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 چکيده

. هدف مقالة حاضر ارائة مدلي مناسب براي سنجش كيفيت زندگي در نواحي روستايي است
ن راستا، نخست، تعريفي از کيفيت زندگي بر اساس دو موضوع تأمين نيازهاي انساني و در اي

مندي افراد ارائه شده که در آن، برای کيفيت زندگی مفهومي چندبعدي و برآمده از رضايت
اي از حداقل سپس، مجموعه.  عيني و ذهني در نظر گرفته شده استعناصركنش متقابل 

هاي مختلف شناسايي شده و سرانجام، ها و مکانتايي در زماننيازهاي ضروري جوامع روس
ها و  همراه شاخصمدل عمومي سنجش کيفيت زندگي روستايي بر اساس نيازهاي انساني به

دهد كه سنجش كيفيت دست آمده نشان مينتايج به. گرهاي سنجش آن ارائه شده استتوصيف
توأمان  شرايط مكاني و زماني، بايد بدين منظوره  کپيچيده استاي زندگي در نواحي روستايي پديده

 .داراست را با اين همه، مدل پيشنهادي قابليت استفاده در شرايط مختلف. موردتوجه قرار گيرد

 .نيازهاي انساني  /بهبود زندگی/ نواحي روستايي/ کيفيت زندگي: هاواژه کليد

                                                 

عضو هيئت علمی دانشکدة جغرافيای دانشگاه تهران و دانشجوی کارشناسی ارشد سـنجش از دور و                ترتيب،   به *
  (hossein.mansourian@yahoo.com)طالعات جغرافيايیسيستم ا
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 مقدمه

 ، کيفيت زندگي از اهداف عمـدة افـراد        ي و بهبود  گير  اندازه ،در چند دهة اخير، شناخت    
اين عرصة علمي و تحقيقـاتي مـورد توجـه          . ها بوده است  ريزان و دولت   برنامه ،محققان

 ، علــوم محيطــي، اقتــصاد،زشــکيپ ،شناســيهــا از جملــه روانتعــداد زيــادي از رشــته
هـاي مؤسـسة    ايگـاه داده  پروست که بـر اسـاس       شناسي، و جغرافيا بوده و از اين        جامعه

 هزار تحقيق در مورد کيفيـت زنـدگي         ۵۵، بيش از    ۲۰۰۵ تا   ۱۹۸۲، از   )۱(طالعات علمي ا
بـر اسـاس ايـن تحقيقـات، کيفيـت زنـدگي در قالـب               ). ۱جدول  (صورت گرفته است    

اصطالحی علمي مفهومی برای بررسي چگونگي تأمين نيازهاي انـساني و نيـز معيـاري               
از . ز ابعـاد مختلـف زنـدگي اسـت         ا ها  گروهبراي درك رضايت و عدم رضايت افراد و         

در : شناسي عمده متمرکزند رو، تحقيقات و مطالعات اخير کيفيت زندگي بر دو روش  اين
هاي اجتماعي و اقتصادي قابل سنجش براي تعيين ميـزان            شناسي اول، از شاخص     روش

شناسـي دوم، بـر اسـاس         شود؛ و در روش   و چگونگي تأمين نيازهاي انساني استفاده می      
 ناميـده   )۲( کـه بهزيـستي ذهنـي      -های شخصي افـراد از تجـارب زنـدگي خـود            گزارش

آنچـه در اصـطالح،    .گيـرد  مـی مندي آنهـا مـورد بررسـي قـرار      سطح رضايت-شود مي
شـوند، عمومـًا بـر متغيرهـاي اجتمـاعي و             هاي عيني کيفيت زندگي ناميده مـي        شاخص

دسـت آمـده از   عات بـه هاي ذهني کيفيت زندگي بر اطال      اقتصادي متمرکزند اما شاخص   
هاي شخصي افراد از تجارب زنـدگي خـود تمرکـز دارنـد و در واقـع، مکمـل                     گزارش
با اين همه در زمينة کيفيت زنـدگي،        . روندشمار می   هاي اجتماعي و اقتصادي به      شاخص

شناسي ديدگاه خـاص خـود را دارنـد کـه اسـتفاده از هـر ديـدگاه نيـز بـا            هر دو روش  
ت، زيرا کيفيت زندگي بسيار متأثر از زمان و مکان جغرافيـايي       هايي همراه اس  محدوديت

 . دهندة کيفيت زندگی بدانها بستگی دارندها و عوامل تشکيلاست و مؤلفه
هاي روستايي به عوامـل زيـادي از جملـه اشـتغال، درآمـد              کيفيت زندگي مردم و مکان    

 و ، امنيت،طبيعي محيط ، سالمت، دسترسي به خدماتی مانند آموزش و بهداشت،مناسب
 هـاي شـهري نيـز       کيفيت زندگي مردم و مکـان      هر چند، . هاي قوي وابسته است   انجمن
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 هاي اخير  شده در زمينة كيفيت زندگي در سالاي از مطالعات انجام خالصه-۱جدول 

 محقق
رشتة 
 علمي

 منطقه روش اهداف

 کافمن و آدامک
(Coffman and Adamec, 

1999) 

-موسيقی
 درماني

اسايی تأثيرات مشارکت در شن
هاي موسيقي بر کيفيت  گروه

 زندگي

کمي و کيفي، تحليل 
محتوا، پرسشنامه با 

 های باز و بستهپرسش

امريکاي 
 شمالي

 ادواردز و همکاران
(Edwards et al., 2004) 

-روان
 شناسي

 

بررسي روابط بين کيفيت 
زندگي و انواع مختلف 

 هاي بدنيفعاليت

ز کيفي، با استفاده ا
 گروه کنترل

آفريقاي 
 جنوبي

  و دولينيکار
(Currie and Develin, 

2002) 

 
 سالمت

 

روي بر بررسي تأثيرات پياده
بهزيستي جسمي و روحي 

 مادران جوان

کيفي و کمي، مصاحبة 
 رو در رو

 استراليا

 فيشر
(Fisher, 2004) 

مطالعات
 فراغت

هاي  تأثيرات برنامه ارزيابي
يفيت اي بر کروي محلهپياده

 زندگي افراد مسن

کيفي، با استفاده از 
 گروه کنترل

آمريکاي 
 شمالي

 بلوم و کرايگ
(Bloom and Craig, 

2001) 

 
 جغرافيا

 

ازريابي روابط بين کيفيت 
زندگي و متغيرهاي 

  اقتصادي-اجتماعي

کيفي و کمي، تحليل 
آماري با استفاده از 
 رگرسيون چندمتغيره

 چين،
بنگالدش، 
 و هند

 ن اوسئونجئو
(Auh, 2005) 

مطالعات 
 خانواده

 

بررسي روابط بين کيفيت 
هاي مسکوني زندگي و محيط
هاي روستاييدر ميان خانواده

سازي،تحليل کمي،مدل
آماري با استفاده از 
 همبستگي و رگرسيون

آمريکاي 
 شمالي

 جيمز اوباديا بوکينا
(Bukenya, 2001) 

 اقتصاد
 

تحليل کيفيت زندگي، توزيع 
 و توسعه روستاييدرآمد، 

کمي، پرسشنامه با 
 های باز و بستهپزسش

آمريکاي 
 شمالي

  مولراوالري الکساندر
(Muller, 2002) 

 
 جغرافيا

بررسي کاربرد تصاوير 
ها در اي و سرشماريماهواره

 سنجش کيفيت زندگي

کمي، تحليل آماري با 
 استفاده از رگرسيون

آمريکاي 
 شمالي

 دليا بوکنيل
(Bucknell, 2002) 

علوم 
 محيطي

بررسي کيفيت زندگي در يک 
 محيط در حال تغيير

کمي و کيفي، پرسشنامه 
های باز و بستهباپرسش

 کانادا

 مطالعات نگارندگان: مأخذ
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هاي مربوط به سنجش رفاه و زنـدگي بهتـر در              اما چالش  ،بدين عوامل وابسته است   

ها بـه شـرايط    ي از اين چالش برخ. گونه نواحي با مناطق روستايي بسيار تفاوت دارد         اين

اند اما برخي ديگر بـه چـارچوب سـازماني و نهـادي موجـود در                كالن اقتصادي وابسته  

ــوط مــی  ــواحي روســتايي مرب ــراکم كــم  . شــودن عــواملي ماننــد مقيــاس کوچــک و ت

 کاهش اشتغال و درآمد در بخـش کـشاورزي، فاصـلة زيـاد و               ،هاي روستايي   سکونتگاه

هاي ارتباطي و شبکة حمل و نقل نامناسب و ناکارآمد اجراي           راه ،انزواي جغرافيايي آنها  

رو، بـا   از ايـن  . کندتر مي يچيدهپهاي الزم براي بهبود کيفيت زندگي روستايي را           سياست

 سنجش كيفيت   ،توجه به اهميت كيفيت زندگي در توسعه و بهزيستي اجتماعات انساني          

در اين راستا، مقالة حاضر کوشـيده       . اردزندگي و تبيين عوامل مؤثر بر آن اهميتی ويژه د         

 مـدلی   ،هاي موجود در زمينـة کيفيـت زنـدگي        ها و مدل  است با بررسي مفاهيم، ديدگاه    

هاي موجود در   هاي پيشين، با واقعيت   جديد براي سنجش آن ارائه کند تا نسبت به مدل         

امع روستايي  نواحي روستايي انطباق بيشتري داشته باشد و بتوان با توجه به نيازهاي جو            

در ارائـة ايـن مـدل، پيونـدهاي         . در شرايط مختلف زماني و مکاني از آن اسـتفاده کـرد           

مفهومي بين دو رويکرد متفاوت عينی و ذهنی در زمينة کيفيت زندگي و شاخص هـاي                

 . متناسب با آنها مد نظر قرار گرفته است

 تعريف و مفهوم کيفيت زندگي

هاي فـردي و    ، و متأثر از زمان، مکان و ارزش        نسبي ،کيفيت زندگي مفهومي چندوجهي   

 ابعـاد ذهنـي و      ،اجتماعي است که از يک سو، ابعاد عينـي و بيرونـي و از سـوی ديگـر                 

در اين راستا، نخـست،     . رو، ارائة تعريفی جامع براي آن آسان نيست       از اين . دروني دارد 

يـف مـورد نظـر    پردازيم و سپس، تعربه بررسی برخي از تعاريف محققان اين حوزه می    

 .کنيمخود را تشريح مي
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  تعاريف مختلف کيفيت زندگي -۲جدول 

 »کيفيت زندگي«تعريف  محقق

 مولر
(Moller, 1982) 

 عمومي ها در شرايط اجتماعي و اقتصادي گروهو ميزان رفاه افراد

 گروه کيفيت زندگي سازمان
 بهداشت جهاني

(WHOQOL Group, 1993) 

هاي فرهنگي و گي در متن نظامادراک فردي از وضعيت زند
 انتظارات، استانداردها، ،ارزشي جامعه و در ارتباط با اهداف

 هاي فردعاليق، و نگراني

 پسيون
(Pacione, 1995) 

 ،کنندطور کلي، وضعيت محيطي که مردم در آن زندگي ميبه
مانند آلودگي و کيفيت مسکن، و نيز برخي صفات و 

 سالمت و دسترسي ي خود مردم، مانند ها ويژگي

 مک گرگور
(MacGregor, 1998) 

فقط برخورداری از چيزهايي که ميزان برخورداري فرد؛ البته نه
هايي که فرصت انتخاب آنها را دست آورده بلکه از تمام گزينهبه

به بيان ديگر، کيفيت زندگي به آزادي براي رسيدن و . دارد
قعي وابسته است هايي وانرسيدن به موفقيت و آگاهي از فرصت

 .که فرد در مقايسه با ديگران در اختيار دارد

 پال
(Pal, 2005) 

معياري براي سنجش ميزان تأمين نيازهاي روحي، رواني و 
ي کلي ها ويژگيدهندة مادي جامعه و خانواده، که نشان
همچنين، کيفيت زندگي . اجتماعي و اقتصادي يک ناحيه است
شرايط و وضعيت عيني روستايي عبارت است از چگونگي 

 .ها و روستاهازندگي خانواده

 جنز
(Janse, 2004) 

ساختاري چندبعدي شامل قلمروهاي مادي، احـساسي، روانـي،         
 اجتماعي، و رفتاري

 هاگرتي و همكاران
(Hagerty et al., 2001) 

فقط بر برخي از اصطالحي که برکيفيت کلي زندگي افراد و نه
رو، اگر کيفيت زندگي ند؛ و از اينکقلمروهاي زندگي داللت مي

به اجزاي مختلف تقسيم شود، بايد اجزای آن در مجموع يک 
 .ساختار کلي به نام کيفيت زندگي را نمايش دهند

 مطالعات نگارندگان: مأخذ

  گفـت کـه اصـوًال کيفيـت زنـدگي مفهـومی             تـوان   ميشده،  با توجه به تعاريف ارائه    

يت جمعيـت در يـک مقيـاس جغرافيـايي خـاص            يچيده و چندبعدي است که با وضع      پ
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هاي ذهني يا     رو، هم به شاخص   در رابطه است؛ و از اين     )  و يا کشور   ، شهر ،مانند روستا (

بنـابراين، بـديهی    ).۱۳۸۵کوکبي، ( هاي عيني و کمي متکی است کيفي و هم به شاخص

هـاي عينـي و       است که تمامي مطالعات کيفيت زندگي در قالـب دو سرفـصل شـاخص             

مثابه کنش متقابـل  مقالة حاضر نيز کيفيت زندگي را به    . شود  هاي ذهني انجام مي     خصشا

 در  - بهزيـستي ذهنـي    -بين نيازهاي انساني و احساس ذهني نسبت به تأمين اين نيازهـا           

 ، توليـد مثـل    ،نيازهاي انساني دربرگيرندة نيازهايي مانند امـرار معـاش        . نظر گرفته است  

؛ و بهزيـستي ذهنـي نيـز از رهگـذر واکـنش افـراد و                 رشد، و پيشرفت اسـت     ،بهزيستي

. شـود  تشخيص داده مـي  های مربوط به شادکامي و رضايت از زندگي       به پرسش  ها  گروه

 زمينـة   ،ارتباط بين تأمين نيازها و رضايت از تأمين هر کدام از نيازها از ظرفيت روحـي               

 بـه  هـا  گـروه که افراد و پذيرد هايي تأثير می تحصيالت، و نيز از وزن ،ها ارزش ،فرهنگي

 . دهندتأمين هر نياز در مقايسه با ديگر نيازهای انساني مي

 هاي کيفيت زندگي  شاخص

هـاي عمليـاتي کـردن مفهـوم        هاي کيفيت زندگي يکـي از راه        طراحي و تدوين شاخص   

ي کيفيـت زنـدگي در منـاطق        گيـر   اندازهدر سه دهة گذشته، براي      . کيفيت زندگي است  

هرچنــد، نهادهــايی ماننــد . هــاي زيــادي صــورت گرفتــه اســتشمختلــف دنيــا، تــال

هاي گروهي براي سنجش کيفيـت زنـدگي        هاي دولتي، و رسانه   پژوهشگران، کارگزاری 

اند، اما ارزيابي معايب و مزايـاي هـر کـدام از ايـن              هايي گوناگون پيشنهاد کرده     شاخص

از محققـان بـراي     بـا ايـن همـه، بـسياري         . ها با روشی معين انجام نشده اسـت         شاخص

هـاي عينـي و ذهنـي را يـادآور            ارزيابي کيفيت زندگي نياز به هر دو دسـته از شـاخص           

هاي عيني بـر اسـاس فراوانـي يـا کميـت مـادی ماننـد ميـزان درآمـد                      شاخص. اند شده

هـاي  هاي ذهني بر اسـاس پاسـخ   ی شاخصگير اندازهشوند، در حالی که   ي مي گير  اندازه

هاي کالن کيفيـت      ين شاخص تر  مهمدر پی،   .گيرد  میصورت  رواني مانند رضايت شغلي     

 .زندگي بررسي شده است
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  )۳(توليد ناخالص داخلي
نخستين شاخص پيشرفت اجتماعي و کيفيت زندگي توليد ناخالص داخلـي اسـت کـه               

ترين شاخص مـورد اسـتفاده در مقايـسة ثـروت           ، به متداول  ۱۹۴۰دنبال معرفی آن در      به

بـا  . بهزيستي و توسعه بر اساس ثروت مادي مبدل شـده اسـت           کشورها و معياري براي     

 - منفعـت، مطلـوب    -گفتـة منتقـدان، توليـد ناخـالص داخلـی ميـان هزينـه             اين همه، به  

 توان  ميرو، ن شود؛ و از اين   رسان تمايزي قائل نمی    آسيب -هاي مولد نامطلوب، و فعاليت  

عـات علمـي نـشان    از سـوي ديگـر، مطال   .اين شاخص را معرف کيفيت زندگي دانست

اي خطـي نيـست، بلکـه    که رابطة بين پيشرفت اقتصادي و کيفيت زندگي رابطـه  اند داده

سوست که حداقل شـرايط مطلـوب مـادي    اي هماين دو با يکديگر تنها تا نقطه حرکت

 انتظار داشـت    توان  ميبراي زيست انسان فراهم شده باشد و از اين نقطه به بعد، ديگر ن             

زيـرا انـسان موجـودي      اقتصادي به بهبود کيفيت زندگي کمـک کنـد،  که تأمين نيازهاي

 بـسياري از رفتارهـاي او را        تـوان   مـي چندوجهي و پيچيده است و با منطق اقتـصادي، ن         

 ). ۱۳۸۳خوارزمي، (تبيين کرد 

  )۴(شاخص پيشرفت اصلي
 مطـرح شـد،     )۵(اين شاخص که نخستين بار از سوی سازمان تعريـف مجـدد پيـشرفت             

ين تـر   مهـم . سـنجد ه دارد و پيشرفت اجتماعي را در قالب ارزش پـولي مـي            هجده مؤلف 
هاي عمـومي، آلـودگي، توزيـع درآمـد،         زيرساخت: اند از هاي اين شاخص عبارت   مؤلفه

 ).۱۳۸۳خوارزمي، (بيکاري، و مرگ و مير ناشي از تصادفات 

  )۶(شاخص سالمت اجتماعی
نـوآوري در سياسـت   « در مؤسسة و همکارانش )۷(ميرينگاف مارک اين شاخص را دکتر

شاخص سالمت اجتماعی شـامل  . اند تهيه کرده)۸(وابسته به دانشگاه فوردهام »اجتماعي
دولت . دهندشانزده مؤلفه است که همة مراحل زندگي و نيز فرد و جامعه را پوشش مي              

 و  سـجادي (انـد   کـار گرفتـه   ای گسترده به  گونهکانادا وايالت کانتيکات اين شاخص را به      
: انـد از  هاي شـاخص سـالمت اجتمـاعی عبـارت        ين مؤلفه تر  مهم). ۱۳۸۳ صدرالسادات،
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مرگ و مير نوزادان، خودکشي نوجوانان، پوشش بيمة درمـاني، مـسکن، مـصرف مـواد                
 ).۱۳۸۳خوارزمي، (مخدر، و متوسط درآمد هفتگي 

  )۹(شاخص توسعة انساني
 ارائـه شـد، هـر سـال         )۱۰( ملل ، از سوی برنامة عمران سازمان     ۱۹۹۰اين شاخص که در     

سـنجد و بـر   دستاورد کشورها در توسعة انساني را از طريق يـک شـاخص مرکـب مـي      
شاخص توسعة انسانی، با تصريح بـر ماهيـت         . کندبندي مي اساس آن، کشورها را درجه    

چندبعدي توسعه، گرايش به راهبردهاي مختلف براي حرکت از ارتقای رشد به ارتقای             
ها را در کانون مفهوم توسعه قـرار        همچنين، اين شاخص انسان   . ب شد بهزيستي را موج  

هاي انساني در حکم راهنماي کامـل زنـدگي     دهد و هدف توسعه را باال بردن قابليت       مي
 بـراي مقايـسة     )۱۱(بنابراين، شاخص توسعة انسانی، که با استفاده از ديدگاه سن         . داندمي
: انـد هاي ديگري انجاميد، که از آن جمله        اخصالمللي در نظر گرفته شد، به ايجاد ش       بين

همـة ايـن   . )۱۴(انساني ، و فقر)۱۳(، توانمندسازي جنسيتي)۱۲(های توسعة جنسيتي شاخص
ی گيـر  انـدازه دانش و اسـتاندارد زنـدگي مناسـب را     ها سه بعد اميد به زندگي، شاخص

نبي آن تعريفی   هاي جا   با اين همه، از آنجا که شاخص توسعة انسانی و شاخص          . کنند  می
کنند، شاخص هاي ديگري براي کيفيت زندگي       بسيار محدود از کيفيت زندگي ارائه مي      

، و نيـز    ۱۹۹۶ در   )۱۵(شـاخص کيفيـت طبيعـي زنـدگي       : اندمطرح شدند، که از آن جمله     
هاي مدني و قوانين سياسي را بـه        ، که آزادي  )۱۶(سگوپتا و ويل  اشاخص کيفيت زندگي د   
، پـس از    ۲۰۰۲ در   )۱۷(الک و وردوگ  اهمچنين، شـ  . زوده است شاخص توسعة انسانی اف   

 شـاخص زيـر را   ۲۳ مقالة مرتبط با کيفيت زنـدگي،      ۲۴۵۵ چکيده و    ۹۷۴۹مطالعة دقيق   
خرسـندي، خودپنـداره، نداشـتن فـشار        : انـد براي سنجش کيفيت زندگي پيشنهاد کـرده      

صيالت، هاي مادي، وضع مـالي، شـغل، مـسکن، تحـ          روحی، تعامالت، روابط، حمايت   
ها و  هاي روزانه، فراغت، کنترل فردي، ارزش     صالحيت فردي، کارآيي، سالمت، فعاليت    

هاي اجتمـاعي، حقـوق انـساني، و        ها، حمايت ها، مشارکت، نقش  اهداف فردي، انتخاب  
هـاي ذهنـي کيفيـت      دليل توجه زيـاد بـه جنبـه       ها نيز به    اما اين شاخص  . حقوق مشروع 

هاي چندبعدي کيفيت   همچنين، با توجه به جنبه    . ر گرفتند زندگي کمتر مورد استفاده قرا    
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زندگي، فراواني متغيرها، و سيستم هـای وزن دهـی بـه شـاخص هـا، مـشکالت تهيـة                    
 .ها در بسياري ديگر از مطالعات نمايان شده است شاخص

 ها ارزيابي شاخص
هنـد،  د ها از کيفيت زندگي تصويری خاص ارائه مي         به هر حال، هر کدام از اين شاخص       

امـروزه،   .زيرا مفروضات هر کدام در بارة ترکيب عوامل کيفيت زندگي متفـاوت اسـت  
بيشتر محققان بر اين باورند که کيفيت زندگي تابعي ساده از ثروت مادي نيـست؛ و بـه                  

 ماننـد عوامـل اجتمـاعي،       -همين دليل، آگاهي روزافزون نسبت به اهميت عوامل ديگـر         
هايي از کيفيـت       به جستجوی شاخص   -مت در جامعه  اقتصادي، سياسي، محيطي، و سال    

های صرفًا مبتنی بر توليد ناخالص داخلـی تفـاوت            زندگي انجاميده است که با شاخص     
در نتيجه، محققان کيفيت زندگي در اين زمينه بسيار با يکديگر توافق دارنـد کـه                . دارند

 يکــی،: بـراي سـنجش کيفيــت زنـدگي، دو نــوع شـاخص کـامًال جداگانــه الزم اسـت      
کنند، مانند   را توصيف مي   ها  گروههاي زندگي و کار افراد و       هاي عيني که محيط     شاخص

 ؛ و ديگـری، )Liu, 1979(امکانات آموزشـي، بهداشـتي، تـسهيالت فراغـت، و مـسکن      
هاي ذهني که بر پاية چگونگي درک و توصيف مردم از وضـع خـود اسـتوارند                   شاخص

)Campbell, 1976 .(دهنـدة   هـايي تکميلـي کـه نـشان    گيـری از داده رهبرای نمونه، با به
هـاي دريـافتي و يـا خـدمات بهداشـتي           ادراکات مردم نسبت به وضع بهداشت، مراقبت      

گذشته از  . شود  تر مي موجود است، درک کامل از وضعيت بهداشتی در يک منطقه آسان          
ظ اعتبـار  لحادليلی قاطع براي برتري يکي از اين دو نوع شاخص بر ديگري به ديگر آن،

هاي عيني و ذهني      افزون بر اين، اکنون رابطة مستقيم بين شاخص       . و پايايي وجود ندارد   
کيفيت زندگي به اثبات رسيده است و همة شواهد گويای ضـرورت اسـتفاده از هـر دو           

ي اجتمـاعي ماننـد سـن، درآمـد،     هـا  ويژگـي با اين همه، بسياري از  . نوع شاخص است  
گذارنـد و بـراي     بي ذهنـي از شـرايط عينـي تـأثير مـي           تحصيالت، و سـالمت در ارزيـا      

البتـه تجربـة فـردي نيـز عـاملی          . کننـد دگرگونی شرايط عيني، همچون صافی عمل مي      
گذارد؛ برای مثال، فردي را در      کليدي است که بر ادراک فرد از يک قلمرو ويژه تأثير مي           

جربـه بـر ادراک     نظر بگيريد که قرباني عملی مجرمانه در يک محل بـوده اسـت؛ ايـن ت               
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بـسا  گذارد که چه  فردي وي از امنيت در آن محل چنان تأثير عميق و ماندني برجاي مي             
هـاي عينـي      شده در آن محل بر حسب شاخص      یگير  اندازهبا نرخ واقعي جرم و جنايت       

سـطح انتظـارات فـردي      ذهني بـه -ديگر عامل مهم در رابطة عيني. بسيار متفاوت باشد
رضايت نسبتًا باالی افراد داراي موقعيت عينـي ضـعيف را موجـب             گردد که اظهار    برمی
د بر رابطة بين شـرايط عينـي و         توان  ميتصور انطباق نيز عامل ديگري است که        . شودمی

طور طبيعي، آرزوهای فرد مطابق     به: گويددر اين زمينه، اينگلهارت مي    . ذهني مؤثر باشد  
بـه بـاور وي،     . يابدفرد افزايش مي  گونه است که سطح رضايت        با وضعيت اوست و اين    

رضايت ذهني از هر جنبة خاص زندگي بازتاب شکاف بين سـطح آرزوهـا و وضـعيت                 
 يابنـد تـدريج بـا وضـعيت وي تطـابق مـي          عيني افراد است، اما سطوح آرزوهاي فرد به       

زمينة فرهنگي افراد از ديگر عواملي است که در رابطة بين           ) . ۱۳۷۸ عبدي و گودرزي،  (
کنند؛ همين زمينة فرهنگـی اسـت       اي عيني و ذهني کيفيت زندگي دخالت مي       ه  شاخص

 .کندشده را ارائه مييگير اندازهکه استاندارد مقايسه بر اساس شرايط عيني 
ي زير را داشته    ها  ويژگيهاي کيفيت زندگي      رفته، پيداست که بايد شاخص     همروی

 :باشند
ها در همـة سـطوح فـردي،        زيابي برنامه گذاران عمومي براي توسعه و ار      به سياست  -۱

 المللي کمک کنند؛خانوادگي، اجتماعی، استانی، کشوری و بين
هـاي زمـاني مختلـف را       هاي زماني، امکان نظارت و کنترل در دوره        بر مبناي سري   -۲

ي هـا   گـروه داشته باشند؛ اين موضوع براي سياست عمومي در ارزيابي اينکه بـراي             
بينـي آينـده بـسيار     در حال بهبود است و نيز براي پيش    هدف چه اوضاع و شرايطي    

 مهم است؛
  داراي پايايي، اعتبار و حساسيت باشند؛-۳
 ای مناسب تهيه و تدوين شده باشند؛ بر مبناي نظريه-۴
 سازي اطالعات پيچيده کمک کنند؛ و قابل درک باشند و به ساده-۵
 ).Malkina-Pykh, 2007(اشند پذيری داشته ب در جامعة در حال تغيير، انعطاف-۶
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 هاي ساختاري کيفيت زندگي مدل

 کـه از آن     -بنا به ضرورت، بايد تشخيص قلمروهاي زندگي و چگونگي روابط بين آنها           

 در -بيني احساس مردم نسبت به کيفيت زنـدگي خـود اسـتفاده کـرد      براي پيش  توان  مي

رکيـب قلمروهـاي    منظور تشريح چگونگی ت   به. چارچوب يک مدل فکري صورت گيرد     

مندي افراد براي ارائة احساس کلي آنها نسبت به کيفيت زندگي خـود،             مختلف رضايت 

تـرين مـدل، کيفيـت کلـی     هاي ساختاري گوناگون پيشنهاد شده که بر اساس سـاده  مدل

هاي مختلـف زنـدگي     دار از سطح رضايت در قلمروها و جنبه       زندگي يک مجموع وزن   

 ).۱شکل (است 
 

 S 

 
D1 D2 D3 Dn 

 

d1 d2 … dn d1 d2 … dn 
 ترين مدل ساختاري کيفيت زندگي ساده-۱شکل

S =کيفيت کلي زندگی؛ D = رضايت در قلمرو مورد نظر؛d =رضايت در زير قلمرو مورد نظر 

 Pacione, 2003: مأخذ
 

. است اساسي مشکلی زندگي مختلف قلمروهاي بمطلو ويژگي و تعداد روش، اين در

خانواده،  با روابط شامل قلمرو هفت (Hagerty et al., 2001) همکاران و هاگرتي اعتقاد به

به اجتماع، و    تعلق احساس مولد، فعاليت و کار سالمت، مادي، عاطفي، بهزيستي  بهزيستي

 ). ۳جدول (دهند ند فضاي کيفيت زندگي را به خوبی پوشش توان ميامنيت فردي 
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 هاي گوناگون قلمروهاي کيفيت زندگي از ديدگاه-۳جدول 

 کامينس
 (Cummins, 

)1997 

 همکارانو هاگرتي
(Hagerty et al., 

2001) 

سازمان بهداشت 
  جهاني

(WHOQOL 
Group, 1993) 

 الکاش
(Schalock, 2000)

  و پريفلس
(Felce and Perry, 

1996) 

 بهزيستي مادي اديبهزيستي م مادي سالمت سالمت
 بهزيستي جسمي بهزيستي جسمي محيط بهزيستي مادي بهزيستي مادي

 بهزيستي اجتماع
احساس تعلق به 

 اجتماع
 اجتماعي بهزيستي شمول اجتماعي روابط اجتماعي

 بهزيستي مولد بهزيستي احساسي شناختيروان مولد کار و فعاليتکار و فعاليت مولد
 بهزيستي احساسي حقوق سطح استقاللاحساسيبهزيستي  بهزيستي احساسي
روابط اجتماعي و 

 خانوادگي
روابط با خانواده 

 و دوستان
 بهزيستي مدني فرديروابط بين معنوي

 - پيشرفت فردي - امنيت فردي امنيت
 - خودمختاري - - -

 

، در گـزارش کيفيـت زنـدگي مـردم آمريکـا،          ۱۹۷۶و همکاران وي نيـز در       )۱۸(کمبل
اند لمرو خاص را براي مطالعة کيفيت زندگي مورد توجه قرار دادند، که عبارت            دوازده ق 

ازدواج، زندگي خـانوادگي، بهداشـت، همـسايگي، دوسـتي، شـغل، مکـان زنـدگي،                : از
انداز، و آموزش رسمي؛ و سپس، به تدوين مدلي         مسکن، معيار زندگي، تحصيالت، پس    
ص از هر کدام از اين قلمروهـا و نيـز           مندي شخ از عوامل پرداختند که در ابراز رضايت      

اين مـدل مبـين آن      ). ۲شکل  (مندي کلي او در زندگي مؤثر بود        در شيوة تعيين رضايت   
است که موقعيت عيني شخص در هر کـدام از قلمروهـاي زنـدگي ماننـد بهداشـت در                   

 اما اين ادراک ممکن است نسبت به موقعيت عيني       ،ادراک وي از آن موقعيت مؤثر است      
  موقعيـت ادراک  ،در مرحلة بعد. کامًال متفاوت باشد) لحاظ خصوصيات شخصي فردبه(

. شده با معيارهاي مقايسة شخص ترکيب شد تا ارزيابي او از آن قلمرو مـشخص شـود                
آنگاه بار ديگر، ترکيب خصوصيات شخـصي بـا ارزيـابي شـخص صـورت گرفـت تـا                   

منـدي شـخص در همـة    ايت رضـ ،مندي او در آن قلمرو تعيين شود؛ و سرانجام     رضايت
 ).۱۳۷۷ازکمپ، ( او را مشخص کند زندگي شد تا کيفيت کلي ترکيبقلمروهاي زندگي 
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  مدل رضايت از زندگي-۲شکل 

 .۱۳۷۷کمبل و همکاران، به نقل از ازکمپ، : ماخذ

ــدل  ــاييکــي ديگــر از م ــل و همکــاران   ه ــدگي توســط رافائ   اساســي کيفيــت زن

(Raphael et al., 1996)آنها يک چارچوب مفهومي چندبعدي مبتنـي بـر   .  پيشنهاد شد

منظور سـنجش کيفيـت زنـدگي       را به ) بودن، دارايي ، و شدن    (سه قلمرو اساسي زندگي     

رتبط بـا   در ايـن مـدل، دو عامـل مـ         . هـا ارائـه کردنـد     ها در همة مکـان    براي همة انسان  

 کيفيـت زنـدگي هـر فـرد را          - يعني، اهميت و برخـورداري     -قلمروهاي اساسي زندگي  

 صفات عينی

 صفات ادراک 
شده

ارزشيابی صفات
شده

رضامندی در 
 )۱(قلمرو 

 

ی
ص
شخ

ت 
صيا

صو
خ

 

معيارهای 
 مقايسه

ايت از رض
 زندگی

 کيفيت زندگی اجزای

قلمرو 
)۱(

قلمرو 
)۲( 

قلمرو 
)۳( 

 صفات عينی صفات عينی

 صفات ادراک 
شده

 ارزشيابی صفات
شده

رضامندی در 
 )۲( قلمرو

 صفات ادراک 
شده

 ارزشيابی صفات
شده

رضامندی در 
 )۳( قلمرو
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کنند؛ و بنابراين، کيفيت زندگي عبارت است از اهميت نسبي يا مفهوم مـرتبط              تعيين مي 

 ).۴جدول (با هر بعد خاص و ميزان برخورداري فرد در آن بعد 
 

  و همکاران اجزای کيفيت زندگي بر اساس مدل رافائل-۴جدول 

 شاخص بودن

 آرايش و لباس، ظاهر فيزيکي بدني، هايفعاليت تغذيه، فردي، بهداشت جسمي، سالمت مادي

 سالمت رواني، شناخت، احساسات، عزت نفس، خودپنداره رواني

 هاي شخصي، استانداردهاي رفتار شخصي، اعتقادات معنويارزش معنوي

 شاخص دارايي

 سه، همسايگي، اجتماع محليمدر/ مسکن، محل کار مادي

 خانواده، دوستان، همسايگي و اجتماع محلي، همکاران اجتماعي

 هاي تفريحيهاي آموزشي، برنامهبهداشتي و اجتماعي، استخدام، برنامه خدمات درآمد، محلي اجتماع

 شاخص شدن

 هاي داوطلبانههاي خانوادگي، فعاليتفعاليت سودمندي

 شوند باعث افزايش آرامش و کاهش فشا روحی ميهايي که فعاليت فراغت

 شوند، سازگاري با تغييرات هايي که باعث بهبود دانش و مهارت ميفعاليت رشد

 Raphael et. al., 1996: مأخذ

 مدل پيشنهادي براي سنجش کيفيت زندگي در نواحي روستايي 

 شده است که هر  کالبدي باعث- اقتصادي، و فضايي  ، اجتماعي ،ي طبيعي ها  ويژگيتنوع  

هـای   استعدادها و نيـز تنگناهـا و محـدوديت         ، امکانات ،ها  ويژگيناحية روستايي دارای    

ــه ــرار داشــتن در ســطحی معــين از توســعه و   خــاص خــود و ب ــا ق ــب، ب همــين ترتي

اين موضوع  ). ۱۳۸۳رضواني،  (ها و نيازهايي خاص باشد       دارای اولويت  ،يافتگي سازمان

تـر از  مختلـف روسـتايي، اغلـب برخـي از نيازهـا اساسـي      دهد که در نـواحي     نشان مي 

 ،ای معقول گونهتر به نيازهای ديگر است و در صورت برآورده شدن اين نيازهاي بنيادي          
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بنابراين، در تحقيـق    . هاي ديگر دارای تأثيری کمتر بر رضايت کلي از زندگي است          جنبه

تــرين  پيچيــدهحاضــر، بــراي ســنجش کيفيــت زنــدگي در نــواحي روســتايي، يکــي از

هاي کيفيت زندگي را که در ارتباط با نيازهاي اساسي انـسان اسـت، مـورد                بندي فرمول

 .دهيماستفاده قرار مي

بدين منظور، فهرستي از نيازهاي انساني جوامـع روسـتايي در حکـم مبنـايي بـراي                 

اين نيازهـا از    . يشنهاد شده است  پهاي کيفيت زندگي      اي از شاخص  آوري مجموعه جمع

هاي رسشنامهپ،  )۲۰( نيف - ماتريس نيازهاي انساني مکس    ،)۱۹(مراتب نيازهاي مازلو  لسلهس

هـر چنـد،    . کيفيت زندگي، و مطالعات نيازسنجي جوامع روستايي برگرفته شـده اسـت           

طـور کلـي،    پوشـاني باشـند امـا بـه       ممکن است برخي از نيازهاي پيشنهادي داراي هـم        

هـا،  يازهاي جوامع روستايي را که در بيشتر زمـان        اي از حداقل ن   ايم که مجموعه  کوشيده

تـر  ها وجود دارد، شناسايي کنيم تا آغازي براي انجام تحقيقات کامل          ها، و فرهنگ  مکان

سپس، نيازهاي انساني در سه طبقة اصلي شامل        . در زمينة کيفيت زندگي روستايي باشد     

 و فراغت، که هر کدام       نيازهاي فرصت  -۳ و   ؛ نيازهاي بهزيستي  -۲ ؛ نيازهاي اساسي  -۱

ايـن  . انـد بنـدی شـده  گرهايي مختلف براي نواحي روستايي است، دسـته داراي توصيف 

 . آمده است۵گرهاي مختلف آنها براي جوامع روستايي در جدول نيازها و توصيف

در اين مدل، انواع منابع براي تأمين نيازهاي گوناگون انساني مورد توجه قرار گرفته              

هـا و امکانـات     ها براي تأمين نيازهايشان ناشي از فرصت      ي، توانايي انسان  عبارتبه. است

 سـرماية سـاخت و      ، سرماية انساني  ،در دسترس و ايجاد شده از طريق سرماية اجتماعي        

ها و هنجارهايي است که عمـل       سرماية اجتماعي شبکه  . سرماية طبيعي فرض شده است    

 اجتماعي بر اشکالي از سازمان اجتماعي       به ديگر سخن، سرماية   . کندتعاوني را آسان مي   

نـد  توان  مـي هـاي متناسـب،     ها داللت دارد که از طريق کنش       قواعد و شبکه   ،چون اعتماد 

دهـد کـه هـر       سـرماية اجتمـاعي اجـازه مـي        ،برای نمونه . کارآيي جامعه را تسهيل کنند    

دهـد  کشاورز کار خود را با حداقل سرماية ساخت در قالـب ابـزار و تجهيـزات انجـام                   

ها و نيز مهارت آنها در انجام کار        سرماية انساني دانش و اطالعات انسان     ). ۱۳۸۵ازکيا،  (
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گيـري از   به عبارت ديگـر، از طريـق سـرماية انـساني، اعـضاي جامعـه بـا بهـره                  . است

ند توانايي خود را تقويت و افزايش توليد را تـسهيل           توان  مياي  هاي فني و حرفه    آموزش

 ،صـورت ابزارهـا    سرماية سـاخت همـان کاالهـاي توليـد شـده بـه             ).۱۳۸۵ازکيا،  (کنند  

 هاسـت، و سـرماية طبيعـي نيـز کاالهـا و خـدمات تجديدشـدني                تجهيزات و ساختمان  

 ). Costanza, 1992(شـوند   هـا توليـد مـي   بـوم و تجديدنشدني است که از طريق زيست

ختلف انـساني نـشان     مثابه منابع ارضاي نيازهاي م    ها به ، اهميت اين سرمايه   ۵در جدول   

سرماية طبيعـي    و يا ) مثًال از طريق مسکن   ( سرماية ساخت    ،برای نمونه . داده شده است  

 .روندشمار می ارضاکنندة ابتدايي نيازهاي اساسي زندگي به )مثًال از طريق آب سالم(
هاي آنها  از ديگر نکات قابل ذکر در مدل پيشنهادي، اين است که نيازها و ارجحيت             

هـا از محـيط و هـر جامعـة     ها و هنجارهايي است که انـسان   زيادي تابع ارزش  تا حدود   
هـاي  هـا بـر اسـاس ارزش      اي، انسان کنند؛ برای نمونه، اگر در جامعه     خاص دريافت می  

  نيازهـاي آنهـا     ،ها در ميان آنها اشاعه داده شـده اسـت         اند و اين ارزش   الهي تربيت شده  
ــا ايــن ارزش  بنــابراين، ). ۱۳۶۴پــور، رفيــع(يابــد م مــيهــا معنــي و مفهــودر رابطــه ب

در مدل پيشنهادي، کيفيت زندگي در حکم يک سـازة چندبعـدي برآمـده از ارزشـيابي                 
نيازهاي گوناگون در نظرگرفته شده و همچنين، فرض بر اين بوده اسـت کـه هـر نيـاز                   

يـت  تأثيری متفاوت بر کيفيت کلي زندگي دارد؛ يعني، هرنياز داراي سهم نـسبي در کيف              
از .  که به عنوان وزن سهيم در کيفيت کلـي زنـدگي داراي اهميـت اسـت                ،زندگي است 

رو، کيفيت زندگي در هر زمان تابعي از اهميت نيازها بـراي هـر فـرد يـا گـروه بـر                      اين
حسب سهم نسبي آن در بهزيستي ذهني فرد و ميـزان بـرآورده شـدن نيازهـاي انـساني                   

  .فرض شده است
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  چارچوب سنجش کيفيت زندگي بر اساس مدل پيشنهادي-۳شکل 

 های تحقيقيافته:مأخذ

 

 کيفيت زندگی شوند؟می چگونه نيازها تأمين

 اجتماعی هنجارهای

 

 

 

ها برای   امکانات و فرصت  

بــرآورده کــردن نيازهــای 

 :انسانی

 سرماية ساخت ◄

 سرماية طبيعی ◄

 سرماية انسانی ◄

 اجتماعی سرماية ◄

   

  چگونگی ادراک نسبت به تأمين نيازها؟ 

  

  

 

 

 

 نيازهای انسانی

  نيازهای اساسی▪

  نيازهای بهزيستی▪

  نيازهای فرصت  ▪

 و فراغت

 

 

 بهزيستی ذهني

 )مندیرضايت(

برای افراد و 

 ها گروه
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گرهاي مختلف براي سنجش کيفيت زندگي  فهرست نيازهاي انساني و توصيف-۵جدول 

 در نواحي روستايي

 طبقه قلمرو گرهاتوصيف منابع مورد نياز

/ ها نسبت به افراد خـانوار     تعداد اتاق / کيفيت مسکن 
 تجهيزات و امکانات مسکن

 کميت/ کيفيت/ منبع
 برق/ گاز/ نفت/ چوب: منبع

مـصرف هفتگـي ميـوه و       / مصرف هفتگي گوشـت     
 سبزي

دسترســي بــه جايگــاه عرضــة مــواد / نــوع ســوخت
 سوختني 

ــات جمــع ــع بهداشــتي امکان / فاضــالبآوري و دف
 آوري و دفع بهداشتي زبالهامکانات جمع

 مسکن •
  
 آب آشاميدنی  •
 روشنايی  •
 غذا و تغذيه  •
سوخت براي پخت و     •

 پز و گرما

شــبکة جمــع آوري و  •
دفع بهداشتي فاضالب و    

 زباله

 
 سرماية ساخت
 سرماية طبيعي

 ية انسانيسرما
 سرماية اجتماعي

/ امکانـات تـأمين آب آشـاميدني      / وضعيت مـسکن    
/ وضعيت دسترسـي بـه سـوخت      / وضعيت روشنايي 

وضـعيت  / آوري فاضالب و دفع زباله      مکانات جمع ا
 تغذيه

 

 سطح رضايت •

ي
دگ
 زن
لية
 او
ي
ها
از
ني

 
ترين فاصله تا نزديک  / دسترسي به امکانات بهداشتي   

سالمت جسمي خود و خـانواده طـي        / مرکز پزشکي 
 يک سال گذشته

 ميزان  /قرار داشتن در محدودة خدماتي پاسگاه پليس      
 وقوع جرم

/ درآمـد ماهيانـه   / رضـايت شـغلي   / وضعيت شـغلي  
 پايداري و امنيت درآمد

 مقدار زمين/ نوع زمين
 

 تعداد دام/ نوع دام
/ چـرخ خيـاطي   / دوچرخـه / موتور سيکلت / اتومبيل

 اجاق گاز/ جارو برقي/ ويدئو/ يخچال/ تلويزيون

 سالمت •
 
 
 امنيت  •
 
 اسخدام  •
مالکيـــــت زمـــــين  •

 کشاورزي 
 ام مالکيت د •
ــاي   • ــت کاالهـ مالکيـ

 بادوام
 

ي
ست
زي
 به
ي
ها
از
ني

 
 
 

 سرماية ساخت
 سرماية طبيعي
 سرماية انساني
 سرمايةاجتماعي

/ وضعيت امنيت   / وضعيت امکانات مراقبت سالمت   
وضعيت زمين کشاورزي تحـت     / هاي شغلي فرصت
وضـعيت  / هاي تحت مالکيـت   وضعيت دام / مالکيت

 کاالهاي تحت مالکيت

 سطح رضايت •

 

 )ادامه در صفحه بعد(



 ۱۹  …ها  بررسي مفاهيم، شاخص: سنجش كيفيت زندگي 
 
 )ادامه از صفحه قبل(

 طبقه قلمرو گرهافتوصي منابع مورد نياز

-تعداد افراد تحـصيل   / دسترسي به امکانات آموزشي   
 ميزان تحصيالت سرپرست خانوار/ کرده در خانوار

امکانـات  / نـوع راه / امکانات حمـل و نقـل عمـومي      
ــابراتي  ــستي و مخ ــت / پ ــه و اينترن ــات رايان / امکان

  عموميکتابخانة
 دهندگاننرخ مشارکت رأي

توانايي انتخاب در برخي موارد مهـم زنـدگي ماننـد           
 ازدواج و انتخاب شغل

/ دسترسي به امکانات ورزشـي    / توان انجام مسافرت  
 دسترسي به امکانات فرهنگي و هنري

 آموزش  •
 
 
 ارتباطات و اطالعات •
 
 مشارکت •
 آزادي •
 تفـــريح و اوقـــات   •

 فراغت

 
 

 سرماية ساخت
 سرماية طبيعي
 سرماية انساني

 سرماية اجتماعي

ــي  ــات آموزش ــعيت امکان ــات / وض ــعيت امکان وض
توانـايي  / وضـعيت مـشارکت   / ارتباطي و اطالعـاتي   

 دسترسي به امکانات تفريحي/ انتخاب

 
 سطح رضايت •

 

ت
راغ

و ف
ت 

ص
فر

ي 
ها
از
ني

 

 های تحقيقيافته: مأخذ

هـاي    برای سنجش کيفيت کلـي زنـدگي روسـتايي و نيـز عمليـاتي شـدن شـاخص                 

هاي گوناگون استفاده کـرد     از روش  توان مينمايندگي از هر دسته از نيازها،       شده به  تعيين

دهد که افـراد    اين روش نشان مي   . ترين آنها استفاده از مدل خطي تجمعي است       که ساده 

براي رسيدن به يـک احـساس کلـي از کيفيـت زنـدگي رضـايت و عـدم رضـايت در                       

در ايـن روش، کيفيـت زنـدگي    . کننـد قلمروهاي مختلف زندگي را با هـم ترکيـب مـي     

ز دو مقدار متمايز براي ارزيابي هر شاخص مربوط به نيازهاي انساني، که             عبارت است ا  

دهد؛ و  يکي ميزان برآورده شدن نياز و ديگري اهميت نسبي نياز را مورد توجه قرار مي              

دهي نيازهاست که خواه بر اساس نظر کارشناسان يا مردم و           نکتة مهم آن چگونگي وزن    

اما مسلمًا بعيد است که تأثيرگذاری همة       . گيرد  میخواه بر اساس نظر هر دو گروه انجام         

رو، در اين مدل، فرض بر آن است که         نيازها بر کيفيت زندگي افراد يکسان باشد؛ از اين        

 . هر نياز داراي تأثيری متفاوت بر کيفيت کلي زندگي روستايي است
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RQOL  =گي روستايي کيفيت زند 

iα =وزن قلمرو در طبقه مورد نظر 

β = وزن طبقه مورد نظر  

( )iDBn =ميزان برآورده شـدن نيـاز    (امتياز قلمرو مورد نظر در طبقه نيازهاي اساسي

   ) مورد نظر
( )iDWBn =         ميزان بـرآورده شـدن     (امتياز قلمرو مورد نظر در طبقه نيازهاي بهزيستي

 ) نياز مورد نظر

( )iDOn =         ميـزان بـرآورده    ( امتياز قلمرو مورد نظر در طبقه نيازهاي فرصت و فراغت

        ) شدن نياز مورد نظر
     

تر نيز استفاده کرد؛ برای مثال، محقق       هايي پيچيده  از مدل  توان  ميبا توجه به اهداف،     

د ميزان وابستگي نيازهاي مختلف انساني با يکـديگر را ارزيـابي کنـد کـه بـدين         توان  مي

 . صورت غيرخطي خواهد بوددست آمده بهترتيب، مدل به

 گيريبحث و نتيجه

شده و با توجه به سه موضوع مهم زير، مـدلی جديـد بـرای               هاي انجام بر اساس بررسي  

 : جش کيفيت زندگي در نواحي روستايي ارائه شده استسن

ها ارائة تصويری کامل و مناسب از کيفيت زندگي با قابليت استفاده در تمامي مکان            -۱

 پذير است؛ هاي عيني و ذهني امکان ها تنها از طريق ترکيب شاخصو زمان
وسـتايي   فضايي نـواحي ر    -ي طبيعي، اجتماعي، اقتصادي، و کالبدي     ها  ويژگيتنوع    -۲

، امکانات و اسـتعدادها، و نيـز        ها  ويژگيباعث شده است که هر کدام از اين نواحي          

هايي خاص خود را داشته باشند که با نواحي شـهري و ديگـر              تنگناها و محدوديت  
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فـرد در زنـدگي     ي منحـصربه  ها  ويژگيبا وجود اين    . نواحي روستايي متفاوت است   

 کيفيـت زنـدگي در نـواحي روسـتايي          ترين شيوة سنجش  روستايي، انتخاب مناسب  

 بسيار دشوار خواهد بود؛ و 
هــر کــدام از نــواحي روســتايي بــا قــرار داشــتن در ســطحی معــين از توســعه و    -۳

تـر  دهندة اساسی ها و نيازهاي خاص خود را دارند، که نشان         اولويت ،يافتگي سازمان

گـر اسـت؛ و در   بودن برخي از نيازها در نواحي مختلف روستايي نسبت به انواع دي      

هاي ديگر بر رضايت    تر، تأثير جنبه  صورت برآورده شدن معقول اين نيازهاي بنيادي      

 .کلي از زندگي کمتر خواهد بود

نگرانة کيفيت زندگي، ابتدا تعريف کيفيت زندگي در        رو، براي ارائة ماهيت کل    از اين 

ت گرفـت؛ و  قالب ميزان تأمين نيازهـاي انـساني در ارتبـاط بـا بهزيـستي ذهنـي صـور          

سـپس،  . گرايـي ايجـاد شـد     هاي عيني و ذهني کيفيت زندگي هم        عبارتي، بين شاخص   به

هـا، و  ها، زماناي از حداقل نيازهاي انساني جوامع روستايي، که در بيشتر مکان      مجموعه

ها و امکانات مورد نيـاز بـراي رفـع          ها وجود دارد، شناسايي و سرانجام، فرصت      فرهنگ

هاي اجتماعي، انساني، طبيعي، و سـاخت مطـرح شـد،            قالب سرمايه  نيازهاي انساني در  

 کيفيـت زنـدگي در      تـوان   ميها،  گذاري مناسب در اين امکانات و فرصت      زيرا با سرمايه  

 .نواحي روستايي را بهبود بخشيد

نگرانه در بارة کيفيت زنـدگي      اندازي يکپارچه و کل   هر حال، مدل پيشنهادي چشم    به

صـورت عملـي اسـتفاده      هرچند، هنوز از اين مدل بـه      . دهدرائه مي در نواحي روستايي ا   

نشده است اما در آن، توانايي ايجاد يک چارچوب مفهومي مناسب بـراي انجـام ديگـر                 

مطالعات در زمينة کيفيت زندگي روستايي و نيز توانايي ارائة تصويري کامل از کيفيـت               

احي روستايي وجود دارد؛ زيرا بـا       زندگي، نيروهاي بهبود دهنده و نحوة بهبود آن در نو         

ريـزان بـراي نظـارت بـر         بـه برنامـه    تـوان   ميهاي کيفيت زندگي،      گيری از شاخص  بهره

 .هاي جديد کمک کردها، و ارائة برنامهها و برنامه اجتماع، بازبيني نتايج سياست
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