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مقدمه
ارتقای سرح زندگی از بدو خلقت تا به اموروز همینوه هودف اهولی انسوان بووده
است در سالهای نه چندان دورو انسان برای رسیدن به ای هدف فقط یو

عامو را

مدنظر داشت و آن بهبود شرایط اقتصادی زنودگی بوود روزگواری انسوان تنهوا عامو
رسیدن به کیفیت مرلوب زندگی را داشت رفاه مادی میدانسوت اموا اموروزه عموموا
شذیرفتهاند که رفاه مادی یا بهزیستی اقتصادی تنها ی

بعود از ابعواد متتلوه کیفیوت

زندگی را تنکی میدهد و تنهوا داشوت رفواه موادی موجوب افوزایش میوزان کیفیوت
زندگی نمیشود در واقعو کیفیت زندگی مفهومی چندبعدی اسوت کوه تموامی ابعواد
زندگی انسان را تحت تأثیر قرار میدهد و خود تحت تأثیر عوام متتلهو افوزایش و
کاهش مییابد بنابرای و برای افزایش کیفیت زندگی در ی

جامعه باید تمامی ابعواد

و عوام مؤثر بر آن و راههای ارتقای آنها شناسایی شودو زیرا بهطور کلی امروزه ای
عام شاخص توسعه اجتماعی کنورها محسوب میشود بنابرای داشت یو

جامعوه

توسعهیافته در گرو مرلوب بودن کیفیت زنودگی در آن جامعوه اسوت (شومسالهوی و
کفاشویو  )162 :1392بوه هموی دلیو ایو مفهووم اموروزه موورد توجوه متتصصوان
رشتههای علمی متتله و مؤسسات شگوهنی متعددی قرار گرفته است
در شنجاه سال اخیرو کنور ایران نیز از حیث توجه و تأکید بور اللوب شواخصهوای
کیفیت زندگیو کنوری کوشا بوده است از زمان شک گیری نظام برنامهریزی توسعه
در چارچوب سازمان برنامه و بودجه توا بوه حوالو رسوالت اهولی برناموههوا در کنوورو
گسترش رفاه اجتماعی و توسوعه انسوانی بووده اسوت اموا بوا وجوود بهبودهوایی کوه در
کیفیت زندگی مردم هورت گرفته اسوتو شواخصهوای مربوطوهو قوانعکننوده بوه نظور
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نمی رسند کیفیت شایی زندگی بتش قاب تووجهی از جمعیوتو بوهویوگه در روسوتاهاو
بیکاریو تورمو عدم برخورداری از معاش آبرومندو استفاده نوابرابر از کاالهوای اساسوی
نظیر مصرف سرانه انورییو دسترسوی بوه آب آشوامیدنی سوالمو تغذیوه مناسوبو سورانه
دسترسی به شزش

و دسترسی (توزیوع) نوابرابر برخوی خودمات و امکانوات آموزشویو

بهداشتی و رفاهی در مناطق متتله کنور و در نهایت برخی شاخصهوای بهداشوتی-
جمعیتی مانند میزان بیماری هاو از جمله مسائ و منکالتی هستند که جزوه دلدلههای
نهادهای اجرایی و داننداهی کنور محسوب میشوند (عنبریو  )151 :1389در واقعو
توجه به کیفیت زندگی در کنوری مانند ایران به لحاظ مرالعاتی و سیاستگذاری از
دو بُعد درونی و بیرونی اهمیت و ضرورت دارد از بُعد درونیو ضرورت کواربرد ایو
مفهوم را میتوان در مواردی چوون ارزیوابی اثورات سیاسوتهوای اجتمواعیو ارزیوابی
تصمیمگیریهای هورت گرفته در سرح خُرد و کالنو بهبود خدماترسانیو ترلیوب
منارکت عمومیو اعتالی حقوق انسانیو توزیع برابر منابع و مانند ای ها جستجو کورد
ابعواد بیرونوی ضورورت توجوه بوه کیفیوت زنودگی در کنوور بوا رونود رو بوه رشود
جهانیشدن شدت بینتری مییابد در عصر جهوانیشودنو منواطق متتلوه در جوذب
سرمایههایی که مرزهای ملی را به رسمیت نمیشناسند با همدیدر رقابت مویکننود از
طریق ارتقای کیفیت زندگی است که بسیاری از افراد و سرمایهها تمای مییابند تا در
آن منرقه به سکونتو کار و سرمایهگذاری بپردازند از ای رو میتوان ادعا کورد کوه
در وضعیت کنونی دستیابی به توسعه از هور بُعود آن بودون توجوه بوه کیفیوت زنودگی
امکانشذیر نمیباشد (لفاری و همکارانو )109 :1391
با توجه به ای ضورورتو در سوالهوای اخیور مرالعوات زیوادی در موورد کیفیوت
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زندگی روستایی و شهری در ایران هوورت گرفتوه اسوت در خصووو شوگوهشهوای
شیرامون کیفیت زندگی به دلی تعدد و تنوع اهدافو جامعوه آمواریو نمونوههواو مقواطع
بررسووی شووده و طوور تحقیووق شووگوهشهوواو نتووای بووهدسووت آمووده شراکنوودهو نارسووا و
لیرکاربردیاند که در اکثر مواقع با وجوود شویشفور

هوای ضومنیو شوگوهش در ایو

حوووزه را بووا نوووعی شوویشداوری مواجووه موویکنوود از ای و رو فراتحلی و در ای و حوووزه
تحقیقاتی کوه فورد دچوار شینوینه ذهنوی اسوتو باعوث کواهش احتموال شویشداوریهوا
میشود همننی به ارتباط ویگگیهای ی

مرالعه با مرالعه دیدر به واسره روشهوای

آماری تأکید میشود چون هدف فراتحلی و هرفا خالهوه کوردن مجموعوه کواملی از
ادبیات تحقیق با محاسبه ی

اندازه اثر با تعیی سرو شاخص نیستو بلکوه چدووندی

ویگگیهای روش شناختی مرالعات و عوام دخی در اندازه اثور نیوز مرالعوه مویشوود
(شکربیدی و مستمعو  )154 :1393بهرهگیری از فراتحلی ای امکان را فوراهم خواهود
ساخت تا جمعبندی منتصی از یافتههای مرالعوات هوورت گرفتوه حاهو شوود در
واقعو شگوهش حاضرو درهدد شاستدویی به ای شرسش است کوه مهمتوری تندناهوای
مرالعات هورت گرفته در زمینه کیفیت زندگی شهری و روستایی در کنور کدامند؟
کیفیت زندگی
کیفیت زندگی دارای ادبیات گسوتردهای اسوت کوه بوه هوورت یکپارچوه نبووده و
اتفاق نظور کموی روی معنوی و مفهووم آن وجوود دارد (کوردیو و همکوارانو :2011
 )784در واقعو کیفیوت زنودگی از وایههوایی اسوت کوه تعریوه منوتص و یکسوانی
ندارد؛ اگر چه موردم بوه شوک لریوزی معنوای آن را بوه راحتوی درك مویکننودو اموا
همانگونه که اشاره شد ای مفهوم برای آنها یکسان نیسوت از آنجوا کوه ماننود سوایر
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متغیرها اندازهگیری آن مستلزم وجوود تعریوه جوامع و منتصوی از آن خواهود بوودو
همواره تالش شده است تا تعریه مناسبی برای کیفیت زندگی ارائه گردد بسیاری از
تحقیقووات (تووركاوللوووو 2015؛ موورنسو 2012؛ فریوورا و همکووارانو 2015؛ کریووه و
دومیتوو )2015و تعریفی از آن نمیدهند ای امور یوا بوه ایو علوت اسوت کوه تعریوه
کیفیت زندگی را بسیار ساده میاندارند یا به جهت شینیده بودن ای مفهوم از تعریه
آن اجتناب میکنندو در حالی که با توجه به عدم اجمواع در موورد تعریوه ایو وایهو
انتظار میرود در شگوهشهای مربوطو ای مفهوم و ابعاد در نظر گرفته شده برای آن به
هورت شفاف منتص شوند
سازمان بهداشت جهانیو کیفیوت زنودگی را بوه ایو شوک تعریوه کورده اسوت:
کیفیت زندگی به برداشت شتصی ی

فرد از موقعیت جسمانیو روانویو اجتمواعی و

محیریاش با توجه به فرهنگ و نظوام ارزشوی جامعوهاش و نیوز رابروه آن بوا اهودافو
انتظواراتو اسوتانداردها و نیازهوایش گفتوه مویشوود (شریورا و کوانواروو )184 :2015
کیفیت زندگیو مفهومی شینیده و چندبعدی است که تحت تأثیر عواملی چون زموانو
مکانو ارزشهای فردی و اجتماعی قرار داردو و از ای رو معانی گوناگونی برای افراد
و گروههای متتلوه بور آن در نظور گرفتوه مویشوود برخوی آن را بوهعنووان قابلیوت
زیستشذیری ی

ناحیهو برخی دیدر بهعنوان اندازهای برای میزان جوذابیت و برخوی

بهعنوان رفاه عمومیو بهزیستی اجتماعیو نناط و شادکامیو رضایتمنودی و موواردی
از ای دست تعبیر کردهاند (اشلی و منونو )281 :2008
بنابرای و میتوان گفت کیفیت زندگی مفهومی است که برای ترسیم توسعه و رفاه
جامعه بهکار میرود بهعبارت دیدر ای مفهوم منعکسکننده شورایط زنودگی و رفواه
افراد است همننی و کیفیت زندگی ترکیبی از بهزیسوتی در ارتبواط بوا عوواملی ماننود
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سالمتیو رفاهو آزادی انتتاب و همننی در ارتباط با نیازهای اساسیتر مانند دسترسی
به تغذیهو شوشاكو آب آشامیدنیو امکانات آموزشیو مراقبتهای بهداشتی و درآمود
میباشد بهطور کلوی کیفیوت زنودگی ننواندر بهزیسوتی و شوادکامی افوراد و جامعوه
میباشد (بالسترز و همکارانو )69 :2012
جدول  :1برخی از تعاریف مختلف کیفیت زندگی

تعریف کیفیت زندگی
اندیشمند
گیب و همکاران احساسی است که فرد نسبت به رفاه اجتماعیو عاطفیو و جسمانی خود
دارد
()2004
میزان توانایی هر فرد جهت دنبال کردن اهداف و ارزشها نناندهنده
جکسون ()2005
کیفیت زندگی آن فرد میباشد
معیاری برای سنجش برآورده شدن نیازهای روحیو روانی و مادی افراد
شال و کومار ()2005
جامعه میباشد
کیفیت زندگی را استانداردهای زندگی مانند شغ مناسبو درآمد
مناسبو مسک و مسک و آموزش سالمتی و بهداشتو درمانو کیفیت
براگم و همکاران
محیری که در آن زندگی میکنندو خدماتو امنیت و محیط زیست
()2007
بهعنوان بعد عینی و میزان رضایت از زندگی را بهعنوان بعد ذهنی کیفیت
زندگی معرفی میکنند
کیفیت زندگی بهعنوان بهزیستی و یا عدم بهزیستی مردم و محیط زندگی
دای ()2008
آنها میباشد
والکر و همکاران کیفیت زندگی بهوسیله فرد و برحسب بسیاری عوام از قبی سب
زندگیو تجربیات قبلیو امید به آیندهو رویاها و آرزوها تعریه میشود
()2008
زیلینسکا و همکاران کیفیت زندگی مرتبط با ابعاد ذهنی و فردی است و سرح تحقق نیازهای
انسان را منعکس میکند
()2010
کاگلیرو و همکاران کیفیت زندگی توهیه مرحلهای از اوضاع زندگی مردم است
()2010
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کیفیت زندگی شهری و روستایی
با جمعبندی مرالب و تعاریفی که از کیفیت زندگی بهدست آمدو میتوان به
شناخت و بررسی مفهوم کیفیت زندگی شهری و روستایی شرداخت هر چند که
کیفیت زندگی شهری مفهومی جدا از کیفیت زندگی نیست و در واقع تعریه و
مصداقی از کیفیت زندگی در حوزه شهر و مسائ مربوط به آن است (وظیفهدوست و
امینیو  )8 :1388کیفیت زندگی شهری نیز بهعنوان زندگی راحت و دسترسی به
نیازهای اساسی در ی

محیط شهری تلقی میشود (آیزرو  )2 :2004در واقعو کیفیت

زندگی شهری ممک است با ترکیبی از عوام مرتبط با تعلق به مکان یا هویت مکانی
همراه باشد (شروفکت و گوردنو  )134 :1997بنابرای و کیفیت زندگی مردم در مناطق
شهری نتیجه واکنش مردم نسبت به محیط شهری است (نزیوش و زارهو )466 :2012
در تعریفی دیدرو کیفیت زندگی شهری را میتوان شام وضعیت فرد از نظر شایداه
اجتماعی -اقتصادیو سال متی و احسای رضایتی دانست که فرد از زندگیش در شهر
دارد (م

کری و همکارانو  )1 :2005عالوه بر ای و کیفیت زندگی شهری تالشی

برای ایجاد شهر سالم و فراهم آوردن خدمات شهری مناسب و در دستری برای
همدان در چارچوب شایداری میباشد (حاتمینگاد و همکارانو )45 :1391
کیفیت زندگی روستایی بیاندر تالش و کوشش و رضایت مردم به بهبود شرایط
زندگیو احسای امنیت و رفاه استو اما محققی بیان داشتهاند که زندگی با کیفیت
مناسب در مناطق روستایی زمانی توسعه مییابد که دولتها بتوانند فرایندهای
اقتصادیو اجتماعی و محیری تأثیرگذار را به سرح روستا کنانده و شرایط زندگی
برای ساکنان روستاها را همتراز با زندگی جوامع شهری درآورند ای امر محقق
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نمیشود مدر ای که مردم در برنامهها فراموش ننوند (فوتا و اولواو )81 :2010
کیفیت زندگی در سکونتداههای روستایی نیز ناظر بر وضعیت کلی ویگگیهای
اقتصادی و اجتماعی است که بهعنوان معیاری برای سنجش میزان برآورده شدن
نیازهای روحی روانی و مادی جامعه روستایی در نظر گرفته میشودو و چدوندی
شرایط و وضعیت عینی خانوادهها و روستاها را بیان میکند (شال و کومارو )18 :2005
کیفیت زندگی در مناطق روستایی به عوام

زیادی ازجمله اشتغالو درآمد

مناسبو دسترسی به خدماتی مانند آموزش و بهداشتو سالمتو محیط طبیعیو امنیت
و انجم های قوی وابسته است هرچندو کیفیت زندگی مردم در مکانهای شهری نیز
بدی عوام بستدی داردو اما چالشهای مربوط به رفاه و زندگی بهتر در ای گونه
نواحی با مناطق روستایی بسیار متفاوت است عواملی مانند مقیای کوچ

و تراکم

سکونتداههای روستاییو کمبود اشتغال و درآمد در بتش کناورزیو فاهله زیاد و
انزوای جغرافیایی آنهاو راههای ارتباطی و شبکه حم و نق نامناسب و ناکارآمدو
اجرای سیاستهای الزم برای بهبود کیفیت زندگی روستایی را شینیدهتر کرده است
(رضوانی و منصوریانو )33-34 :1387
رویکردهای نظری در مورد کیفیت زندگی
رویکردهای مربوط به کیفیت زندگی بوه دو دسوته توهویفی و تبیینوی تقسویمبنودی
می شوند رویکردهای توهیفیو رابره کیفیوت زنودگی را بوا متغیرهوایی چوون جونسو
س و تحصیالتو اشتغال و لیره بررسی میکنند محوور اهولی در چنوی رویکردهوایی
سنجش کیفیوت زنودگی بور اسوای متغیرهوای زمینوهای اسوت رویکردهوای تبیینوی بوه
شناخت عوام موثر ب ر کیفیوت زنودگی کوه عوامو عینوی و ذهنوی را دربرمویگیرنودو
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میشردازند (سلیمانی و همکارانو  )57 :1392بعد ذهنی کیفیت زنودگیو ادراك افوراد
را از زنوودگیشووان نمووایش موویدهوود کووه موویتوانوود بووا اسووتفاده از شوواخصهووای ذهنووی
اندازهگیری شود اما کیفیت عینی زنودگی شورایط بیرونوی زنودگی را ننوان مویدهود
کیفیت عینی زندگی با استفاده از شاخصهای عینی مرتبط بوا واقعیوتهوای ملمووی و
قاب مناهده زندگی اندازهگیری میشود (فوو )34 :2000
رویکردهای عاملیتگرا بر کنندران فردی کیفیت زندگی تأکید میکند که خوود
شام چهار رویکرد مرلوبیتگرایویو ارزشهوای عوامو نیواز محوور و رویکورد قوابلیتی
میباشند رویکرد مرلوبیت گرایی با ندورش فلسوفی بوه بورآوردن لوذتهوا و نیازهوای
فردی و در ی

کالم بر تامی رفاه تأکید دارد رویکرد ارزشهای عام بور ارزشهوای

منرقی و سنجیدهای کوه عمووم موردم بور آن اجمواع دارنودو تأکیود دارد رویکردهوای
نیازمحور بر سه راهبرد نیازهای اساسیو توسعه انسانی و نیازهوای انسوانی اسوتوار اسوت
ای رویکردها با امور واقعی در ارتباطاند و بر نقش انسوان و توامی نیازهوای فوردی در
کیفیت زندگی تأکید موی کننود رویکورد قوابلیتی روشوی بورای مفهوومسوازی کیفیوت
زندگی و در نهایت ارزیابی توسعه انسانی است محوور اهولی ایو رویکورد مجموعوه
قابلیتی است که به ترکیباتی از آنچه که شتص توان انجام آن را دارد و یا باید داشوته
باشدو برمی گردد رویکردهای ساختارگراو نسوبت بوه رویکردهوای عاملیوتگورا از دو
ویگگی متمایز برخوردارند :نتست آن که مفهومی کام و فراگیور از کیفیوت زنودگی
ارائووه موویدهنوودو کووه تمووامی حوووزههووایی را کووه در بهبووود کیفیووت زنوودگی مؤثرنوود را
دربرمیگیردو و دوم ای کهو بور کیفیوت زنودگی بوهعنووان یو
(سلیمانی و همکارانو )58 :1392

کلیوت تمرکوز دارنود
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جدول  :2ویژگیهای راهبردی و مفاهیم اصلی رویکردهای کیفیت زندگی

رویکرد
عاملیتگرایی

ویژگیهای راهبردی
بینتر ناظر بر ذهنیتو قابلیتها و توانمندیهای افراد
استو و نه شرایط ساختاریو اجتماعی و محیط شیرامون

مفاهیم اصلی
رویکرد
 -فردگرایی روانشناختی

 انتتاب امکانات و گزینههایی که فراوانتری لذت رابرای بینتری افراد ایجاد میکند.
مرلوبیتگرایی

 بینتری معروف به چدوندی به حداکثر رساندن بهره  -اه سودمندیو خیر عمومی معروف است.

 -اه انتتاب

 به جای تحمی ارزشهای جامعه به هر فرد اجازهمیدهد که به انتتابهای خاو خود بپردازد.
 فراهم آوردن ای امکان که زندگی خوب چدونهاست و چدونه میتواند بهتر شود.
ارزشهای عام

 هدفمند ساخت و سمت و سو بتنیدن به زندگیانسان
 ننان دادن نمایی کلی از عوام تنکی دهنده کیفیتزندگی

 تأکید بر ارزشهایانتزاعی و امور
لیرواقعی
 تأکید بر جنبه عمومیارزشها

 تأکید بر تأمی نیازهای اولیه و اساسی مانند تغذیهومسک و بهداشت

 -تأکید بر ارزشها و

نیازهای  -مناسب بودن برای سنجش کیفیت زندگی اولیه در
 تمرکز بر کاال واساسی کنورهای بسیار محروم
امور واقعی

نیاز

 -مفهوم کام

و فراگیری از کیفیت زندگی ارائه

خدمات

نمیدهد.

محور

 هدف اهلی در ای رویکرد بهزیستی انسان است وتوسعه

انسان فع و منبع اهلی توسعه به شمار میآید.

انسانی  -حوزههای مورد مرالعه ای رویکرد بینتر آموزشو
بهداشت و اشتغال است.

 -مردمگرا بودن توسعه
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 شاخص اهلی در ای رویکرد امید به زندگی است.نیازهای
انسانی

 -تأمی

نیازها در واقع شیشنیاز منارکت در تأمی

اجتماعی است.

 مکم بودن نیازها -آزادی انتتاب و

 -همه افراد دارای حق مسلم در تأمی

نیازهایشان

تصمیمگیری

هستند.
 -محور اهلی ای

رویکردو تأکید بر مجموعه

قابلیتهایی است که شتص توان آن را داردو یا باید
داشته باشد.
رویکرد قابلیتی

 گسترش آزادیو چه بهعنوان هدف اولیه و چه به مثابهابزار اهلی توسعهو باید در نظر گرفته شود
 در ای رویکرد در ارزیابی سیاستگذارانو به جایمتمرکز شدن هرف بر وضعیت ذهنی افراد بر آنچه

 تأکید بر توانایی یاقابلیتهای فردی
افراد در دستیابی به
کارکردهای مورد
نظر

که ای ها میتوانند انجام دهندو تمرکز میگردد.
 مفهومی کام و فراگیری از کیفیت زندگی ارائهمیدهد که تمام حوزههای موثر بر کیفیت زندگی را
رویکرد
ساختارگرا

دربر میگیرد.
 کیفیت زندگی در معنای واقعی نمیتواند مستق ازمناسباتو روابط یا شیوندهای منترك اجتماعی باشد.

 کلیتگرایی و فراگیربودن کیفیت زندگی

 تأکید بر ای که کیفیت زندگی فراتر از مفهومفرایندهاو دستاوردها و تحقق فردی است.
مأخذ( :رک الدی افتتاری و همکارانو )78 :1390

روش پژوهش
شووگوهش حاضوورو بووه روش فراتحلیو 1انجووام موویشووذیرد فراتحلیو را هنوور ترکیووب
تحقیقات و تحلی تحلی ها مینامند و در واقع روش کمّی برای تلفیق نتوای تحقیقوات
1 - Meta-Analysis
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مستق و منابه و ترکیب یافتههای آنها برای ارزیابی اثربتنوی عمو آزماینوی اسوت
ای روشو رویکردی واضحو بدون ابهام و نظاممند دارد و سعی میکند کوه شیامودهای
سازگار با اهداف تحقیوق را ایجواد نمایود (قربوانی و حسو نواندیرو  )1393در تعریوه
دیدرو فراتحلی عبارت از رویکرد کمی /عددی است که برای ترکیب نظامند /روش-
مند تحقیقات قبلی و آنچه که توسط محققی شینی انجام شده است برای دسوتیابی بوه
جمعبندی درباره بدنه تحقیق و کنه دانش جدیود انجوام مویشوود ایو روش کمّوی
میتواند به اثربتنی یافتههاو کنه خال علمی و برنامهریزی برای شگوهشهوای جدیود
در زمینه موضوع کاربردی مورد نظر منجر شود (لیو )2010
در فراتحلی و ادبیات موضوع از منابع مکتوبو مورد مرور نظاممند قرار میگیرد توا
منتص شود که بر مبنای تحقیقات گذشتهو اثور یو

متغیور روی متغیور دیدور چقودر

است ای روش منابه تحقیقات مقرعی است که در آن موضوع مورد مظالعه بوه جوای
افرادو نتای تحقیقات است فراتحلی یو

نووع مورور ادبیوات اسوت کوه در آن بورای

تلتیص یافتههای شگوهشهای متتلفی که روی موضوع واحدی انجوام شوده اسوتو از
روشهای کمی استفاده میشود در اینجا به ای نکته تأکید میشود که فراتحلیو فقوط
زمووانی بووهکووار موویرود کووه مرالعووات مووورد بررسووی کمّووی باشووند (هوووم و  )1392در
فراتحلی و ابتدا موضوع انتتاب میشود سپس مسوئله فرمولوه شوده و مرالعواتی جموع-
آوری میشوند که با موضوع مرتبط بوده و همدی فرضیه یکسانی را بررسی کردهانود
منتصههای مرالعات کدگذاری و استتراج شدهو آمارهها و میاندی و سایر دادههوای
آماری به اندازه اثر تبدی میشود در نهایتو اندازه اثرها با هم ترکیوب شوده و انودازه
اثرهای ترکیب شدهو تفسیر میشود
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در نوشتار حاضرو ابتدا بررسی هوری تحقیقاتو مورد بررسوی قورار مویگیورد در
بررسی شکلی و هووری بوه موضووعاتی ماننود انوواع میوزان همکواری محققوانو روش
تحقیق مقاالتو متغیرهای وابستهو جامعه آماری و متغیرهای مسوتق شرداختوه مویشوود
از متغیرها شرداختوه مویشوود انودازه

بعد از بررسی هوری به بررسی اندازه اثر هر ی

اثر شاخصی است کمّی که نتای و یافتههای آمواری مرالعوات در قالوب آن خالهوه و
ی

دست میشود اندازه اثر عنصری کلیدی در فراتحلی بوده و در واقعو فراتحلیو را

ممک مویکنود هودف اسوتفاده از انودازه اثورو یو

شوک کوردن یافتوههوای آمواری

گوناگون مرالعات در شاخصی عددی و اندازهای منوترك1اسوت توا امکوان مقایسوه و
ترکیب نتای آماری مرالعات فراهم شود (محمدی و همکارانو )1391
جامعه آماری شگوهشو کلیه مقالههای علمی شگوهنی چاپ شده مرتبط با موضووع
کیفیت زندگی شهری و روستایی است که در مجالت معتبر وزارت علومو تحقیقوات و
فناوری از سال  1388تا شایان سال  1394چاپ شدهاند در جریوان مرالعوه و در مرحلوه
نتست کلیدوایههای «کیفیت زندگی»و «کیفیوت زنودگی شوهری» و «کیفیوت زنودگی
روستایی» در مرکز شایداه اطالعات علمیو بان

اطالعات ننریات و مجوالت ایرانویو

شرتال جامع علوم انسانی و شگوهنداه علوم و فناوری اطالعوات ایوران جسوتجو و بورای
تکمی فرایند جستجوو از کتابتانه ها و مراکز شگوهنی استفاده شد الزم به ذکور اسوت
که در بی تحقیقات هورت گرفتهو هیچ مقالهای به طور منوترك همزموان بوه کیفیوت
زندگی شهری و روستایی نپرداخته بود شرط انتتاب مقاالت بدی هوورت اسوت کوه
مقاالتی انتتاب شدهاند که به طور کام به موضوع شگوهش شرداختهاند در نهایوت 59
1- Common Metric
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مقاله مرتبط با موضوع شگوهش از ای مجالت انتتاب و مورد تحلی قرار گرفتهاند
بوورای تحلیوو اطالعووات جمووعآوریشووده از شووگوهشهووای مووورد نظوورو شووس از
کدگذاریو از برنامه فراتحلی جامع1برای انجوام محاسوبات آمواری فراتحلیو اسوتفاده
گردید بدی هورت که آزمونهای آماری استفاده شده در فرضیهها شس از تبدی بوه
اندازه اثر از طریق فرمولهای ارائهشده توسوط وولوهو 2بوا ترکیوب انودازههوای اثور بوه
روش هانتر و اشمیت3موورد تحلیو قورار گرفتنود همننوی بورای تفسویر انودازه اثور از
جدول کوه  )1977(4بهره گرفته شد (مرابق جدول شماره )3
جدول  :3جدول توزیع طبقات اندازه اثر بر مبنای برآورد آمارهها

تفسیر اندازه اثر

مقدار r

مقدار d

اندازه اثر کم

کمتر از 0/3

کمتر از 0/5

اندازه اثر متوسط

از  0/3تا 0/5

از  0/5تا 0/8

اندازه اثر زیاد

 0/5و بینتر

 0/8و بینتر

یافتههای پژوهش
یافتههای توصیفی

یافتههای تحقیق ننان میدهند که  56درهد ( 33مورد) از تحقیقات مرور شدهو بوه
کیفیت زندگی شهری و  44درهد ( 26مورد) به کیفیت زندگی روستائیان شرداختهاند
نتای جدول شماره  4ننان میدهد کوه  45درهود ( 27موورد) از تحقیقوات مورور
شده در زمینه کیفیت زندگیو با همکاری سه محقق نوشته شدهاند و ایو مقودار دارای
1 - Comprehensive meta-analysis
2 - Wolf
3 - Haunter and Schmite
4 - Cohen
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بینتری میزان میباشد از ای تعدادو  12مورد مربوط به کیفیوت زنودگی شوهری و 15
مورد مربوط به کیفیت زندگی روستایی مویباشود بعود از آنو شوگوهشهوای هوورت
گرفته توسط دو نفور بوا  35درهود ( 20موورد) و تحقیقوات دارای چهوار محقوق بوا 17
درهد ( 10مورد) دارای بینتری میزان میباشند در کو مویتووان نتیجوه گرفوت کوه
میزان همکاری و کار گروهی محققان در تحقیقات مرور شده در زمینه کیفیت زندگی
در حد خوب است
جدول  :4توزیع فراوانی و درصدی بر حسب میزان همکاری محققان

کیفیت زندگی

کیفیت زندگی

شهری

روستایی

تعداد محققان

ی

تعداد

درصد

تعداد

درصد

کل
تعداد درصد

نفر

1

3

1

4

2

3

دو نفر

12

36

8

31

20

35

سه نفر

12

36

15

57

27

45

چهار نفر

8

25

2

8

10

17

جمع ک

33

100

26

100

59

100

اطالعات جدول شماره  5نیز ننان میدهد که  57درهود ( 34موورد) از تحقیقوات
مرور شده در زمینه کیفیت زنودگی در رشوته جغرافیوا انجوام شوده اسوت و ایو مقودار
دارای بینتری میزان میباشد بعد از آنو تحقیقات انجام شده در حوزه جامعهشناسی با
 30درهد ( 17مورد) دارای بینوتری میوزان مویباشوند از ایو میوزانو  49درهود (16
مورد) از تحقیقات کیفیت زندگی شهری در حووزه رشوته جامعوهشناسوی و  36درهود
( 12مورد) در حوزه رشته جغرافیا انجام شده است ای در حوالی اسوت کوه حودود 85
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درهد ( 22مورد) از تحقیقات کیفیت زندگی روستایی در حوزه رشته جغرافیا و تنها 4
درهد ( 1مورد) در حوزه رشته جامعهشناسی هورت گرفته است
جدول  :5توزیع فراوانی و درصدی تحقیقات مرور شده در مورد کیفیت زندگی بر حسب
حوزه مورد بررسی

کیفیت زندگی

کیفیت زندگی

شهری

روستایی

حوزه مورد بررسی

کل

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

جامعهشناسی

16

49

1

4

17

30

جغرافیا

12

36

22

85

34

57

علوم شزشکی

4

12

-

-

4

6

رواننناسی

1

3

-

-

1

2

کناورزی

-

-

3

11

3

5

جمع ک

33

100

26

100

59

100

نتای حاهله از جدول شماره  6در مورد تحقیقات مرور شده بر حسب روش
تحقیق ننان میدهد که نوع روشهای به کار رفته در مرالعات مربوط به کیفیت
زندگیو متعدد و متنوع نمیباشند روش توهیفی -تحلیلی با  76درهد ( 45مورد)
بهعنوان شایعتری روش مرالعه در تحقیقات مرور شده است از ای تعدادو  28مورد
مربوط به تحقیقات کیفیت زندگی شهری و  17مورد مربوط به تحقیقات کیفیت
زندگی روستایی است در مرتبه بعدو روش توهیفی با  24درهد ( 14مورد) قرار
دارد از ای تعدادو  5مورد مربوط به تحقیقات کیفیت زندگی شهری و  9مورد مربوط
به تحقیقات کیفیت زندگی روستایی میباشد نتای گویای آن است که بینتری
تحقیقات هورت گرفته در مورد کیفیت زندگی شهری و روستاییو با روشهای
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توهیفی و توهیفی -تحلیلی انجام شدهاند و هیچ مورد از تحقیقات مرور شده در
زمینه کیفیت زندگی با روش کیفی هورت ندرفتهاند
جدول  :6توزیع فراوانی و درصدی تحقیقات مرور شده در مورد کیفیت زندگی بر حسب
روش تحقیق

کیفیت زندگی

کیفیت زندگی

شهری

روستایی

روش تحقیق

کل

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

توهیفی -تحلیلی

28

85

17

65

45

76

توهیفی

5

15

9

35

14

24

جمع ک

33

100

26

100

59

100

اطالعات جدول شماره  7ننان میدهد که  66/10درهد از شوگوهشهوای هوورت
گرفته در زمینه کیفیت زندگی به گزارش شایایی ابزار سنجش اقدام نمودهانود و 33/10
درهد نیز گزارشی از شایایی ابزار سنجش ارائه ننمودهاند در شوگوهشهوای مربووط بوه
کیفیووت زنوودگی شووهری  63/63درهوود و در تحقیقووات موورور شووده در زمینووه کیفیووت
زندگی روستایی  65/38درهد به گزارش شایایی ابزار سنجش اقدام نمودهانود ایو در
حالی است که تحقیقات هورت گرفته در زمینه کیفیت زندگی شوهری  33/33درهود
و در شگوهشهوای مورور شوده در زمینوه کیفیوت زنودگی روسوتایی  34/62درهود بوه
گزارش شایایی ابزار سنجش اقدام ننده است
همننی اطالعات ای جدول بیاندر ای اسوت کوه  30/50درهود از شوگوهشهوای
هورت گرفته در زمینه کیفیت زندگی به گزارش روایی ابزار سنجش اقدام نمودهاند و
 69/50درهد نیز گزارشی از روایی ابوزار سونجش ارائوه ننموودهانود در شوگوهشهوای
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مربوط به کیفیت زندگی شهری  30/300درهود و در تحقیقوات مورور شوده در زمینوه
کیفیت زندگی روستایی  30/76درهد به گزارش روایی ابزار سنجش اقدام نمودهانود
ای در حالی است که تحقیقات هورت گرفته در زمینه کیفیت زندگی شوهری 69/70
درهد و در شگوهشهای مرور شده در زمینه کیفیت زندگی روستایی  69/23درهد به
گزارش روایی ابزار سنجش اقدام ننده است
جدول  :7توزیع فراوانی و درصدی تحقیقات مرور شده در مورد کیفیت زندگی بر حسب
پایایی و روایی ابزار سنجش

کیفیت زندگی

کیفیت زندگی

شهری

روستایی

پایایی و روایی ابزار سنجش

تعداد

درصد

تعداد

کل

درصد تعداد درصد

گزارش شایایی ابزار سنجش

22

63/63

17

65/38

39

66/10

عدم گزارش شایایی ابزار سنجش

11

33/33

9

34/62

20

33/90

جمع ک

33

100

26

100

59

100

گزارش روایی ابزار سنجش

10

30/30

8

30/76

18

30/50

عدم گزارش روایی ابزار سنجش

23

69/70

18

69/23

41

69/50

جمع ک

33

100

26

100

59

100

طبق اطالعات جدول شماره 8و  57درهد ( 33موورد) از تحقیقوات مورور شوده در
مورد کیفیت زندگی بر حسب جامعه آماری شوگوهشو بور روی زنوان و موردان تمرکوز
کووردهانوود کووه ایو مووورد دارای بینووتری میووزان موویباشوود بعوود از آنو جامعووه آموواری
سرشرستان خانوار با  21درهد ( 12مورد)و رتبه بعدی را به خود اختصواو داده اسوت
در شگوهشهای مربوط به کیفیت زندگی شوهریو بینوتر تحقیقوات (بور حسوب جامعوه
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آماری)و بر روی زنان و مردان با  64درهد ( 21مورد) انجوام شودهانودو ایو در حوالی
است که بینتر تحقیقات هورت گرفته در کیفیت زندگی روستایی بر روی سرشرسوتان
خانوار و زنان و مردان هر کدام با  46درهد ( 12مورد) است
جدول  :8توزیع فراوانی و درصدی بر حسب جامعه مورد بررسی

کیفیت زندگی

کیفیت زندگی

شهری

روستایی

جامعه آماری

کل

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

زنان و مردان

21

64

12

46

33

57

سرشرستان خانوار

-

-

12

46

12

21

زنان

6

18

1

4

7

12

داننجویان

3

9

-

-

3

5

سالمندان

2

6

1

4

2

3

دانشآموزان

1

3

-

-

1

2

جمع ک

33

100

26

100

59

100

نتای جدول شماره  9بیاندر آن است که  43درهد ( 25موورد) از تحقیقوات مورور
شده در مورد کیفیت زندگیو ایو متغیور را بوا ابعواد اجتمواعیو کالبودیو اقتصوادی و
زیست محیری سنجیده اند بعد از ایو مووردو سونجش متغیور کیفیوت زنودگی بوا ابعواد
سالمت جسمیو روانیو اجتماعی و محیری با  24درهد ( 14مورد) در رده بعدی قورار
دارد در شوگوهشهووای هووورت گرفتووه در زمینووه کیفیووت زنوودگی شووهریو  40درهوود
تحقیقاتو متغیر کیفیت زندگی را با ابعاد سالمت جسمیو روانیو اجتمواعی و محیروی
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عملیاتی کردهاندو ای در حالی است که  65درهد تحقیقات هوورت گرفتوه در زمینوه
کیفیت زندگی روستاییو کیفیت زندگی را با با ابعواد اجتمواعیو کالبودیو اقتصوادی و
زیست محیری سنجیدهاند
جدول  :9توزیع فراوانی و درصدی متغیر کیفیت زندگی بر حسب ابعاد مورد سنجش آن

کیفیت زندگی

کیفیت زندگی

شهری

روستایی

ابعاد مورد سنجش کیفیت زندگی

سالمت جسمیو روانیو اجتماعی و محیری

تعداد

درصد

تعداد

کل

درصد تعداد درصد

13

40

1

4

14

24

8

24

17

65

25

43

عینی و ذهنی

8

24

3

11

11

18

ذهنی

1

3

1

4

2

3

عینی

1

3

-

-

1

2

نامنتص

2

6

4

16

6

10

جمع ک

33

100

26

100

59

100

اجتماعیو کالبدیو اقتصادیو زیست
محیری

جدول شماره  10فراوانی متغیرها در فرضیههای تحقیقات مرور شده در خصوو
عوام موثر بر کیفیت زندگی را ننان میدهد در ای جدول هر ی

از متغیرهای

مستق در فرضیههای تحقیقات انتتاب شدهو برحسب فراوانی حضور هر ی

در

فرضیهها آورده شدهاند اطالعات ای جدول حاکی از آن است که با توجه به تعدد
حضور متغیرها در فرضیههای شگوهشهای مرور شدهو متغیر س

با  13مورد و

متغیرهای درآمد و تحصیالت با  11موردو بینتری میزان را به خود اختصاو دادهاند
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بعد از ای سه متغیرو متغیر سرمایه اجتماعی با  9مورد و متغیرهای منارکت اجتماعی و
وضعیت تأه هر کدام با  6مورد بینتری میزان را دارا میباشند در زمینه کیفیت
زندگی شهریو متغیر درآمد با  9مورد و متغیرهای تحصیالت و سرمایه اجتماعی با 7
موردو بینتری میزان را به خود اختصاو دادهاند بعد از ای سه متغیرو متغیر س با 6
مورد بینتری میزان را دارا میباشد در خصوو کیفیت زندگی روستاییو متغیر س با
 6مورد بینتری حضور را در فرضیهها داشته است بعد از آنو متغیر تحصیالت با 4
مورد حضورو رده بعدی را به خود اختصاو داده است
جدول  :10فراوانی متغیرهای حاضر در فرضیههای تحقیقات مرور شده در مورد کیفیت زندگی

کیفیت زندگی

کیفیت زندگی

شهری

روستایی

متغیرهای حاضر در فرضیه

کل

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

درآمد

9

27

2

8

11

18

تحصیالت

7

21

4

16

11

18

سرمایه اجتماعی

7

21

2

8

9

15

س

7

21

6

24

13

22

منارکت اجتماعی

6

18

-

-

6

10

وضعیت تأه

4

12

2

6

10

دینداری

3

9

-

-

3

5

جنس

3

9

3

12

6

10

همبستدی

1

3

-

-

1

2

سرمایه فرهندی

1

3

-

-

1

2

استفاده مفرط از تلف همراه

1

3

-

-

1

2
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مدت اقامت

1

3

-

-

1

2

رضایت شغلی

1

3

-

-

1

2

امنیت شغلی

1

3

-

-

1

2

برابری جنسی

1

3

-

-

1

2

طالق عاطفی

1

3

-

-

1

2

رضایت از خود

1

3

-

-

1

2

احسای تامی نیازها

1

3

-

-

1

2

مهار تمایالت اجتماعی

1

3

-

-

1

2

میزان جمعیت

-

-

3

12

3

5

ویگگی قومی روستا

-

-

3

12

3

5

فاهله از شهر

-

-

2

8

2

3

عضویت در تعاونی روستایی

-

-

1

4

1

2

وجود دهیاری

-

-

1

4

1

2

رضایت اقتصادی

-

-

1

4

1

2

جدول شماره  11نناندهنده توزیع فراوانی و درهدی راهکارهای ارائه شده در
تحقیقات مرور شده در زمینه کیفیت زندگی شهری و روستایی میباشد  30درهد
( 10مورد) از مقاالت مورد بررسی در زمینه کیفیت زندگی شهری و  46درهد (12
مورد) از مقالههای مرور شده در زمینه کیفیت زندگی روستایی به ارائه راهکار و
شیننهاد جهت افزایش کیفیت زندگی شرداختهاند و  70درهد در زمینه کیفیت زندگی
شهری و  54درهد در زمینه کیفیت زندگی روستاییو فاقد راهکار و شیننهاد هستند .به
طور کلی میتوان گفت:
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 اکثر راهکارها نماینی از یافتههای شگوهش نیستو تعداد شینونهادات زیواد اسوت وارتباط منتص و منرقی میان آنها وجود ندارد.
 بسیاری از راهکارها ربط منرقی با اهداف تحقیق ندارند. -راهکارها بهطور اعم مبهمو کلی و لیرقاب اجرا میباشند.

 در مجموع در زمینه کیفیت زندگی شهری  51شیننهاد توسوط نویسوندگان مقواالتارائه شده است که از ای تعداد  7/8درهد در سرح ملیو کوالن و کنووریو 68/7
درهد در سرو میانیو منرقهایو استانی و نهادی و  23/5درهود در سورح خورد و
فووردی ارائووه شوودهانوود همننووی در زمینووه کیفیووت روسووتایی  53شینوونهاد توسووط
نویسندگان مقاالت ارائه شده است که از ایو تعوداد  13/2درهود در سورح ملویو
کالن و کنوریو  77/3درهد در سرو میوانیو منرقوهایو اسوتانی و نهوادی و 9/5
درهد در سرح خرد و فردی ارائه شدهاند
جدول  :11توزیع فراوانی و درصدی تحقیقات مرور شده کیفیت زندگی بر حسب
راهکارهای ارائهشده
کیفیت
زندگی

سطح
راهکارها

نمونه

فراوانی درصد

 جهتگیری برنامههای توسعه به سمت تحولاقتصادی و رفع منک بیکاری و ایجاد فرهتهای
ملی و کنوری

4

7 /8

شغلی جدید
 -قانونگذاری در زمینه جلوگیری از افزایش قیمت

کیفیت
زندگی
شهری

زمی و مسک و تورم در بتش مسک
 ایجاد تعاونیهای محلی به منظور حمایت ومیانی -سازمانی
و منرقهای

35

68/7

توانمندسازی ساکنی و گسترش همبستدی
 انتتاب و طراحی مناسب مبلمان شهری معرففرهنگ و هویت شهر
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 ایجاد مدیریت کوچهها و خیابانهای شهر توسطخود مردم
خرد -فردی

12

23/5

51

100

7

13/2

 برگزاری کالیهای آموزشی در زمینه شناختحقوق و وظایه شهروندان به منظور ایجاد شهری
سالم و شایدار

کل

 تقویت امکانات آموزشی و فرهندی (مدرسهوکتابتانه و ) در روستاها توسط دولت
ملی و کنوری

 اجرای طر های مصوب در جهت بهبود شرایطروستاها و همدرایی آنان از جمله اجرای کام
طر های هادی روستایی
 گسترش خد مات اجتماعی در روستاها و افزایشدسترسی به نیازهای اساسیو از قبی

کیفیت
زندگی
روستایی

مواد لذاییو

سرشناهو شوشش و اقدامات بهداشتی که د ر مجموع
میانی -سازمانی
و منرقهای

41

77/3

5

9 /5

53

100

مفهوم کیفیت زندگی را محقق میسازند
 بهبود کیفی زندگی مردم روستا از طریق تقویتعوام

تولیدو مانند زمی و اعتباراتو فناوری و

افزایش شایستدیها برای سازمانیابی اجتماعی و
سیاسی مردم
 افزایش تعام و منارکت مردم در مدیریتروستایی و تصمیمگیریها و تهیه طر های روستایی
خرد -فردی

 تأکید بر آموزش روستاییان در زمینه افزایشمهارتهای شغلی در بتشهای متتله و بهویگه
کناورزی

کل
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یافتههای استنباطی
جدول شماره 12و هفت مورد از بینوتری انودازههوای اثور متغیرهوای تاثیرگوذار بور
کیفیت زندگی را ننان میدهد در متغیر سورمایه اجتمواعیو نتوای آزموون نواهمدونی
حکایت از معناداری ای آزمون داردو که نناندر ای است که مرالعات تا حود زیوادی
ناهمدوناندو تلفیق آنها با مدل آثار ثابت موجه نیست و باید از مدل آثار تصوادفی بوه
منظور ترکیب نتای استفاده کرد در واقعو ای آزمون بیواندر ایو اسوت کوه  9فرضویه
مربوط به رابره سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگیو به لحاظ ویگگیها و منتصوههوای
مرالعات متفاوتاند نتای اثرات تصادفی نیز ننان میدهد که رابره سورمایه اجتمواعی
و کیفیت زندگیو در  9فرضیه بررسی شده معوادل  0/48مثبوت و معنوادار مویباشود بوا
توجه به جدول تفسیر اندازه اثر کوه (جدول )3و انودازه اثور بوی سورمایه اجتمواعی و
کیفیت زندگی در  9مرالعه در حد متوسط میباشد اندازه اثور تصوادفی رابروه سورمایه
اجتماعی و کیفیت زندگی روستایی با  0/67بینتر از اندازه اثر تصوادفی ایو رابروه در
خصوو کیفیت زندگی شهری با  0/48است
معنوواداری آزمووون نوواهمدونی در خصوووو رابرووه منووارکت اجتموواعی و کیفیووت
زندگی ننان میدهد که اندازه اثر تصوادفی بوی ایو دو متغیور برابور بوا  0/32مثبوت و
معنادار میباشد با توجه به جدول کوه و اندازه اثور رابروه بوی منوارکت اجتمواعی و
کیفیت زندگی در  6مرالعه در حد متوسط قورار دارد در متغیور درآمودو نتوای اثورات
تصادفی ننان میدهد که رابره درآمد و کیفیت زندگیو در  11فرضویه بررسوی شودهو
معادل  0/25مثبت و معنادار میباشد با توجه به جدول تفسیر اندازه اثر کوه (جودول
)3و اندازه اثر بی درآمد و کیفیت زندگی در  11مرالعه در حد ضعیه میباشد اندازه

 154

جامعهشناسی سبک زندگی ،سال دوم ،شماره هفتم ،پاییز 95

اثر تصوادفی رابروه درآمود و کیفیوت زنودگی روسوتایی بوا 0/30و بینوتر از انودازه اثور
تصادفی ای رابره در مورد کیفیت زندگی شهری با  0/25است
معناداری آزمون ناهمدونی در رابره بی دینداری و کیفیت زندگی ننان مویدهود
که اندازه اثر تصادفی ای دو متغیر برابر با  0/23مثبت و معنادار مویباشود بوا توجوه بوه
جدول کوه و اندازه اثر رابروه بوی دینوداری و کیفیوت زنودگی در  3مرالعوه در حود
ضعیه قرار دارد در متغیر تحصیالتو نتای اثرات تصادفی ننوان مویدهود کوه رابروه
تحصیالت و کیفیت زندگیو در  11فرضیه بررسی شدهو معوادل  0/19مثبوت و معنوادار
میباشد با توجه به جدول تفسیر اندازه اثر کوه (جدول )3و اندازه اثر بی تحصویالت
و کیفیت زندگی در  11مرالعه در حود ضوعیه مویباشود انودازه اثور تصوادفی رابروه
تحصیالت و کیفیت زندگی شهری با  0/20بینتر از اندازه اثور تصوادفی ایو رابروه در
مورد کیفیت زندگی روستایی با  0/18است
معناداری آزمون ناهمدونی در رابره بی س و کیفیت زندگی ننوان مویدهود کوه
اندازه اثر تصادفی بی ای دو متغیر برابر با  0/15مثبت و معنادار مویباشود بوا توجوه بوه
جدول کوه و اندازه اثر رابره بی س و کیفیت زندگی در  13مرالعه در حود ضوعیه
قرار دارد اندازه اثر تصادفی رابره س و کیفیت زندگی شهری با  0/16بینتر از انودازه
اثر تصادفی ای رابره در مورد کیفیت زندگی روستا بوا  0/14اسوت در متغیور جونسو
عوودم معنوواداری در آزمووون نوواهمدونی حکایووت از ای و دارد کووه مرالعووات تووا حوودی
همدوناندو ترکیب آنها با مدل آثار ثابت موجه میباشد آزمون اثرات ثابوت ننواندر
ای است که  3فرضیه مربوط به رابره جنس و کیفیت زندگیو بوه لحواظ ویگگویهوا و
منتصههای مرالعاتو منابهاند نتای اثرات ثابت ننوان مویدهود کوه رابروه جونس و
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کیفیت زندگی در  3فرضیه بررسی شده معادل  0/07مثبت و معنادار میباشد بوا توجوه
به جدول تفسیر اندازه اثر کوه و اندازه اثر بی جنس و کیفیت زندگی در حد ضوعیه
میباشد همننی و اندازه اثر ثابت رابره جنس و کیفیت زندگی شوهری و روسوتایی بوا
هم برابر است
جدول  :12یافتههای فراتحلیل پژوهش با ترکیب اندازه اثر به روش اشمیت و هانتر
کیفیت زندگی شهری
متغیرهای اثرات
مستقل

اثرات

ترکیبی ترکیبی
ثابت تصادفی

سرمایه
اجتماعی
منارکت
اجتماعی

آزمون
ناهمگونی

کیفیت زندگی روستایی
اثرات

اثرات

ترکیبی ترکیبی
ثابت تصادفی

آزمون
ناهمگونی

کل
اثرات

اثرات

ترکیبی ترکیبی
ثابت تصادفی

آزمون
ناهمگونی

*0/52

*0/48

*72/6

*0/70

*0/67

*211/5

*0/54

*0/48

*321/8

*0/33

*0/32

*68/5

-

-

-

*0/33

*0/32

*68/5

*

*

*

*

*

*

*

*

*

درآمد

0/26

0/25

42/9

0/33

0/30

8 /1

0/26

0/25

53/6

دینداری

*0/22

*0/23

*45/4

-

-

-

*0/22

*0/23

*45/4

*

*

*

*

*

*

تحصیالت

0/21

*

0/20

*

65/7

*

*

0/19

*

*

0/18

*

*

7 /7

*

0/20

*

0/19

*

73/1

*

س

0/13

0/14

41/8

0/15

0/16

25/2

0/14

0/15

67/6

جنس

*0/07

*0/07

3 /4

*0/07

*0/07

2 /3

*0/07

*0/07

5 /7

* به معنای سرح معناداری کمتر از  0/05میباشد

نتیجهگیری
در دهههای آلازی قرن 21و مرالعات کیفیت زندگی شوهری و روسوتایی بوه ابوزار
مهمی برای برنامهریزی روستایی و مدیریت شهرهای زیستشذیر و شایدار تبودی شوده
است در حال حاضرو نتای حاه از مرالعات کیفیوت زنودگی بورای اهودافی از قبیو
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ارزشیابی سیاستهاو رتبهبندی مکانهاو تدوی استراتگیهوای مودیریت و برناموهریوزی
شهری و روستایی به منظوور درك و اولویوتبنودی منوکالتی کوه اجتماعوات بوا آنهوا
مواجه هستندو استفاده میشوود یافتوههوای مرالعوات کیفیوت زنودگی مویتوانود بورای
تنتیص خطمنی استراتگیهای گذشته و طراحی سیاستهای برناموهریوزی در آینوده
استفاده شود ای مرالعات همننی میتواننود اطالعواتی بورای شناسوایی نوواحی دارای
منک و دالی نارضایتیو اولویتهوای روسوتاییان و شوهروندان در زنودگی و کنتورل و
ارزیابی کارایی سیاستها و استراتگی های مربوط به کیفیوت زنودگی را فوراهم آورنود
(لیو  )3 :2008با توجه به ای ضرورتو مسئله کیفیت زندگی شوهری و روسوتایی در
دهه اخیر به یکی از موضوعات مهم در عرهه علمی و داننداهی ایران تبدی شدهو به
طوری که سمینارهاو همایشها و مقاالت متعددی برای بررسی کیفیت زندگی برگوزار
و نوشته شده است در واقعو ای مسئله در چند سال اخیر ذهو بسویاری از مسوئولی و
محققان را به خود معروف داشته است و هاحبنظران سعی داشتهاند که با دید علمی
به ای مسئله در ایران بندرند بنابرای و شگوهش حاضر با هدف فراتحلی و نقد و ارزیابی
مقاالت نوشته شده در حوزه کیفیت زندگی و شوهری انجوام شودو بوا ایو امیود کوه بوا
رسیدن به ای هدف بتواند گامی هر چند کوچ

در روش کردن ابعاد ای موضووع

و انجام تحقیقات بهتر و موثرتر در ای حوزه بردارد
در ای راستاو نتای مرور نظاممند ننان داد که  56درهد از تحقیقات انتتاب شوده
کیفیت زندگی را در شهر بررسی کردهاند و  44درهود کیفیوت زنودگی را در محویط
روستایی مورد بررسی قرار دادهاند همننی  45درهد از تحقیقات مرور شودهو توسوط
سه محقق ندارش یافته است که ننواندهنوده میوزان همکواری خووب محققوان در ایو
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زمینه است  57درهد از تحقیقات مرور شده در حوزه رشته جغرافیا انجام شده است و
فقط  30درهد از ای تحقیقوات در رشوته جامعوهشناسوی هوورت گرفتوه اسوت اموا از
آنجایی که توجه همزمان به مقیدات فرهندی و ویگگیهای جهانیو شینونیازهای انجوام
ی

شگوهش در مورد کیفیت زندگی است (اسکل

و )206 :2004و بوه نظور مویرسود

ساخت مدلهای شگوهنی با تمرکز بر فرهنوگ و جامعوه ایرانوی بایود در اولویوت قورار
گیرد در واقع آگاهی از مبانی جامعهشناختی کیفیت زندگی و اسوتفاده از تفواوتهوای
مرر در ای رویکردها برای ساخت مدلهای شگوهشو نیازی اسوت کوه کمتور موورد
توجه شگوهندران قرار گرفته است برای ساخت مدلهوای شوگوهش کیفیوت زنودگیو
شیش از مرور شگوهشهای انجام شده و استفاده از چارچوبهای تحقیقی تکراریو باید
به شناسایی گونهها و الدوهای جامعهشناختی کیفیت زندگی مراجعوه شوودو توا شورایط
ساخت الدوهای جدید و مناسب فراهم شود
سایر یافتههای توهیفی شگوهش بیاگر ای است که روش توهویفی -تحلیلوی بوا 76
درهد بهعنوان شایعتری روش مرالعه در تحقیقات مرور شده است  66/10درهود از
شگوهش های مرور شده به گزارش شایایی ابزار سنجش اقدام نمودهاند و  33/90درهود
نیز شایایی ابزار سنجش را گوزارش نکوردهانود در خصووو روایوی ابوزار سونجش نیوز
گفتنی است که  30/50درهود از تحقیقوات هوورت گرفتوه بوه گوزارش روایوی ابوزار
سنجش اقدام نمودهاند و  69/50درهد نیز گزارشی از روایی ابزار سونجش نکوردهانود
ای در حالی است که برای اعتماد به تناسب دادهها با تحقیقو دارا بودن روایی و شایایی
ابزار سنجش از شیشنیازهای اساسی است همننی و  57درهد از تحقیقات مورور شوده
بر روی زنان و مردان تمرکز کردهاند که ای دارای بینتری میزان میباشد  43درهود
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از تحقیقات مرور شده در زمینه کیفیت زندگی ای متغیر را با ابعاد اجتماعیو کالبودیو
اقتصوادی و زیسوت محیروی سونجیده انود و شگوهنودران توجوه خووبی بوه تموایز میوان
شاخصهای عینی و ذهنی داشتهاند
متغیر س با  13مورد و متغیرهای درآمد و تحصیالت بوا  11مووردو بینوتری میوزان
حضور در فرضیهها را به خود اختصاو دادهاند همننی  30درهد از مقواالت موورد
بررسی در زمینه کیفیت زندگی شهری و  46درهد از مقالههوای مورور شوده در زمینوه
کیفیت زندگی روستایی بوه ارائوه راهکوار و شینونهاد جهوت افوزایش کیفیوت زنودگی
شرداختهاند و  70درهد در زمینه کیفیت زندگی شهری و  54درهود در زمینوه کیفیوت
زندگی روستاییو فاقد راهکار و شیننهاد هستند.

نتای فراتحلی ننان میدهد که رابروه سورمایه اجتمواعی و کیفیوت زنودگیو در 9
فرضیه بررسی شده معادل  0/48مثبت و معنادار و در حد متوسط مویباشود رابروه بوی
منارکت اجتماعی و کیفیت زندگی ننان میدهد که اندازه اثور تصوادفی بوی ایو دو
متغیر برابر با  0/32مثبت و معنادار و در حد متوسط قرار دارد رابروه درآمود و کیفیوت
زندگیو در  11فرضویه بررسوی شوده معوادل  0/25مثبوت و معنوادار و در حود ضوعیه
میباشد رابره بی دینداری و کیفیت زندگی ننان میدهد که اندازه اثر تصوادفی بوی
ای دو متغیر برابر با  0/23مثبت و معنادار و در حد ضعیه قرار دارد رابره تحصویالت
و کیفیت زندگیو در  11فرضیه بررسوی شوده معوادل  0/19مثبوت و معنوادار و در حود
ضعیه میباشد رابره بی س و کیفیت زندگی ننان میدهد کوه انودازه اثور تصوادفی
بی ای دو متغیر برابر با  0/15مثبت و معنادار و در حد ضعیه قرار دارد رابروه جونس
و کیفیت زنودگیو در  3فرضویه بررسوی شوده معوادل  0/07مثبوت و معنوادار و در حود
ضعیه میباشد

فراتحلیل پژوهشهای کیفیت زندگی شهری و روستایی در ایران

159 

با توجه به یافتههای تحقیقو برخی از نواقص تحقیقات مرور شوده در زمینوه کیفیوت
زندگی شهری و روستایی به شر زیر میباشند:
 تعداد اندکی از تحقیقات مرور شده در زمینه کیفیت زندگی شهری و روستایی بواروش کیفی و میدانی هورت گرفتهاند بنوابرای شینونهاد مویشوود کوه تحقیقوات
آینووده در زمینووه کیفیووت زنوودگی شووهری و روسووتایی بووا اسووتفاده از روش کیفووی
هورت گیرند
 میدان تحقیق  68/7درهد از مرالعوات در زمینوه کیفیوت زنودگی شوهری و 77/3درهد در زمینه کیفیت زندگی روستاییو میانی -منرقهای و سازمانی است بینتر
راهکارهای ارائه شده کلیو مبهم و لیرقاب اجرایی شدن هستند و در بینتر موارد
تناسبی میان راهکارهای ارائهشده با اهداف تحقیق وجود ندارد
 سرح تحلی اکثر مرالعات مرور شده در زمینه کیفیت زندگیو خرد میباشود و بواتوجه به رینه هوای سواختاری و کوالن هور مسوئله اجتمواعی الزم اسوت تحقیقوات
بینتری با واحد تحلی فراتر از فرد هورت گیرد
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