کیفیت زندگی بر حسب  :6جدول 

 روش تحقیق

 روش تحقیق

کیفیت زندگی 

 شهری

کیفیت زندگی 

 روستایی
 کل

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 76 45 65 17 85 28 حلیلیت -توهیفی

 24 14 35 9 15 5 توهیفی

 100 59 100 26 100 33 جمع ک 

هوای هوورت   درهد از شوگوهش  10/66دهد که ننان می 7اطالعات جدول شماره 

 10/33انود و  گرفته در زمینه کیفیت زندگی به گزارش شایایی ابزار سنجش اقدام نموده

هوای مربووط بوه    ر شوگوهش اند  ددرهد نیز گزارشی از شایایی ابزار سنجش ارائه ننموده

درهوود و در تحقیقووات موورور شووده در زمینووه کیفیووت  63/63کیفیووت زنوودگی شووهری 

انود  ایو  در   نموده درهد به گزارش شایایی ابزار سنجش اقدام 38/65زندگی روستایی 

 درهود  33/33حالی است که تحقیقات هورت گرفته در زمینه کیفیت زندگی شوهری  

درهود بوه    62/34ر زمینوه کیفیوت زنودگی روسوتایی     هوای مورور شوده د   و در شگوهش

 گزارش شایایی ابزار سنجش اقدام ننده است 

هوای  درهود از شوگوهش   50/30همننی  اطالعات ای  جدول بیاندر ای  اسوت کوه   

اند و هورت گرفته در زمینه کیفیت زندگی به گزارش روایی ابزار سنجش اقدام نموده

هوای  انود  در شوگوهش  بوزار سونجش ارائوه ننمووده    درهد نیز گزارشی از روایی ا 50/69
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درهود و در تحقیقوات مورور شوده در زمینوه       300/30مربوط به کیفیت زندگی شهری 

انود   نموده درهد به گزارش روایی ابزار سنجش اقدام 76/30کیفیت زندگی روستایی 

 70/69ای  در حالی است که تحقیقات هورت گرفته در زمینه کیفیت زندگی شوهری  

درهد به  23/69های مرور شده در زمینه کیفیت زندگی روستایی رهد و در شگوهشد

 گزارش روایی ابزار سنجش اقدام ننده است 

توزیع فراوانی و درصدی تحقیقات مرور شده در مورد کیفیت زندگی بر حسب  :7جدول 

 پایایی و روایی ابزار سنجش

 پایایی و روایی ابزار سنجش

کیفیت زندگی 

 شهری

یت زندگی کیف

 روستایی
 کل

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 10/66 39 38/65 17 63/63 22 گزارش شایایی ابزار سنجش

 90/33 20 62/34 9 33/33 11 عدم گزارش شایایی ابزار سنجش

 100 59 100 26 100 33 جمع ک 

 50/30 18 76/30 8 30/30 10 گزارش روایی ابزار سنجش

 50/69 41 23/69 18 70/69 23 ی ابزار سنجشعدم گزارش روای

 100 59 100 26 100 33 جمع ک 

موورد( از تحقیقوات مورور شوده در      33درهد ) 57و 8طبق اطالعات جدول شماره 

تمرکوز   زنوان و موردان  مورد کیفیت زندگی بر حسب جامعه آماری شوگوهشو بور روی   

باشوود  بعوود از آنو جامعووه آموواری انوود کووه ایوو  مووورد دارای بینووتری  میووزان موویکوورده

بعدی را به خود اختصواو داده اسوت     مورد(و رتبه 12درهد ) 21سرشرستان خانوار با 

های مربوط به کیفیت زندگی شوهریو بینوتر تحقیقوات )بور حسوب جامعوه       در شگوهش



 

 

 

 

  147 انهای کیفیت زندگی شهری و روستایی در ایرفراتحلیل پژوهش
 

انودو ایو  در حوالی    مورد( انجوام شوده   21درهد ) 64آماری(و بر روی زنان و مردان با 

است که بینتر تحقیقات هورت گرفته در کیفیت زندگی روستایی بر روی سرشرسوتان  

 مورد( است  12درهد ) 46خانوار و زنان و مردان هر کدام با 

 توزیع فراوانی و درصدی بر حسب جامعه مورد بررسی :8جدول 

 جامعه آماری

کیفیت زندگی 

 شهری

فیت زندگی کی

 روستایی
 کل

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 57 33 46 12 64 21 زنان و مردان

 21 12 46 12 - - سرشرستان خانوار

 12 7 4 1 18 6 زنان

 5 3 - - 9 3 داننجویان

 3 2 4 1 6 2 سالمندان

 2 1 - - 3 1 آموزاندانش

 100 59 100 26 100 33 جمع ک 

موورد( از تحقیقوات مورور     25درهد ) 43بیاندر آن است که  9ه نتای  جدول شمار

 اقتصوادی و  شده در مورد کیفیت زندگیو ایو  متغیور را بوا ابعواد اجتمواعیو کالبودیو      

اند  بعد از ایو  مووردو سونجش متغیور کیفیوت زنودگی بوا ابعواد         زیست محیری سنجیده

( در رده بعدی قورار  مورد 14درهد ) 24سالمت جسمیو روانیو اجتماعی و محیری با 

درهوود  40هووای هووورت گرفتووه در زمینووه کیفیووت زنوودگی شووهریو دارد  در شوگوهش 

تحقیقاتو متغیر کیفیت زندگی را با ابعاد سالمت جسمیو روانیو اجتمواعی و محیروی   
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هوورت گرفتوه در زمینوه     درهد تحقیقات 65اندو ای  در حالی است که عملیاتی کرده

با ابعواد اجتمواعیو کالبودیو اقتصوادی و      یت زندگی را باکیفیت زندگی روستاییو کیف

 اند   زیست محیری سنجیده

 توزیع فراوانی و درصدی متغیر کیفیت زندگی بر حسب ابعاد مورد سنجش آن :9جدول 

 ابعاد مورد سنجش کیفیت زندگی

کیفیت زندگی 

 شهری

کیفیت زندگی 

 روستایی
 کل

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 24 14 4 1 40 13 مت جسمیو روانیو اجتماعی و محیریسال

زیست  اقتصادیو کالبدیو اجتماعیو

 محیری
8 24 17 65 25 43 

 18 11 11 3 24 8 عینی و ذهنی

 3 2 4 1 3 1 ذهنی

 2 1 - - 3 1 عینی

 10 6 16 4 6 2 نامنتص

 100 59 100 26 100 33 جمع ک 

در خصوو  شده مرور تحقیقات هاییهفرض در متغیرها فراوانی 10جدول شماره 

 متغیرهای از هر ی  ای  جدول در  دهدعوام  موثر بر کیفیت زندگی را ننان می

 در حضور هر ی  فراوانی برحسب انتتاب شدهو تحقیقات هایفرضیه در مستق 

 تعدد به توجه با حاکی از آن است که جدول ای  اند  اطالعاتشده آورده هافرضیه

مورد و  13های مرور شدهو متغیر س  با های شگوهشفرضیه در هامتغیر حضور

اند  موردو بینتری  میزان را به خود اختصاو داده 11با  درآمد و تحصیالتمتغیرهای 
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اجتماعی و  مورد و متغیرهای منارکت 9اجتماعی با  بعد از ای  سه متغیرو متغیر سرمایه

در زمینه کیفیت  باشند ان را دارا میمورد بینتری  میز 6هر کدام با  تأه  وضعیت

 7اجتماعی با  مورد و متغیرهای تحصیالت و سرمایه 9با درآمد زندگی شهریو متغیر 

 6اند  بعد از ای  سه متغیرو متغیر س  با موردو بینتری  میزان را به خود اختصاو داده

و متغیر س  با باشد  در خصوو کیفیت زندگی روستاییمورد بینتری  میزان را دارا می

 4ها داشته است  بعد از آنو متغیر تحصیالت با مورد بینتری  حضور را در فرضیه 6

 مورد حضورو رده بعدی را به خود اختصاو داده است 

 در مورد کیفیت زندگی شده مرور تحقیقات هایفرضیه در متغیرهای حاضر فراوانی :10جدول 

 متغیرهای حاضر در فرضیه

کیفیت زندگی 

 یشهر

کیفیت زندگی 

 روستایی
 کل

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 18 11 8 2 27 9 درآمد

 18 11 16 4 21 7 تحصیالت

 15 9 8 2 21 7 سرمایه اجتماعی

 22 13 24 6 21 7 س 

 10 6 - - 18 6 اجتماعی منارکت

 10 6  2 12 4 تأه وضعیت 

 5 3 - - 9 3 دینداری

 10 6 12 3 9 3 جنس

 2 1 - - 3 1 ستدیهمب

 2 1 - - 3 1 سرمایه فرهندی

 2 1 - - 3 1 همراه تلف  از مفرط استفاده
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 2 1 - - 3 1 مدت اقامت

 2 1 - - 3 1 رضایت شغلی

 2 1 - - 3 1 امنیت شغلی

 2 1 - - 3 1 برابری جنسی

 2 1 - - 3 1 طالق عاطفی

 2 1 - - 3 1 رضایت از خود

 2 1 - - 3 1 احسای تامی  نیازها

 2 1 - - 3 1 مهار تمایالت اجتماعی

 5 3 12 3 - - میزان جمعیت

 5 3 12 3 - - ویگگی قومی روستا

 3 2 8 2 - - فاهله از شهر

 2 1 4 1 - - عضویت در تعاونی روستایی

 2 1 4 1 - - وجود دهیاری

 2 1 4 1 - - رضایت اقتصادی

ه شده در رهدی راهکارهای ارائتوزیع فراوانی و د دهندهننان 11جدول شماره 

رهد د 30 باشد تحقیقات مرور شده در زمینه کیفیت زندگی شهری و روستایی می

 12د )دره 46بررسی در زمینه کیفیت زندگی شهری و  مورد مقاالت از مورد( 10)

 و ارراهک ارائه به های مرور شده در زمینه کیفیت زندگی روستاییمورد( از مقاله

ت زندگی درهد در زمینه کیفی 70 و اندافزایش کیفیت زندگی شرداخته جهت شیننهاد

 به .د هستندو شیننها درهد در زمینه کیفیت زندگی روستاییو فاقد راهکار 54شهری و 

  :گفت توانمی کلی طور
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 و اسوت  دزیوا  شینونهادات  نیستو تعداد شگوهش هاییافته از نماینی راهکارها اکثر -

 .ندارد آنها وجود انمی منرقی و منتص ارتباط

 .تحقیق ندارند اهداف با منرقی ربط راهکارها از بسیاری -

 .باشندمی اجرا لیرقاب  و و کلیمبهم اعم طوربه راهکارها -

 مقواالت  توسوط نویسوندگان   شیننهاد 51مجموع در زمینه کیفیت زندگی شهری  در -

 7/68وریو کنو  و ملیو کوالن  سرح در درهد 8/7ای  تعداد  از که است شده ارائه

درهود در سورح خورد و     5/23ایو استانی و نهادی و درهد در سرو  میانیو منرقه

توسووط  شینوونهاد 53مینووه کیفیووت روسووتایی انوود  همننووی  در زفووردی ارائووه شووده

 ملویو  سورح  در درهود  2/13تعوداد   که از ایو   است مقاالت ارائه شده نویسندگان

 5/9ایو اسوتانی و نهوادی و   رقوه درهد در سرو  میوانیو من  3/77کنوریو  و کالن

 اند درهد در سرح خرد و فردی ارائه شده

توزیع فراوانی و درصدی تحقیقات مرور شده کیفیت زندگی بر حسب  :11جدول 

 شدهراهکارهای ارائه

کیفیت 
 زندگی

سطح 
 راهکارها

 نمونه درصد فراوانی

کیفیت 
زندگی 
 شهری

 8/7 4 ملی و کنوری

 تحول سمت به توسعه هایبرنامه گیریجهت -

 هایفرهت ایجاد و بیکاری منک  رفع و اقتصادی

 جدید شغلی
 قیمت افزایش از گذاری در زمینه جلوگیریقانون -

 مسک  بتش در تورم و مسک  و زمی 

سازمانی  -میانی
 ایو منرقه

35 7/68 

 و یتحما منظور به محلی هایتعاونی ایجاد -
 تدیهمبس گسترش و ساکنی  توانمندسازی

 فمعر شهری مبلمان مناسب طراحی و انتتاب -
 شهر هویت و فرهنگ
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 5/23 12 یفرد -خرد

 توسط شهر هایها و خیابانیت کوچهایجاد مدیر -

 مردم خود
 شناخت زمینه در آموزشی هایکالی برگزاری -

 شهری ایجاد منظور به شهروندان وظایه و حقوق

 شایدار و سالم

  100 51 کل

کیفیت 
 زندگی
 روستایی

 2/13 7 ملی و کنوری

و فرهندی )مدرسه و آموزشی امکانات تقویت -
 کتابتانه و   ( در روستاها توسط دولت

 ایطشر بهبود جهت در مصوب هایطر  اجرای -
 کام  اجرای جمله از آنان همدرایی و روستاها

 روستایی هادی هایطر 

سازمانی  -میانی
 ایو منرقه

41 3/77 

 ایشافز و روستاها در اجتماعی تما خد گسترش -
 لذاییو مواد قبی  از اساسیو نیازهای به دسترسی
 مجموع ر د که بهداشتی اقدامات و شوشش سرشناهو
 سازندمی محقق را زندگی کیفیت مفهوم

 قویتت طریق از روستا مردم زندگی کیفی بهبود -
 و فناوری اعتباراتو زمی و مانند تولیدو عوام 

 و اجتماعی یابیسازمان برای هاشایستدی افزایش
 مردم سیاسی

 5/9 5 یفرد -خرد

 مدیریت در مردم منارکت و تعام  افزایش -
 روستایی هایطر  تهیه و هاگیریتصمیم و روستایی

 ایشافز زمینه در روستاییان آموزش بر تأکید -

 ویگهبه و متتله هایبتش در شغلی هایمهارت
 کناورزی

  100 53 کل
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 های استنباطیفتهیا

هوای اثور متغیرهوای تاثیرگوذار بور        انودازه و هفت مورد از بینوتری 12 جدول شماره

همدونی دهد  در متغیر سورمایه اجتمواعیو نتوای  آزموون نوا     کیفیت زندگی را ننان می

 زیوادی  حود  تا نناندر ای  است که مرالعات حکایت از معناداری ای  آزمون داردو که

 بوه  تصوادفی  ثارآ مدل از باید و نیست موجه ثابت آثار مدل با هاق آنتلفی اندوناهمدون

 فرضویه  9 بیواندر ایو  اسوت کوه     آزمون ای  در واقعو  استفاده کرد نتای  ترکیب منظور

 هوای همنتصو  و هاویگگی لحاظ به سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگیو رابره به مربوط

 ایه اجتمواعی دهد که رابره سورم ننان می اند  نتای  اثرات تصادفی نیزمتفاوت مرالعات

د  بوا  باشو مثبوت و معنوادار موی    48/0فرضیه بررسی شده معوادل   9و کیفیت زندگیو در 

جتمواعی و  ا(و انودازه اثور بوی  سورمایه     3توجه به جدول تفسیر اندازه اثر کوه  )جدول 

سورمایه   هباشد  اندازه اثور تصوادفی رابرو   مرالعه در حد متوسط می 9کیفیت زندگی در 

  رابروه در  بینتر از اندازه اثر تصوادفی ایو   67/0اجتماعی و کیفیت زندگی روستایی با 

  است  48/0خصوو کیفیت زندگی شهری با 

و کیفیووت  اجتموواعی معنوواداری آزمووون نوواهمدونی در خصوووو رابرووه منووارکت 

ت و مثبو  32/0دهد که اندازه اثر تصوادفی بوی  ایو  دو متغیور برابور بوا       زندگی ننان می

و  اجتمواعی  باشد  با توجه به جدول کوه و اندازه اثور رابروه بوی  منوارکت    معنادار می

مرالعه در حد متوسط قورار دارد  در متغیور درآمودو نتوای  اثورات       6کیفیت زندگی در 

فرضویه بررسوی شودهو     11دهد که رابره درآمد و کیفیت زندگیو در تصادفی ننان می

باشد  با توجه به جدول تفسیر اندازه اثر کوه  )جودول  مثبت و معنادار می 25/0معادل 

باشد  اندازه مرالعه در حد ضعیه می 11در  (و اندازه اثر بی  درآمد و کیفیت زندگی3
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و بینوتر از انودازه اثور    30/0اثر تصوادفی رابروه درآمود و کیفیوت زنودگی روسوتایی بوا        

  ت اس 25/0تصادفی ای  رابره در مورد کیفیت زندگی شهری با 

دهود  یمعناداری آزمون ناهمدونی در رابره بی  دینداری و کیفیت زندگی ننان مو 

شود  بوا توجوه بوه     بامثبت و معنادار موی  23/0که اندازه اثر تصادفی ای  دو متغیر برابر با 

ر حود  مرالعوه د  3جدول کوه و اندازه اثر رابروه بوی  دینوداری و کیفیوت زنودگی در      

ابروه  ردهود کوه   حصیالتو نتای  اثرات تصادفی ننوان موی  ضعیه قرار دارد  در متغیر ت

ادار مثبوت و معنو   19/0فرضیه بررسی شدهو معوادل   11تحصیالت و کیفیت زندگیو در 

بی  تحصویالت   (و اندازه اثر3باشد  با توجه به جدول تفسیر اندازه اثر کوه  )جدول می

روه  ر تصوادفی راب باشود  انودازه اثو   مرالعه در حود ضوعیه موی    11در  و کیفیت زندگی

ابروه در  بینتر از اندازه اثور تصوادفی ایو  ر    20/0تحصیالت و کیفیت زندگی شهری با 

  است  18/0مورد کیفیت زندگی روستایی با 

دهود کوه   معناداری آزمون ناهمدونی در رابره بی  س  و کیفیت زندگی ننوان موی  

باشود  بوا توجوه بوه     نادار موی مثبت و مع 15/0اندازه اثر تصادفی بی  ای  دو متغیر برابر با 

مرالعه در حود ضوعیه    13جدول کوه و اندازه اثر رابره بی  س  و کیفیت زندگی در 

بینتر از انودازه   16/0با  قرار دارد  اندازه اثر تصادفی رابره س  و کیفیت زندگی شهری

و جونس اسوت  در متغیور    14/0اثر تصادفی ای  رابره در مورد کیفیت زندگی روستا بوا  

حوودی  تووا مرالعووات م معنوواداری در آزمووون نوواهمدونی حکایووت از ایوو  دارد کووه عوود

اثرات ثابوت ننواندر    آزمون باشد می موجه ثابت آثار مدل با هاترکیب آن اندوهمدون

 و هوا ویگگوی  لحواظ  بوه  و کیفیت زندگیو جنس رابره به مربوط فرضیه 3 که ای  است

و  جونس دهود کوه رابروه    ثابت ننوان موی   اند  نتای  اثراتمنابه مرالعاتو هایمنتصه
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باشد  بوا توجوه   مثبت و معنادار می 07/0فرضیه بررسی شده معادل  3کیفیت زندگی در 

و کیفیت زندگی در حد ضوعیه   جنسبه جدول تفسیر اندازه اثر کوه و اندازه اثر بی  

بوا  و کیفیت زندگی شوهری و روسوتایی    جنسباشد  همننی و اندازه اثر ثابت رابره می

  هم برابر است 
 هانتر و اشمیت روش اثر به اندازه ترکیب با پژوهش فراتحلیل هاییافته :12جدول 

متغیرهای 

 مستقل

 کل کیفیت زندگی روستایی کیفیت زندگی شهری

اثرات 

ترکیبی 

 ثابت

اثرات 

ترکیبی 

 تصادفی

آزمون 

 ناهمگونی

اثرات 

ترکیبی 

 ثابت

اثرات 

ترکیبی 

 تصادفی

آزمون 

 ناهمگونی

اثرات 

ترکیبی 

 ثابت

اثرات 

ترکیبی 

 تصادفی

آزمون 

 ناهمگونی

سرمایه 

 اجتماعی
*52/0 *48/0 *6/72 *70/0 *67/0 *5/211 *54/0 *48/0 *8/321 

 منارکت

 اجتماعی
*33/0 *32/0 *5/68 - - - *33/0 *32/0 *5/68 

 6/53* 25/0* 26/0* 1/8* 30/0* 33/0* 9/42* 25/0* 26/0* درآمد

 4/45* 23/0* 22/0* - - - 4/45* 23/0* 22/0* دینداری

 1/73* 19/0* 20/0* 7/7* 18/0* 19/0* 7/65* 20/0* 21/0* تحصیالت

 6/67* 15/0* 14/0* 2/25* 16/0* 15/0* 8/41* 14/0* 13/0* س 

 7/5 07/0* 07/0* 3/2 07/0* 07/0* 4/3 07/0* 07/0* جنس

  باشدمی 05/0به معنای سرح معناداری کمتر از  *

 گیرینتیجه

و مرالعات کیفیت زندگی شوهری و روسوتایی بوه ابوزار     21های آلازی  قرن در دهه

شذیر و شایدار تبودی  شوده   ریزی روستایی و مدیریت شهرهای زیستمهمی برای برنامه

است  در حال حاضرو نتای  حاه  از مرالعات کیفیوت زنودگی بورای اهودافی از قبیو       
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ریوزی  هوای مودیریت و برناموه   هاو تدوی  استراتگیدی مکانبنهاو رتبهارزشیابی سیاست

بنودی منوکالتی کوه اجتماعوات بوا آنهوا       شهری و روستایی به منظوور درك و اولویوت  

توانود بورای   هوای مرالعوات کیفیوت زنودگی موی     شوود  یافتوه  مواجه هستندو استفاده می

در آینوده   ریوزی های برناموه های گذشته و طراحی سیاستمنی استراتگیتنتیص خط

تواننود اطالعواتی بورای شناسوایی نوواحی دارای      استفاده شود  ای  مرالعات همننی  می

هوای روسوتاییان و شوهروندان در زنودگی و کنتورل و      منک و دالی  نارضایتیو اولویت

های مربوط به کیفیوت زنودگی را فوراهم آورنود     ها و استراتگیارزیابی کارایی سیاست

 در مسئله کیفیت زندگی شوهری و روسوتایی   ای  ضرورتو به توجه با(  3: 2008)لیو 

شدهو به تبدی  و داننداهی ایران در عرهه علمی مهم از موضوعات یکی به اخیر دهه

کیفیت زندگی برگوزار   متعددی برای بررسی ها و مقاالتهمایش که سمینارهاو طوری

 از مسوئولی  و  بسویاری  ذهو   اخیر در چند سال مسئله   در واقعو ای شده است و نوشته

 علمی دید با که اندداشته نظران سعیو هاحب است به خود معروف داشته را محققان

و ارزیابی  ایران بندرند  بنابرای و شگوهش حاضر با هدف فراتحلی و نقد ای  مسئله در به

بوا   کوه  امیود  ایو   در حوزه کیفیت زندگی و شوهری انجوام شودو بوا     شده مقاالت نوشته

 ای  موضووع  ابعاد در روش  کردن کوچ  چند هدف بتواند گامی هر ه ای ب رسیدن

 حوزه بردارد   در ای  موثرتر بهتر و تحقیقات انجام و

درهد از تحقیقات انتتاب شوده   56مند ننان داد که در ای  راستاو نتای  مرور نظام

حویط  درهود کیفیوت زنودگی را در م    44اند و کیفیت زندگی را در شهر بررسی کرده

درهد از تحقیقات مرور شودهو توسوط    45اند  همننی  روستایی مورد بررسی قرار داده

دهنوده میوزان همکواری خووب محققوان در ایو        سه محقق ندارش یافته است که ننوان 
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درهد از تحقیقات مرور شده در حوزه رشته جغرافیا انجام شده است و  57زمینه است  

  اموا از  شناسوی هوورت گرفتوه اسوت    ته جامعوه درهد از ای  تحقیقوات در رشو   30فقط 

های جهانیو شینونیازهای انجوام   آنجایی که توجه همزمان به مقیدات فرهندی و ویگگی

رسود  (و بوه نظور موی   206: 2004ی  شگوهش در مورد کیفیت زندگی است )اسکل و 

های شگوهنی با تمرکز بر فرهنوگ و جامعوه ایرانوی بایود در اولویوت قورار       ساخت مدل

هوای  شناختی کیفیت زندگی و اسوتفاده از تفواوت  رد  در واقع آگاهی از مبانی جامعهگی

های شگوهشو نیازی اسوت کوه کمتور موورد     مرر  در ای  رویکردها برای ساخت مدل

هوای شوگوهش کیفیوت زنودگیو     توجه شگوهندران قرار گرفته است  برای ساخت مدل

های تحقیقی تکراریو باید چارچوب های انجام شده و استفاده ازشیش از مرور شگوهش

شناختی کیفیت زندگی مراجعوه شوودو توا شورایط     ها و الدوهای جامعهبه شناسایی گونه

 ساخت الدوهای جدید و مناسب فراهم شود 

 76 بوا  تحلیلوی  -توهویفی  های توهیفی شگوهش بیاگر ای  است که روشسایر یافته

درهود از   10/66  است مرور شده قاتتحقی در مرالعه روش تری شایع عنوانبهدرهد 

درهود   90/33اند و های مرور شده به گزارش شایایی ابزار سنجش اقدام نمودهشگوهش

انود  در خصووو روایوی ابوزار سونجش نیوز       نیز شایایی ابزار سنجش را گوزارش نکورده  

درهود از تحقیقوات هوورت گرفتوه بوه گوزارش روایوی ابوزار          50/30گفتنی است که 

انود   درهد نیز گزارشی از روایی ابزار سونجش نکورده   50/69اند و نمودهسنجش اقدام 

ها با تحقیقو دارا بودن روایی و شایایی ای  در حالی است که برای اعتماد به تناسب داده

درهد از تحقیقات مورور شوده    57نیازهای اساسی است  همننی و ابزار سنجش از شیش

درهود   43باشد  که ای  دارای بینتری  میزان میاند تمرکز کرده زنان و مردانبر روی 
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 از تحقیقات مرور شده در زمینه کیفیت زندگی ای  متغیر را با ابعاد اجتماعیو کالبودیو 

انود و شگوهنودران توجوه خووبی بوه تموایز میوان        زیسوت محیروی سونجیده    اقتصوادی و 

 اند های عینی و ذهنی داشتهشاخص

  میوزان  مووردو بینوتری   11بوا   درآمد و تحصیالت مورد و متغیرهای 13متغیر س  با 
 موورد  مقواالت  درهد از 30مننی  هاند  ها را به خود اختصاو دادهحضور در فرضیه

هوای مورور شوده در زمینوه     درهد از مقاله 46بررسی در زمینه کیفیت زندگی شهری و 

گی افوزایش کیفیوت زنود    شینونهاد جهوت   و راهکوار  ارائوه  بوه  کیفیت زندگی روستایی
فیوت  درهود در زمینوه کی   54درهد در زمینه کیفیت زندگی شهری و  70 و اندشرداخته

 .شیننهاد هستند و زندگی روستاییو فاقد راهکار

 9دهد که رابروه سورمایه اجتمواعی و کیفیوت زنودگیو در      نتای  فراتحلی  ننان می
رابروه بوی    باشود   مثبت و معنادار و در حد متوسط موی  48/0فرضیه بررسی شده معادل 

دهد که اندازه اثور تصوادفی بوی  ایو  دو     و کیفیت زندگی ننان می اجتماعی منارکت
مثبت و معنادار و در حد متوسط قرار دارد  رابروه درآمود و کیفیوت     32/0متغیر برابر با 

مثبوت و معنوادار و در حود ضوعیه      25/0فرضویه بررسوی شوده معوادل      11زندگیو در 
دهد که اندازه اثر تصوادفی بوی    ی و کیفیت زندگی ننان میباشد  رابره بی  دیندارمی

مثبت و معنادار و در حد ضعیه قرار دارد  رابره تحصویالت   23/0ای  دو متغیر برابر با 
مثبوت و معنوادار و در حود     19/0فرضیه بررسوی شوده معوادل     11و کیفیت زندگیو در 

کوه انودازه اثور تصوادفی      دهدباشد  رابره بی  س  و کیفیت زندگی ننان میضعیه می

 جونس مثبت و معنادار و در حد ضعیه قرار دارد  رابروه   15/0بی  ای  دو متغیر برابر با 
مثبوت و معنوادار و در حود     07/0فرضویه بررسوی شوده معوادل      3و کیفیت زنودگیو در  

 باشد ضعیه می
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ت یفیو ک نوه های تحقیقو برخی از نواقص تحقیقات مرور شوده در زمی با توجه به یافته

 باشند:زندگی شهری و روستایی به شر  زیر می

یی بوا  تعداد اندکی از تحقیقات مرور شده در زمینه کیفیت زندگی شهری و روستا -

شوود کوه تحقیقوات    اند  بنوابرای  شینونهاد موی   روش کیفی و میدانی هورت گرفته

آینووده در زمینووه کیفیووت زنوودگی شووهری و روسووتایی بووا اسووتفاده از روش کیفووی  

 گیرند  هورت

 3/77مرالعوات در زمینوه کیفیوت زنودگی شوهری و       از درهد 7/68تحقیق  میدان -

 ای و سازمانی است  بینترمنرقه -میانی درهد در زمینه کیفیت زندگی روستاییو

ینتر موارد هستند و در ب شدن لیرقاب  اجرایی و کلیو مبهم شدهارائه  راهکارهای

 ندارد  وجود تحقیق اهداف با شدهمیان راهکارهای ارائه تناسبی

بوا   وباشود  سرح تحلی  اکثر مرالعات مرور شده در زمینه کیفیت زندگیو خرد می -

 هوای سواختاری و کوالن هور مسوئله اجتمواعی الزم اسوت تحقیقوات        توجه به رینه

 بینتری با واحد تحلی  فراتر از فرد هورت گیرد 



 

 

 

 

160  95 پاییز، فتمه، شماره شناسی سبک زندگی، سال دومجامعه 
 

 منابع

 ؛احد شوروابراهیم؛ ایمان بهارلوو ؛ایوب میاندوآبو منوچهری ؛حسی  نگادوحاتمی -

 هاینابرابری بر تحلیلی: عدالت اجتماعی و شهر» و(1391) حجت نگادوحاتمی

 هایو شگوهش«یاندوآب(م شهر قدیمی هایمحله ای )مرالعه موردی:محله

  41-64و هص 80انسانیو شماره  جغرافیای

سی یت زندگی: بررسنجش کیف»(و 1387منصوریانو حس  ) ؛رضوانیو محمدرضا -
 و فصلنامه«ها و ارائه مدل شیننهادی برای نواحی روستاییهاو مدلمفاهیمو شاخص

  1-26و هص 3روستا و توسعهو سال یازدهمو شماره 

 و(1390شورو مجتبی )حاجی ؛فتاحیو احداهلل ؛الدی  افتتاریو علیرضارک  -

های وهشو شگ«روستایی مناطق در زندگی کیفیت فضایی توزیع ارزیابی»
   29-62و هص 2روستاییو سال دومو شماره 

 سنجش کیفیت» و(1392براتیو زهرا ) ؛منصوریانو حسی  ؛سلیمانیو محمد -

ن از های در حال گذار شهری )مورد مرالعه: محله دروازه شمیرازندگی در محله
  51-75و هص 38و جغرافیاو سال یازدهمو شماره «شهر تهران( 12منرقه 

ده شیرامون فراتحلی  مرالعات انجام ش» و(1393ه و مستمعو رضا )شکربیدیو عالی -
 و هص2شناسی ایرانو سال شانزدهمو شماره و مجله جامعه«خنونت علیه زنان

177-153  

بر  عوام  اجتماعی و فرهندی موثر» و(1392) الهیو سیمی  و کفاشیو مجیدشمس -
و 20ه شنجمو شمار و شگوهش اجتماعیو سال«کیفیت زندگی شهروندان شهر تهران

  161-181هص 
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ا ت 1365بررسی تحوالت کیفیت زندگی در ایران )» و(1389عنبریو موسی ) -

  149-181و هص 2و مجله توسعه روستاییو سال اولو شماره («1385

ه کیفیت روند مرالع» و(1391نوذریو حمزه ) ؛کریمیو علیرضا ؛لفاریو لالمرضا -

و 3شماره  و سال اولو«جتماعی در ایرانزندگی در ایرانو مرالعات و تحقیقات ا

  107-134هص 

 با فراتحلی  کاربردی راهنمای و(1393) سیدطه ناندیروحس  ؛اهللوجه زادهوقربانی -

  شناسانجامعه انتنارات: تهران وCMA2 افزارنرم

 و(1391) روشن  منتاقو ؛علیرضا سیفیو ؛ابوعلی ودادهیرو ؛محمدعلی محمدیو -

 شماره زدهمودوا سال اجتماعیو رفاه فصلنامه و«ایران در فقر مرالعات فراتحلی »

  7-43 و هص45
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 سمت  انتنارات
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