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 9/8/94 ؛ تاریخ پذیرش: 3/7/94تاریخ دریافت: 

 چکیده
اسـت.  داشـته قـرارمتوسـط جهـانی  تـر ازپایینایران از نظر کیفیت زندگی  ،آمارها حاکی از آن است که طی چند دهه اخیر

در دسـتور  را اي که طی نیم قرن اخیر در ایران صورت گرفته و همواره بهبود شرایط و کیفیت زنـدگیهاي توسعهرغم فعالیت علی
یت زنـدگی در ایـران بـا شـرایط ها صورت پذیرفته است اما همچنان کیفکار قرار داشته است، هرچند بهبودهایی در برخی زمینه

شود این است که اختالفـات که مطرح می سؤالیسوي برنامه وبه دلیل تنوع جغرافیایی و سمت آل فاصله زیادي دارد. از سوییایده
ي عینـی اـهـشـاخصاي از وعهـهاي کشور چگونه است. براسـاس مجمـي کیفیت زندگی در سطح استاناهشاخصفضایی از نظر 

شناسی از مدل دیماتـل بـراي تـدوین مـدل شده است. از نظر روشهاي کشور تدوین و بررسی انـی در سطح استـدگـکیفیت زن
استفاده شد. نتایج کار تبدیل به نقشه  هاشاخصبراي تلفیق  SAWو از مدل  هاشاخصبراي محاسبه وزن  ANPمفهومی، از مدل 

اي حکایـت از خوشـه ،ي کیفیت زندگی در ایران سنجیده شد و نتیجههاشاخصشده و با کمک آمار فضایی فرضیه تصادفی بودن 
 ي کیفیت زندگی دارد.هاشاخصبودن 

  

  .دهیي وزنی، وزنروش مجموع سادهاي تحلیل، کیفیت زندگی، دیماتل، فرایند شبکه :هاي کلیدي واژه
  

  1مقدمه
 ,Diener( کیفیت زندگی موضوع جدیـدي نیسـت

کیفیت زندگی خـوب و پاسـخ بـه  ینتبی ).421 :2005
زندگی، منظـور و مقصـود نهـایی مورد  در هاییپرسش
متفکرین مذهبی، فالسـفه، هنرمنـدان و  توجه ،زندگی

نویسندگان را در طول تاریخ به خـود معطـوف داشـته 
ارسـطو  ،بـراي مثـال). Ruta et al., 2007: 397(است 

اد داشت کـه ققبل از میالد اعتفیلسوف در قرن چهارم 
شـادي  اینکهآرمان زندگی تجربه حداکثر لذت است و 

از  .)Gilhooly et al., 2005: 15( استجمع کل لذایذ 
کیفیت زندگی تعـاریف متعـددي ارائـه شـده اسـت و 

یـک از مـا  هـر .هاي متفاوتی از آن وجود داردبرداشت

                                                             
 hfaraji@ut.ac.ir نویسنده مسئول:*
 تبیـین «مقاله حاضر مستخرج از رسـاله دکتـري تحـت عنـوان

در دانشـگاه  »هاي شکوفایی شهر تهـران هاي فضایی شاخصالگو
  باشد. تربیت مدرس می

شـته تلقـی خاصـی از کیفیـت زنـدگی داممکن است 
از شرایط که مـا را در رسـیدن بـه اي و مجموعه باشیم
کنـد. مان کمـک مـیهایمان و رضایت از زندگیآرمان

و  کنـدشاد مـی را نکته مهم این است که چه چیزي ما
تحقیقات  برخی از مردم از سایرین شادتر هستند؟چرا 
قبیـل بـراي پاسـخ بـه ایـن کیفیت زنـدگی  زمینهدر 

تـا وضـعیت گرفتـه  که از سطح فـردي است هاپرسش
جوامع مختلـف هاي سیاسی اجتماعی اقتصادي و جنبه

   ).Philips, 2006: 15( گیرد برمیرا در 
ت زنـدگی هرچند تعاریف متعددي در زمینه کیفی

نیـز وجـود دارد ولـی الزم  هاییارائه شده است و ابهام
زیـرا  است در آغاز تعریفی از کیفیت زندگی ارائه دهیم

ارزیـابی و  فـندهـیم براسـاس تعریفـی کـه ارائـه مـی
-Paisشــوند (ي مطالعــاتی مشــخص مــیهــاشــاخص

Ribeiro, 2004: 121.( ت کـه فقـدان هانت معتقد اسـ
کیفیـت  موجـود در حـوزه هـايشفافیت نظري و ابهام
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یکــی فقــدان توافــق  زنـدگی ناشــی از دو رونــد اسـت:
و نحـوه  تعریـف کیفیـت زنـدگیها و لفهؤعمومی بر م

گیري آن و دیگـري نبـود اسـتانداردهاي طالیـی اندازه
توانند به هـر شـکلی . بنابراین افراد میاست QoLبراي 

را تعریـف کـرده و ند کیفیت زندگی هست دکه عالقمن
   ).Hunt, 1997: 11( گیري کنند اندازه

شاید هیچ موضوع تحقیقی تاکنون به اندازه مفهوم 
هـاي مختلـف در شـاخه کیفیت زندگی، توجّه محققان

هاي علمی را به خود جلب نکرده باشد. مروري بر بانک
 وخوبی گویاي ایـن واقعیـت اسـت. جسـت اطالعاتی به

صـورت پـذیرفت،  ISI Network جویی کـه در پایگـاه
مقالــه دربــاره  136254دهــد کــه تــاکنون نشــان مــی

کیفیت زندگی تـدوین شـده اسـت و تقریبـاً در تمـام 
هاي علمی، تحقیقـاتی در ایـن زمینـه ها و شاخهحوزه

  ).1توان یافت (جدول می

  

  در زمینه کیفیت زندگی ISIوضعیت مقاالت چاپ شده : 1جدول 
  درصد  تعداد  طبقات اصلی  ردیف

  5/69  94776  اوريفنعلوم و   1
  2/29  39796  علوم اجتماعی  2
  3/1  1682  هنر و انسانی  3

  
همچنین گرایش و رونـد تحقیقـات در ایـن حـوزه 

تحقیقــات  ).3شــدت در حــال رشــد اســت (شــکل  به
گرفته بیشتر در کشورهاي اروپـایی و پیشـرفته صورت

بوده، کمتر به وضعیت کیفیـت زنـدگی در کشـورهاي 
جهــان ســوم و در حــال توســعه کــه بخــش زیــادي از 

هـا کـامالً  شود و مسائل آنمل میجمعیت جهان را شا
با کشورهاي پیشـرفته غربـی متفـاوت اسـت، صـورت 

ه به شـرایط برداري بدون توج ه و هرگونه نسخهپذیرفت
اي در  کننـده توانـد نتـایج گمراهخاص این کشورها می

  ).Shek et al., 2005: 8برداشته باشد (
ویژه بهداشـت هاي مختلف بهدر ایران نیز در شاخه

درمان، تحقیقـات وسـیعی صـورت پذیرفتـه اسـت و و 
هاي علمی مانند شهرسازي، جغرافیا، علـوم سایر شاخه

اجتماعی، اقتصاد و مـدیریت نیـز بـه موضـوع کیفیـت 
  اند: زندگی پرداخته

حریرچی و دیگـران کیفیت زندگی در مطالعات اجتماعی: 
ــوانی و 1385زاده ()، ماجــدي و لهســایی1388( )، رض

  ).1389) و عنبري (1388دیگران (
شـمس  کیفیت زندگی از منظر علوم بهداشت و سـالمت: 

ــران ( ــانی و دیگــران 1388اســفندآبادي و دیگ )، قهرم
) و ادیب حاج باقري و دیگـران 1387)، نجات (1388(
)1388.(  

)، یـاوري 1389عنایتی و دیگران (کیفیت زندگی کاري: 
بزاز )، 1386)، بزاز حریري و دیگران (1387و دیگران (

  ).1387) و اعتباریان (1388جزایري و دیگران (
البته گرایش زیـادي بـه سـمت مطالعـات کیفیـت 

وجـود  هاي مختلـف علمـی ایـران بـهزندگی در شاخه
ها و تزهاي متعـدد در آمده است و شاهد تدوین رساله

مقاطع تحصـیالت تکمیلـی، کتـاب و مقـاالت متعـدد 
  هستیم.

  
 نظريها و مبانی مفاهیم دیدگاه

ـــات  ـــل در تحقیق ـــاران در رافای در  1998و همک
هـاي ارزیـابی کیفیـت دانشگاه تورنتـو در زمینـه روش

انـد کـه کیفیـت زنـدگی زندگی به این نتیجه رسـیده
خواهد وجود که می آنطورادراك انسان از زندگی است 

کنـیم وجود نداشته باشد. ما فرض می و یا داشته باشد
عوامل جمعی خـاص کـه بـر کیفیـت زنـدگی اثـر  هک

کنـد. کیفیـت بـه آن جلـب مـی ار و توجه مـا شتهگذا
بـه چنـد  هر یـکزندگی براساس سه زمینه اصلی که 

شــوند کــه اي شــاخص تعریــف مــیو مجموعــه مؤلفــه
لفـه ؤچه کسی است و چه م فرد ،بودنالف)  :اند عبارت

 ارتبــاطب) و روحــی دارد. شــناختی روانجســمی و 
هاي اجتماعی، شتن که مستلزم روابط مردم با محیطدا

کـه عمـل کـردن  اقـدام و ج) جمعی و طبیعـی اسـت.



 175                                                                  ...                                .شهري عمومی خدمات به دسترسی و توزیع فضایی تحلیل و بررسی

هاي فردي براي نیل به اهداف فردي و مستلزم فعالیت
). Raphael et al., 1997: 232( اسـتامیدها و آرزوهـا 

باعـث تنـوع و ابهـام  QoLهاي گسترده کـاربرد زمینه
ــت.  ــده اس ــدگی ش ــت زن ــتر کیفی ــار بیش ــه فارکوه ب

نـوع  سـهپردازد و می QoLبندي تعاریف مختلف  طبقه

) تعـاریف جهـانی یـا 1: دهـدبـه دسـت مـیتعریف را 
اي از هایی که مفهوم را بـه مجموعـه) تعریف2 عمومی

ي کـه تنهـا تأکید) تعاریف 3شکند.ها یا ابعاد میلفهؤم
  دارد. تأکید مؤلفه دوروي یک یا 

 
 تاکسونومی تعاریف کیفیت زندگی :2جدول 

  توصیف  نام نوع  نوع

  تعریف عمومی  1
  شود. صحبت می QoLهاي مؤلفه دربارهکمتر  معموالًترین نوع تعریف که ترین، کلیعام

  نبودن شاد /بودن شادعدم رضایت و  هاي رضایت/ایده معموالً

  هاي اصلی را براي شکنند یا پنداشتها یا بعد یا دامنه میمؤلفهاي از را به مجموعه QoL  ايمؤلفهتعاریف   2
  .کنند میشناسایی  QoLارزیابی 

  شود.اشاره می QoLبه تعداد محدودي از ابعاد   يتأکیدتعاریف   3
  

ــی ــومی، کل ــاریف عم ــرین تع ــات ت ــت در ادبی حال
وارد  ریف خیلی عمـومی هسـتند واو تع تتخصصی اس

را بـه  QoL ،ايمؤلفـه. تعاریف شوند نمیها مؤلفهبحث 
هاي مورد نظـر را شکند یا ویژگیها یا ابعادي میبخش

ي تأکیدتعاریف  ،کند. سومین نوع تعاریفشناسایی می
یـا  مؤلفهضمنی و یا مشخص به یک  طور بههستند که 

دارند. این نوع تحقیقات  تأکید QoLهاي مؤلفهحداقل 
  .دارند کاربردبیشتر در توانایی عملکردي و سالمت 
در  زیـاديهاي فعالیت ،در ایران طی نیم قرن اخیر

زمینــه بهبــود شــرایط زیســت و رفــاه جامعــه صــورت 
برخــی  هاي برنامــهو  مأموریــتپذیرفتــه و گــاه در 

بهبود شـرایط زیسـت  ،مدیریتیی و هاي اجرای دستگاه
کــه از زمــان  طوري بــه ؛در اولویــت قــرار گرفتــه اســت

در کشـور،  ریزي برنامهسیس نهاد سازمان مدیریت و تأ
هـاي گسترش رفاه اجتماعی و توسعه انسانی از رسالت

از انقـالب  پیشاست. اجراي پنج برنامه  هاصلی آن بود
همچنـان بهبـود شـرایط  ،از انقالب پسبرنامه  چهارو 

ها بـوده ها و برنامههاي سیاستزیست جامعه از اولویت
ــت. ــن  اس ــلی ای ــداف اص ــعارها و اه ــه ش ــا و برنام ه

ــا،گذاري سیاســت ــابرابري ه ــاهش ن ــاي فضــایی و ک ه
کـه توجـه بـه منـاطق طوري بـه ،اجتماعی بـوده اسـت

و  گیـردمحروم و مناطق روستایی در اولویت قـرار مـی
شـود. توجهی خاص به مناطق پیرامونی در کشـور مـی

اطالعات مربوط به کیفیت  سامانمند صورت بهدر ایران 
زندگی مانند آنچه در کشورهاي پیشـرفته وجـود دارد 

هایی که براساس برخی شود. اما گزارشنمی آوري جمع
کـه  دهـدنشان مـی ،ي عینی ارائه شده استها شاخص
نـه کیفیـت زنـدگی صـورت بهبودهایی در زمی هرچند

ــده قانع ،پذیرفتــه اســت ــري،  نیســت کنن  :1389(عنب
150(.    

وضــعیت  بـارههـایی کـه ســازمان ملـل درگـزارش
چندان  ،دهدکیفیت زندگی کشورهاي مختلف ارائه می

ــایت ــت بخش رض ــبت . نیس ــر نس ــه از نظ ــراي نمون ب
کشـور رتبـه  232ایـران در بـین  ،کودکـان ومیر مرگ
، از نظـر تولیـد 135، از نظر امید به زندگی رتبـه 150

ناخالص داخلـی رتبـه  ، درآمد98ناخالص داخلی رتبه 
، ضریب جینـی 118، شاخص توسعه انسانی رتبه 122

ــه  ــاعی رتب ــابرابري اجتم ــوده  100ن ــتکســب نم  اس
)Avokov, 2010(  نیستکه وضعیت چندان مطلوبی.    

تحقیق به دنبال آن هستیم تا با اسـتفاده از  در این
ي عینی براساس استانداردها و هاشاخصاز اي مجموعه

وضعیت کیفیت زنـدگی  ،المللی بینمعیارهاي علمی و 
م و الگـوي کنـیکشـور بررسـی  هاي استانرا در سطح 

بـه ایـن فرضـیه جغرافیـایی  کرده،کشف  را آنفضایی 
زنـدگی در  هـاي کیفیـتپاسخ دهیم که آیـا شـاخص

یا تصادفی  کند میسطح کشور از الگویی خاص تبعیت 
  است؟

  مفهومی کیفیت زندگی  هاي مدل -
کیفیت زنـدگی  شاخص 22هاگرتی پس از بررسی 

معمول در تحقیقات کیفیت زندگی اسـتفاده  طور بهکه 
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یکـی از مشـکالت کـه رسـد به این نتیجه می ،دشومی
 .این است که مبناي نظـري ندارنـد اصلی این مطالعات

 هـا براسـاس مـدل مفهـومیبه عبارتی بیشتر شـاخص
QoL  او یـک مـدل  .اند نشـدهآزمونQoL  را براسـاس

هـاي آن دهـد کـه نهـادهروش نظري سیستم ارائه می
در تحقیقـات  هاي عمومی هسـتند.مشیومحیط و خط

 اسـتسه محور اصلی مطرح  ،مربوط به کیفیت زندگی
کیفیت شرایط  عنوان به)کیفیت زندگی 1: اند عبارتکه 

 عنوان به) کیفیت زندگی 2 .شودزندگی فرد تعریف می
) 3 .شـوداش تعریـف مـیرضایت فرد از شرایط زندگی

ــدگی  ــهکیفیــت زن ــف  عنوان ب ــر دو تعری ــب از ه ترکی
نشـان داده شـده  )1(در شکل  انداز چشمشود. این  می

ترکیب از شرایط زنـدگی  عنوان بهاست. کیفیت زندگی 
هاي بر ارزش عمدتاً تأکیداما  ،شود و رضایت تعریف می

 اســتهــاي روحــی او فــردي، انتظــارات و آرمــان
)HAGERTY, 2001: 2.( بـراي تعریـف  1سـمن النـد

رضـایت از  :کنـددو پدیده مجزا را معرفی مـی ،مفاهیم
یـک مـدل ممکـن در شـکل  .زندگی و کیفیت زندگی

ــف -1( ــدگی  )ال ــت زن ــده اســت. کیفی نشــان داده ش
 صـورت به گیري اندازه قابلاي از شرایط زندگی مجموعه

د. ممکن اسـت شـامل کنکه فرد تجربه می استعینی 
(ثروت، شـرایط زنـدگی  سالمت جسمی، محیط فردي

هـاي عملکـردي و روابط متقابل اجتماعی، فعالیت ،و...)
هـاي تـر باشـد. پاسـخاثرات اقتصادي و جمعـی وسـیع

دامنــه رضــایت فــردي از  ،ذهنـی بــه چنــین شـرایطی
. شرایط زندگی ممکن است بر کندرا تعیین میزندگی 

ارائـه رابطـه بـالقوه و نـه  .باشـد اثرگذاررضایت فردي 
ارزیـابی  وسـیله بهذهنی کیفیت زندگی ممکـن اسـت 

متغیر شـرایط زنـدگی در کـل جمعیـت ایجـاد شـود. 
ي عمومی کیفیت زنـدگی بـا ارزیـابی انـواع هاشاخص

آیـد. کیفیـت مـی دسـت بـهشرایط زندگی در جمعیت 
ایسه با جایگاه آن با کـل زندگی فردي و گروهی در مق

  گیرد.عیت قرار میتوزیع جم
زنـدگی  آن درشرایطی که فـرد  ی متفاوت،دالیل به

ماننـد  ؛کنـدمـی کیفیت زندگی او را مشخص ،کندمی

                                                             
1  . Landesman 

کیفیـت  ،)1(فرموالسـیون شـکل  ب)-1(مـدل شـکل 
ــها رزنــدگی  ــردي قضــاوت هــایی معیار عنوان ب هــاي ف

داند. در تعریف کیفیت زندگی در ارتباط با شـرایط  می
چگونه اداراك فـردي  ،زندگی بدون هیچ تحلیل ذهنی

دهد. جعبـه سـمت مینشان به چنین شرایطی واکنش 
معـادل بـا  عنوان بـههاي ذهنی را ارزیابی چپ، چنین 

: گیــرد برمیزنــدگی در  يرضــایت در تعــداد قلمروهــا
امکانات مادي، سالمت، نیـروي کـار، تفـریح، آمـوزش، 

، رابطه بـا فامیـل، ازدواج، وضعیت زندگی بیان خالق و
ــار  ــدگی، ک ــتاندارد زن ــتان، اس ــامیلی، دوس ــدگی ف زن
همسایگی، شهر یـا شـهرك محـل سـکونت، وضـعیت 

شـود کـه مطـرح مـیت، مسکن و آموزش. چنـین ملیّ
پذیر زنـدگی عینـی و رضایت فردي تحت شرایط کمی

کیفیت زندگی را تنها بـا  این وجود  با .دارد قراربیرونی 
در  .توان سنجیدنمیبودن  پذیرش قابلي و درضایت فر

اغلب تعـاریف، روي رضـایت فـردي و شـرایط زنـدگی 
شود. با این رویکرد، نحـوه ارتبـاط بـین ایـن تأکید می

  گیرد. مدل مفهومی کیفیت زندگی شکل میاجزا 
ها در  هاي عینی و ذهنی و شیوه ترکیب آنارزیابی

هاي مختلف براي ساخت و ارزیـابی، بـه ترکیـب حوزه
ــاز دارد. معنــاداري و  ــی نی ــی و عین ــاي ذهن معیاره
اطمینانی که نسبت به معیارهـاي ذهنـی وجـود دارد، 

د. ایـن ها لحاظ شوممکن است در هر مقیاسی از ارزش
هـاي فـردي فرموالسیون سـه مـدلی کـه در آن ارزش

عنوان شرایط زندگی خوب و رضـایت زنـدگی بـراي  به
شـود، دخالـت دارنـد تعیین کیفیت زندگی ارزیابی می

هـاي عینـی و ذهنـی د). معناداري یا ارزیابی-1(شکل 
اي خاص از زندگی ممکن اسـت تنهـا در ارتبـاط دامنه

گیرد اهمیت داشـته باشـد. میبا جایگاهی که فرد قرار 
براي مثال میزان درآمـد (معیـار عینـی) ممکـن اسـت 

ــردي کــه داراي ارزش ــراي ف هــاي غیرمــادي اســت، ب
اهمیتی نداشته باشد، هرچند رضایت بـا درآمـد باشـد 

  کند). (یعنی براي پاسخ به نیازهایش کفایت می
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  شود.الف) کیفیت زندگی در ارتباط با شرایط زندگی تعریف می

  
  شود.ب) کیفیت زندگی در ارتباط با رضایت از زندگی تعریف می

  
  شود.میج)کیفیت زندگی در ارتباط شرایط زندگی و رضایت فردي تعریف 

  
شود که به صورت مقیاس د)کیفیت زندگی به عنوان تلفیق از شرایط زندگی و رضایت تعریف می

  شود.بندي شده وزن دهی می
  مدل مفهومی کیفیت زندگی ياجزا :1شکل 

)Felce  and Perry, 1995 (  
 

نداشتن بر تعریف کیفیـت زنـدگی، رغم توافق علی
هـاي در بین محققـان بـه نـوعی همپوشـانی در حـوزه

)، 2مــرتبط ارزیـــابی وجــود دارد. تصـــویر شـــماره (
  دهد.هاي مختلف کیفیت زندگی را نشان می جنبه

موردي با تلفیق عوامل عینـی، ذهنـی، عـاملیتی و 
ساختاري، چارچوب مفهومی دیگـري را بـراي کیفیـت 

) ارائه شـده اسـت. 3دهد که در شکل (یزندگی ارائه م
این چـارچوب، روابـط میـان عناصـر اصـلی مطـرح در 
رویکردهاي مختلف کیفیت زندگی را با توجه به بسـتر 

هـاي دهـد. دادهاقتصادي، اجتماعی و سیاسی ارائه  می
عینی در سه حوزه محیط طبیعـی، مسـکن و خـدمات 

ایـن سازند. خروجی هاي سیستم را میعمومی، ورودي
هایی چـون خانـه و خـانواده، جامعـه ها، در زمینهداده

ــت  ــت، بهداشــت، امنی ــات فراغ ــدنی، اوق سیاســی و م
یابـد. بـا توجـه بـه صورت کمی بازتـاب مـی عمومی به

هـاي شده، میزان رضـایت در زمینـههاي گردآوري داده
مورد نظر براساس اسـتانداردهاي سـنجش، محاسـبه و 

مندي تحــت تــأثیر  تشــود. میــزان رضــایارزیــابی مــی
هاي جمعیت هدف (درآمد، آموزش، طبقه، نـژاد ویژگی

ها قـرار  ها و انتظارات آنها، ارزشو مذهب و...)، نگرش
عبـارتی دسـتاوردهاي برنامـه بـه ایـن عوامـل دارد. به

 ).117: 1388بستگی دارد (غفاري و امیدي، 
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  ابعاد کیفیت زندگی :2شکل 

  

  
  چارچوب مفهومی کیفیت زندگی موردي :3شکل 

  )117: 1388 (غفاري،
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اسـاس بررسـی منـابع و ادبیـات موضـوع کیفیـت  بر
 ,.Brown et al( هاي اصلی کیفیـت زنـدگیمدلزندگی، 

  خالصه کرد:و  بندي طبقه توان میزیر  صورت بهرا  )2004
 شـامل  ي عینـی: هـا شـاخص هـاي مبتنـی بـر    مدل

استانداردهاي زندگی، سالمت و طـول عمـر، مسـکن و 
هـا بیشـتر بـا ایـن مـدل .همسایگی اسـت هاي ویژگی

ــاخص ــاش ــبت ه ــدگی، نس ــه زن ــر مرگي هزین  ،ومی
اشتی، سـطح آمـوزش، تـراکم و هاي خدمات بهد بخش

و  اجتمـاعی -اقتصاديهاي همسایگی، ساختار ساختار
سـازي  و مـدل گیري اندازهجرم و ي نابرابري هاشاخص

بانـک اطالعـات از اساس مقایسه ملی  ونون بر .دشومی
بیشتر  لیحدهد که افرادي مجهانی شادمانی، نشان می

برنـد، فردگرایـی شهروندان از زندگی خـود لـذت مـی
هـاي و ارزش کنـدجمعی را به این فهرست اضافه مـی

ي آمـوزش و هاشاخص(که  توانایی براي انتخاب فردي،
فرصـت بـراي آزادي  ،شـود)مـی گیري انـدازهاطالعات 

 ،(حقـوق بشـر، حقـوق و دموگرافیـک) انتخاب سیاسی
(امنیـت مـالی، آزادي تولیـد و  آزادي انتخاب اقتصادي

خواهــد، آزادي بیــان، آزادي آنچــه مصــرف آنچــه مــی
اي که مجموعهرا  آزادي فردي و خواهد گوش دهد) می
در مطالعـه  ،شـوندي عینی محسـوب مـیهاشاخصاز 

 خود لحاظ کرده است.
 شـامل  ي ذهنـی: هـا شـاخص هـاي مبتنـی بـر    مدل

ت از زنـدگی، رضـایت و رضـای شناختی روانتندرستی 
شده با اسـتفاده از شـاخص گیري اندازه فردي، شادمانی
اثـر  بر تعادل روحی و خودباوري و... کهکیفیت زندگی 

 گذارند.می
 :هـاي عینـی شامل محیط رضایت از نیازهاي انسانی

هـایی بـراي فرصت مانند مسکن، امنیت، غذا، اشتیاق و
شناســی، ، رواناثبــات خــود، تئــوري نیازهــاي انســانی

ــاعی ــق اجتم ــت تعل ــت امنی ــس، منزل ــزت نف  و و ع
ي رضایت ذهنی فردي هاشاخصکه با  است باوريدخو

شـود. مـی گیري انـدازه ،دهـدپاسخ می با بسط به آنچه
گیري بیشتر در تحقیقات اندازههاي و روش هااین مدل

 د.نعلوم بهداشت روان عمومیت دار
 بـر رشـد فـردي،  تأکیـد :شـناختی   روانهـاي  مدل

پذیري، سطح شهرت و احتـرام، شناخت، سازگار کارایی

اجتمـاعی، کنتـرل،  کاراییاستقالل آگاهی و شناخت، 
همچنـین  و خود اداره کردن، خودتنظیمیخودکفایی، 

هـاي . همچنین شامل مـدلاستبدبینی  - سازيینههب
هاي موجـود تجربه گذشته، محیط خأل نسبی تطبیقی،

و آمال براي آینده، کامیابی فردي از انتظارت، امیـدها، 
و در  در ارتبـاط بـا مقایسـه اجتمـاعی ویژه بهها آرمان
 شود.با دیگران می ارتباط

 گیري انـدازهکـه بـر  و سـالمت:  هاي کـارکردي مدل 
هـاي هـاي انـدوه، مقیـاسسالمت، مقیـاس تر گسترده
صــورت وارونــه  بیشــتر و (عملکــرد) جســمی کــارکرد

 شود.شاخص ناتوانی شناخته می عنوان به
 هاي ي شبکههاشاخصبا  هاي سالمت اجتماعی:مدل

ادغـام در جامعـه  هـا و پشـتیبانی واجتماعی، فعالیـت
 د.شومی گیري اندازهمحلی 

 :شامل منابع  همبستگی اجتماعی و سرمایه اجتماعی
 دوسویه (شامل تسهیالت همسایگی و محیطی، جمعی

یونـدهاي اجتمـاعی بـین اعتماد از پ ي، ارتقا)و متقابل
بـودن و نـوع وسـیله در دسـترسه شده بمردم، تقویت

ها شـامل گیرياندازه شود.تسهیالت جمعی و منابع می
ي عینی جرم و بزه، آلودگی، هزینـه زنـدگی هاشاخص

-روشگاهی، دسترسی به منـاطق بـا چشـمتسهیالت ف
امکانات آموزشی،  ،اندازهاي زیبا، هزینه اشتغال مسکن

سـطح بیکـاري،  ،گـذاري سـطح دسـتمزدهامشیوخط
روباز، زمـان  و سرپوشیدههاي اقلیم، دسترسی به زمین

دسترسـی بـه امکانـات تفریحـی،  ،سفر بـه محـل کـار
هاي شهري، دسترسی به زمینه مشـاور مسـکن انجمن

 شود.می و...
 شـدن در یـک بـه مطالعـه مسـن هاي محیطی:مدل

هاي محیطی بیرونـی و مکان سکونتی و اهمیت طراحی
مشـارکت اجتمـاعی فعـال و  يارتقـا منظور بـهدرونی 

هاي پیـر شـدن کـه زمینه ،مستقل جمعیت سالخورده
ــوم مــرتبط، مراقبــت اجتمــاعی و بهداشــت،  حــول عل

 حالگردد و درعینمی شناسیروان و معماري، جغرافیا
توجه زیـادي را بـه خـود  ،هاکه توصیف براي این مدل

 بـر جمعی دسـتهسیاسـی و  تأکیدبا  ،ده استکرجلب 
و فعالیت در سن سالخوردگی اشاره  داشتن نگهمستقل 

 .)4(شکل  دنردا
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  نمونه مدل محیطی :4شکل 
)Rogerson's Model, 1997(  

  

هـاي فـردي و   نگارانه یـا روش  هاي اندیشهمدل
هـا و هـاي فـردي، تحلیـلبراساس ارزش :هرمنوتیک

ــت  ــا موفقی ــایت ب ــات، رض ــا آنادراک ــیطه ــا و ، مح ه
بـا اسـتفاده از مداخلـه فـردي،  خصوصیات در زندگی،

  .شود میکمی انجام  هاي فنیافته و ساختارشبه
ع کیفیـت زنـدگی از وموضـ: بارومتر کیفیت زندگی

به بعد در ادبیات نظـري و مطبوعـاتی  1990آغاز دهه 
تمـایز و  و مبنـاي اسـت یافتـه زیـادياهمیت  ،توسعه
 .نوین در سـطوح مختلـف شـده اسـت هاي بندي دسته

ي توسـعه انسـانی، اسـتانداردهاي زنـدگی، هـاشاخص
تحولی در ادبیـات توسـعه از  ،اخیر دهه مصرف در سه

و همگی  است آورده وجود به انداز چشمحیث اهداف و 
(عنبـري،  انـدنوعی با موضوع کیفیت زندگی برآمـدهبه

 ویژه بـــهبرخــی از کشــورهاي جهــان  .)150 :1389
بـراي پـایش وضـعیت کیفیـت  یافته توسعهکشورهاي 

اند آورده وجود بهنهادهایی را  ،زندگی در کشورهایشان
کار سنجش کیفیت زندگی  ،ايمنظم و دوره طور بهکه 

  دهند.را انجام می
 ،بـراي رعایـت اسـتانداردهاي زنـدگی در اتحادیه اروپا

اولـین مطالعـه بـارومتر  .مطرح شـد 1ایده بارومتر اروپا
انجـام  1974ا در پـکمیسیون جامعه ارو وسیله  بهاروپا 

 و پایش مـنظم هنجارهـا، نگـرش ،هدف عمده آن .شد
کشور عضو یعنی فرانسه،  نهارزیابی شهروندان اروپا در 

رك، ایرلنـد اآلمان، انگلستان، ایتالیا، هلند، بلژیک، دانم
 طور بهاندار اروپا بود. مطالعه بارومتر است لوکزامبورگو 

شود. کشورهاي مرتب در بهار و پاییز هر سال انجام می
تا  ،انجام دادند 2001کار را از  کاندید بارومتر اروپا این

                                                             
1  . Euro Barometer 

اطالعات جامعی از کشورهاي عضـو گـردآوري شـده و 
براساس اسـتاندارد واحـد  ها آنامکان مقایسه مستقیم 

و هـاي سیاســی داشـته باشــد. در کنـار نگــرش وجـود
ها سیاست دربارهبحث  ،هاي عمومیاجتماعی و دیدگاه

هـاي کمیسـیون اروپـا و مجموعـه اروپـا  مشـیو خط و
مسئله اصلی است کـه بـارومتر لحـاظ  ،کیفیت زندگی

ــی ــد. م ــایی پرســشکن ــدگی،  ه ــایت از زن شــامل رض
ها مثل رضایت از دموکراسی و تندرستی، دامنه رضایت

ــ ــایر موض ــردي وس ــت ف ــابی کیفی ــی و ارزی عات ذهن
  شود.می آوري جمع

) نیـز بـراي EQLS( 2پایش کیفیت زندگی اروپایی
.  شده است اندازي راهیان سنجش کیفیت زندگی اروپای

بـراي  2003سنجش کیفیت زندگی اولین بار در سال 
کشور اروپایی انجـام  25کیفیت زندگی در  گیري اندازه

، منـابع اشـتغال بـراین پیمـایش  تأکید .پذیرفته است
هـدف  ،اقتصادي، خانه و خانواده، آموزش و تربیت بوده

مجموعه کاملی  بارهآن فراهم نمودن اطالعات جزئی در
   .است بودهاز موضوعات کیفیت زندگی 

تحقیقات و نهادهـاي دیگـري نیـز بـه  آن برعالوه 
 نظر سنجیجمله  از ،پردازند میمطالعه کیفیت زندگی 

که یک نهاد مشـارکتی و علمـی بـراي  3اروپا اجتماعی
ات اجتماعی و فرهنگی جامعه مطالعه و پایش خصوصی

  .)www.eurofound.europa.eu( ستاروپا
ـــیش، ـــه پ ـــین از دو ده ـــتگاه در فیلیپ  هاي ایس

سسه علمـی خصوصـی ؤم توسط 4اجتماعی هواشناسی
هـاي ملـی آمـاره مـنظم طور بـهسیس شده است که أت

                                                             
2  . European Quality of Life Surveys 
3. European Social Survey  
4  . Social Weather 
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-جمـع  کیفیت زندگی بارهکار پیمایشی را دربراساس 
شاخص تندرستی  ،2001از سال  د.کنارائه میآوري و 

در  ي ساکنهای، بارومتر رضایت استرالیایواحد استرالیا
ــن کشــورا ــاس  .اســت ی در اینجــا شــاخص در دو مقی

شود: مقیاس تندرستی فردي که شامل می گیري اندازه
از طریــق  ،ي ذهنــی تندرســتی بــودههــاشــاخص
سطوح رضـایت فـردي در هفـت حـوزه  گیري میانگین

شامل سالمت، روابط فردي، امنیت، استاندارد زنـدگی، 
موفقیت در زندگی، ارتباطات، امنیت آینده و در سـطح 

در ایـن  .دوم به تندرسـتی در سـطح ملـی توجـه دارد
ــطح ــات  ،س ــشاطالع ــدگی  ش ــوزه زن ــادي، (ح اقتص

 و کـار و فعالیـتمحیطی، شـرایط اجتمـاعی، شـرایط 
در برخـی  شـود.می آوري جمع) امنیت ملی و حکومت

کشورهاي دیگر مانند کشورهاي آمریکاي التـین، کـره 
هایی در زمینه کیفیـت جنوبی، مناطق قطبی و... پایش

  زندگی انجام شده است.
هـاي اولیـه بـراي تالش: ي کیفیت زندگیهاشاخص

عینـی ي اجتمـاعی هـاشـاخص يرو QoL گیري اندازه
نشان داد که معیارهـاي  هفتاداما مطالعات دهه  ،بودند

فـردي و ذهنـی  Qolسـهم کمـی در  ،شـرایط زنـدگی
 وجـود بـه ذهنـیي هاشاخص سوي بهدارند و گرایشی 

برداشت فرد نسبت بـه  درواقعي ذهنی هاشاخص .آمد
 .کنـداش قضـاوت مـیزندگی بارهو در استاش زندگی

 گیري انـدازه مسـتقیم غیـر صورت بهتواند بنابراین نمی
 ,Phillips( اسـت یشخصـ کـامالًزیرا موضوعی  ،شود

ي عینـی ماننـد امیـد زنـدگی، هـاشاخص ).18 :2006
نسـبت نسبت جرم و جنایت، نسبت بیکاري و اشتغال، 

ي اجتمـاعی هاشاخصو  بیکاري، تولید ناخالص داخلی
مالکیـت مـادي، حسـن حـس اجتمـاعی،  مانندذهنی 

شادمانی، خنده، رضایت از زنـدگی، رضـایت از امنیت، 
ي ذهنـی نیـز هـاشـاخصتوجـه بـه  .اسـت ... و شغل

زیرا انسان در جامعـه  ،تواند راهگشا باشدنمی تنهایی به
هـاي هـا، آمـوزهارزش ،وضعیت جامعه .کندزندگی می

ــدگی و  ــدگی و تلقــی او از زن ــر زن دینــی، اجتمــاعی ب
ــی ــر م ــایش اث ــذاردنیازه ــین سیاســت .گ ــا و همچن ه

طور مسـتقیم بـا کیفیـت ههرچند ب هاهاي دولت برنامه

ــرتبط  ــدگی م ــراهم ،نیســتزن ــا  ف ــات و ی آوردن امکان
تواند در بهبود یا بدتر شـدن شـرایط هایش میحمایت
عمـل کـرد  سـویه یکتـوان بنابراین نمی .باشد اثرگذار

)walker, 2005: 18; The worldbank, 2003.(  
و معیارهـاي  1به معیارهـاي عمـومی ،هاشاخصدر 
ند براي توامعیارهاي عمومی می .شودمی تأکید 2خاص

د و معیارهـاي خـاص شـو ها استفادهمقایسه بین گروه
اسـت  بیماري خـاص اي خاص مثالًش بر جامعهتأکید

)Maeyer et al, 2010: 365(.  
موضـوعاتی  تـرین مهمیکـی از  ،هـاشاخصانتخاب 

. در اسـتاست کـه در حـوزه کیفیـت زنـدگی مطـرح 
 تـوانمناسب کیفیت زنـدگی مـیي ها شاخص بانتخا

 کننـده ارائهمعیارهاي زیر را در نظـر گرفـت: شـاخص 
ــهولت  ــه س ــاده و ب ــد، س ــدگی باش ــت زن ــلکیفی  قاب

و تحلیـل و انتقـال اطالعـات باشـد، رونـد  گیري اندازه 
بـر  مـؤثررا نشان دهد، به تغییرات در عوامل  بلندمدت

کیفیت زندگی واکـنش نشـان دهـد، مقیـاس مطالعـه 
مناسب داشته باشد، معنـی حقیقـی آن از مقایسـه بـا 

آیـد،  دسـت بههاي خاص یا آستانه شده تعریفاهداف 
شناخت نظري داشته باشد و با اسـتانداردهاي معمـول 

قابـل  کـار رود، کیفیـته زندگی توسط متخصصین بـ
 اسناد قابـل پشـتیبانی باشـد. وسیله بهتشخیص بوده و 

توافقی بر سر معیارهاي کیفیت زندگی وجود ندارد. هر 
خـاص  ايشـیوه ،رشته متناسب با تنوع تحقیقات خود

کند. هر شاخصی باید بتواند ها انتخاب میبراي شاخص
 خوبی بهخصوصیات کیفیت زندگی جامعه مورد نظر را 

ــ ــد. اطل ــان ده ــادانش ــدگی کان ــت زن ــی کیفی  ،س مل
دادن کیفیـت را براي نشان) 3(جدول ي زیر ها شاخص

  گیرد.زندگی در نظر می
د و الزم ممکن است پیچیـده باشـ هاشاخص یبرخ

ــاهم ترکیــب شــوبا ماننــد  ،دشــد تــا چنــدین نمایــه ب
هـاي صخي توسعه انسانی که از ترکیب شـاها شاخص

د. آیـهـاي مختلـف بـه دسـت مـیاجتماعی در حـوزه
ي هـاشـاخص ،داابانک مرکزي کانـدبیرخانه  همچنین

                                                             
1  . Generic 
2  . Specific 
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 ،سالمت ،کیفیت زندگی را در سه سطح امنیت عمومی
ــاي اقتصــادي، زیســت، مشــارکت و فرصــتمحــیط ه

 کند که هرمی بندي طبقهمشارکت و دخالت اجتماعی 
فایرز و  شود.از مجموعه شاخص تشکیل می دوبارهیک 

هـاي برداشـت ،معتقدند که از کیفیـت زنـدگیماشین 
توانـد زمینه کاربرد مـی برحسبمتفاوتی وجود دارد و 

ــا آن ــب ب ــد و متناس ــته باش ــاوت داش ــایی متف  ،معن
 فبورسـدور و معیارها متفاوت خواهـد بـود. ها شاخص
عوامــل مختلــف  ،ئــه مــدل کیفیــت زنــدگیاار ضــمن

 دست بهو نحوه  بندي طبقه، بر کیفیت زندگی تأثیرگذار
  کند.آوردن آن را در سطوح عینی و ذهنی تبیین می

   
  بر کیفیت زندگی مؤثررابطه عوامل عینی و ذهنی  :3جدول 

 روش طبقه بر کیفیت زندگی رگذاریتأثعوامل   سطح تحقیق

 يسطح عینی ماورا
 فرد

 :محیط طبیعی
  ناهمواري

  ،اقلیم
زیبایی 

 انداز چشم
  گردشگري

  :محیط اجتماعی
  ،همسایگی
  ،ارتباطات

  کاردییتا
  خصوصی
  ،اجتماعی
 پذیرش

  :ها رساختیز
  ،کیفیت مسکن
  ،بازار نیروي کار

  ،تفرج ،آموزش
 يها ساخت ریز

  ،ونقل حمل
  امکانات ارتباطی

  :گرعوامل آشوب
  ،سروصدا

   ،ناپایداري ،بو
 ،اجتماعی يها یناآرام 

 عوامل عرضه
 يها بانک يرو بر کارنوآوري 

 اطالعات تحقیقی

  اهداف عینی
  در سطح فرد 

  ادراك بستگی به عوامل زیر دارد:
  سن، جایگاه اجتماعی، جنس، آموزش، 

  ، درآمدخرج قابل درآمد
 به: شود یممنجر 

  عوامل تقاضا
ارتباطات و  لیتحل یبررس

  خصوصیات سن خاص

  :چیست ۀنتیج ،ارزیابی  سطح ذهنی
 ، سالمتشادبودن، رضایت

 نتیجه  ارزیابی

  
یی کـه در تحقیقـات هـاشاخص ترین مهمبرخی از 

 درآمـد :اند عبارت ،اندشده کار گرفتهه کیفیت زندگی ب
کودکان زیر  ومیر مرگ، )Whelan  et al., 2008( سرانه

 Rahman  et( ، امید به زندگی هنگـام تولـدسال یک

al., 2010; MCMahon, 2002( ،درآمد، نسبت اشتغال 
، تعداد پزشـک در هـر صـدهزار )Moro, 2008( سرانه

ها، خانوارهـاي داراي تلفـن نفر، سرانه کیلومتر بزرگراه
ــداد  ــو، تع ــاي داراي رادی ــت، خانواره ــر ثاب ــل در ه قت

ال در سـ 17-5هزار نفر، درصد افراد واقع در سـن صد
 ,.GNP )Ruta et alمدرسـه، سـرانه روزنامـه، رشـد 

، )Hirschberg, 2001( ، معیارهاي آلـودگی هـوا)2007
ــابر،  ــداري مع ــز، نگه ــابر تمی ــهروندي، مع ــدمات ش خ

، )MCMahon, 2002; Moro, 2008( زبالـه آوري جمع
، )Lercher, 2003; Marans, 2003( رضایت همسایگی

زدن راحت و مطمئن براي خرید و رفتن به پـارك، قدم
)، Lee, 2008( وضــعیت جســمانی، پیونــدهاي محلــی

)، شـناخت Rahman et al., 2010نسـبت خودکشـی (
)Richter et al., 2003،(  تنـوع زیسـت محیطحفاظت ،

زیستی، مسکن و سرپناه، تندرستی، درصد خانوارهـاي 
به مراقبت، خانوارهاي بـدون سـیگاري، غـذا و  نیازمند

)، Moro, 2008( آموزش ،ومیر مرگنسبت کیفیت آب، 
 اجتمـاعی، توریسـم و تفـریحامنیت جمعی، اقتصـادي 

)MCMahon, 2002; Schalock  et al., 2008،( 
و اقتصادي و ) Lercher, 2003( متغیرهاي دموگرافیک

اجتمــاعی، ســن، جــنس، وضــعیت اشــتغال، بیکــاري، 
تکفــل، درجــه  وضــعیت ازدواج، تعــداد فرزنــدان و بــار

 تغییــرات جمعیــت حــرارت، بارنــدگی، جــرم جنایــت،
)Moro, 2008(، ــیط ــومی، مح ــت عم ــت و امنی زیس

هـاي اقتصـادي، مشـارکت سالمت، مشارکت و فرصـت
 ,Treasury Board of Canada Secretariat( اقتصادي

1999; Lercher, 2003(بـه فضـاي سـبز و  ، دسترسی
، سـالمت و )Lercher, 2003سایر تسـهیالت شـهري (
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  Fayer  Machin, 2000; Wensهاي پزشکی (مراقبت

et al., 2007(سـالمت ذهنـی، سـالمت عینـی، ، سواد ،
، )Lercher, 2003; Stewart, 1999( اســــترس

 ،کیفیت زنـدگیو  )Seow et al., 2009شناختی ( روان
که در سطوح مختلـف ملـی،  استقطعاتی از اطالعات 

. اســت گیري انــدازهو  ســنجش قابلو محلــی  اي ناحیــه
یـا رو بـه  جلـو  بـه روباره حرکت رد اندازي چشم ها آن

  دهند. عقب، افزایش یا تنزل جامعه نشان می
هایی است که در انعکاسی از ارزش ،کیفیت زندگی
تواننـد بـراي ها مـیبنابراین شاخص .جوامع وجود دارد

 کـار رونـده هـا بـتشویق یک مجموعه خـاص از ارزش
)Budruk et al., 2008: 5; Gilhooly et al., 2005; 

WACHBROIT, 2005: 6( حالت  هاشاخص. برخی از
در یک جامعه ممکن است مثبت تلقـی  ؛دو پهلو دارند

رابطه ممکن  اینکهاي دیگر منفی و یا شود و در جامعه
بلکـه متناسـب بـا سـطح و درجـه  ،است خطی نباشـد

ــوم  ــورداري مفه ــادي و برخ ــادي و اقتص ــرفت م پیش
 ,Graham  et al( ممکن اسـت تغییـر کنـد هاشاخص

. براي مثال رابطه پـول و میـزان رضـایت از )98 :2008
زندگی در جوامع پیشرفته با جوامـع در حـال توسـعه 

 ,Gilhooly et al., 2005: 17; Nol( اسـتمتفـاوت 

2008: 10(.   
 هیچ ،نتایج تحقیقات در کشورهاي آمریکاي التین

 .بر کیفیت زندگی و شادمانی افراد نـدارد معنادارياثر 
 درآمـديحتی در کشورهاي خیلی فقیر کـه اخـتالف 

در شـهرهاي  و نیسـت گیر چشـماین اثـر  ،استشدید 
 متوسط و بزرگ حتی اثر منفی بر سطح شادمانی دارد.

هـاي یافتـه .آموزش و شادکامی نیز چنین اثري را دارد
اثـر  ،دهد که آمـوزش تحقیق در این کشورها نشان می

بسیار کمی بـر شـادکامی کشـورهاي امریکـاي التـین 
 معنا بیآموزش  تقریباً ،دارد. زمانی که درآمد وارد شود

که بیشـترین  OECDدر مقایسه با کشورهاي . شودمی
ها آموزش و اثر مثبت را بر درآمد دارد و در همه زمینه

بیکاران نیـز  بارهدارند. دربا هم وابستگی زیادي  ،درآمد
بـراي کسـانی کـه دوره  .وجـود دارد خطـی غیر رابطه

ــه اتمــام رســانده ــایی را ب ــدراهنم ــاري بیشــتر  ،ان بیک
شـانس  ،آمـوزش فنـی کـه درحالی ،اسـت تهدیدکننده

ــتغال  ــراي اش ــتري ب ــا آنبیش ــه ه ــود ب ــی وج  آوردم
)Graham, 2008; Gilhooly et al., 2005(.  در ایـن

هاي موجـود و اقتبـاس از اطلـس تحقیق براساس داده
ــادا،  ــدگی کان ــت زن ــورت بهکیفی ــله ص ــی سلس مراتب

عامـل و  دوازده نتخـاب و درا ها شـاخصاي از  مجموعه
  ).4(جدول  شد بندي طبقهسه بعد 

  
  روش تحقیق

ــد از  ــدگی بای ــت زن ــطح کیفی ــنجش س ــراي س ب
مدل مفهـومی  سر برمتدولوژي خاص استفاده شود که 

توافـق نظـري  ها شـاخصو نحـوه تلفیـق  ها شاخصو 
مبتنی بر  هاي مدلتحقیق براساس  این دروجود ندارد. 

ن بـا ینی و با استفاده از نظرات متخصصاع هاي شاخص
مدل مفهومی تحقیـق تـدوین  ،استفاده از مدل دیماتل

 اي شـبکهشد. پس از آن به کمک مدل فرایند تحلیـل 
ANP ، ایــن  هــاي دادهآمــد.  دســت بــه اه شــاخصوزن

تحقیق از مرکـز آمـار و سـالنامه آمـاري کشـور سـال 
و براساس مـرور  آوري جمعاستان  سیدر سطح  1387

ي اطلـس کیفیـت زنـدگی هاشاخصمنابع و با الهام از 
ــاخص ــادا ش ــدکان ــام ش ــازي انج ــدول  س ). وزن 4(ج

ها محاسبه شد و با استفاده از در سطح عامل هاشاخص
در نهایـت نتـایج . تلفیـق شـد هـاشاخص، SAWمدل 

تحلیـل فضـایی روي آن صـورت  ،تبدیل به نقشه شده
ــاز از  ــا نی ــق متناســب ب ــام تحقی ــراي انج ــذیرفت. ب پ

ــاي نرم ــق  Excel افزاره ــاخت و تلفی ــاخص(س و  ها ش
(محاســبات دیماتــل) و  SAW(، Matlabمحاســبات 

Superdecision  براي محاسـباتANP  اسـتفاده شـده
.دهدمراحل انجام تحقیق را نشان می )،3(است. شکل 
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  ي کیفیت زندگیهاشاخص مراتب  سلسله :4جدول 
  شاخص  عامل  بعد

 محیط کالبدي

 امنیت اجتماعی

 100000در هر  یخودکشنسبت 
 (نفر در کیلومتر) استان يها جادهبه طول  يشهر برونتصادفات 

 نفر) هزارصد( پرونده قتل به کل جمعیت
 هزار نفر)سرقت به کل جمعیت (ده

 نسبت ازدواج به کل جمعیت
 نسبت طالق به ازدواج

 اجتماعی به کل جمعیت در هزار نفر نیتأمنسبت افراد تحت پوشش 

 کیفیت محیطی
 بارش

 درجه حرارت

 مسکن

 نسبت مالکیت بنا 
  مستأجرنسبت 

 بناي واحدهاي مسکونی مترمربع زیرمتوسط قیمت فروش یک 
 کنند یمکه از گاز طبیعی استفاده  ییدرصد خانوارها
 در هزار کنند یمکه از سوخت جامد استفاده  ییها درصد خانواده

 اتاق دارند دودرصد خانوارهایی که کمتر از 
 سال سن دارند دهواحدهاي مسکونی که بیشتر از 

 متر بنا صدنسبت واحدهاي مسکونی بیش از 
 درصد واحدهاي مسکونی داراي آشپزخانه

 حداقل برق
 حداقل تلفن ثابت

 کشی آب لوله 
 کشی گاز لوله

 و تسهیالت خدمات

 تعداد تلفن ثابت در هر هزار نفر
 نسبت تلفن همراه در هر هزار نفر

 سرانه مصرف برق
 شده  يگذار شمارهنسبت وسیله نقلیه 
 در صد نفر شده يگذار شمارهنسبت وسیله نقلیه 

 داراي خودرو يها خانواده
 خانوارهاي داراي رایانه 

 کنند یمخانوارهایی که از اینترنت استفاده 

 محیط اجتماعی

 تفرج
 نسبت سفر در هر هزار نفر
 نفر هزارسرانه تعداد سینما در هر 

 نفر صد هزارسرانه کتابخانه عمومی 
تحرك و فرصت 

 اجتماعی
 نسبت مهاجرین وارد شده به کل جمعیت

 شده به علت یافتن کار نسبت به مهاجرینمهاجرین وارد
 در انتخابات هفتمین دوره مجلس درصد مشارکت مشارکت در انتخابات

 آموزش

 نرخ باسوادي
 به معلم آموز دانشنسبت 

 نسبت داراي تحصیالت عالی
 هستند سواد یب ها آننسبت خانوارهایی که کلیه افراد 

 خدمات بهداشتی
 سرانه پزشک ده هزار نفر

 سرانه تخت در هر ده هزار نفر
 مسکونی داراي توالت يدرصد واحدها
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 کنند یمکه از شبکه عمومی شهر استفاده  ییها درصد خانواده
 کنند یم سازي نشده استفاده، چشمه، قنات بهکه از چاه ییها خانوادهدر 

 کنند یم، برکه و... استفاده ارهایی که از تانکر و یا رودخانهدرصد خانو

 سالمت
 امید به زندگی مرد

 نسبت معلول به کل جمعیت هر هزار نفر
 به کل معلولین تیمعلول شتریبسه نوع و 

 محیط اقتصادي

 درآمد خانوار

 ریال در سال روستایی 19500000هزینه زندگی کمتر از 
 ریال در سال روستایی 19500000درآمد کمتر از 

 روستایی 19500000گروه کمتر از  درآمداختالف هزینه و 
 ریال در سال 30000000هزینه خانوار شهري کمتر از 

 ریال در سال 30000000شهري کمتر از  درآمد خانوار
 شهري 30000000گروه کمتر از  درآمداختالف هزینه و 

اشتغال   

 نرخ مشارکت اقتصادي
 نرخ بیکاري

 نسبت اشتغال
 89سهم اشتغال ناقص زمانی 

 به کل کارکنان رتبه یعالنسبت کارکنان 
 نسبت کارگران ساده به کل کارکنان

  
وش آزمایشـگاهی آزمـون و آزمـایش دیماتل: رروش 

ـــمیم ـــی از  گیري، تص ـــاي روشیک ـــمیم ه  گیري تص
اي از مسـائل چندمعیاره بـراي مسـائل خـاص، خوشـه

 وســیله بهقابــل کــار  هــاي حل راهو شناســایی  پیچیــده
 ;Tsai Chou, 2009( اســت مراتبی سلســهســاختار 

Parasuraman  et al., 1998; Hsu et al., 2007.( 

مراتبـی تحلیـل سنتی فرایند سلسله هايروش برعکس
روش دیماتـل  ،شد عناصر مستقل هستندکه فرض می

تواند وابسـتگی متقابـل بـین عناصـر سیسـتم را از می
دادن گرام علـی شناسـایی کنـد. بـراي نشـانطریق دیا

مفهوم پایه روابط متقابل دیاگرام علی بیشـتر از گـراف 
 نـد.کبراي تعیین شـدت رابطـه متقابـل اسـتفاده مـی

  شود:زیر خالصه می صورت بهمراحل روش دیماتل 
 هطــبــراي تعیــین راب :مــاتریس میــانگین محاســبه .1

هـر  .شـودن اسـتفاده مـیمتقابل از نظـرات متخصصـا
بــین دو عامــل  تــأثیربــه ارزیــابی جهــت  دهنده پاســخ

را  اش دهـی ارزش پـنجتـا  صـفراي براساس دامنه نمره
 پـنج،دهد. نمره صفر به معناي بدون رابطه و انجام می

푥.است رابطه و اثر قوي  اي اسـتدرجه دهنده نشان 	
چـه   jبـر عامـل iدهنده اعتقاد دارد که عامل که پاسخ

عناصـر قطـري صـفر i=j  دارد. بـراي هـر ریتـأثمیزان 

دهنده یک ماتریس غیـر د. براي هر پاسخشوتعیین می
푋 صورت به n×nمنفی  = 푥 که شودساخته می ،
ــماره  kدر آن  ــخش ــا  دهنده پاس 1ب ≤ 푘 ≤ 퐻  وn 

푋تعداد عوامل است. بنابراین  ,푋 , … ,푋  ماتریسی
از  ها دگاهیـددادن است. براي دخالـت دهنده پاسخ Hاز 
H ماتریس میانگین دهنده پاسخ ،퐴 = [푎  صورت به [

  ساخته شود: تواند یمزیر 
  ماتریس میانگین) محاسبه 1رابطه 

        푎 = ∑ 푥 
رابطـه/ -شده اولیـه جهـت محاسبه ماتریس نرمال .2

 D=A×S لهیوســ به Dرابطــه اولیــه  -مــاتریس جهــت 
 باشد: فرمول آن به شرح ذیل می، که شود یمنرمال 

 شـــده اولیـــه) محاســـبه مـــاتریس نرمـــال2رابطـــه 
푆 = 1

푚푎푥 ∑ 푎 

 푇روابط کـل ماتریس  :ماتریس روابط کلمحاسبه  .3
푇 صــورت به = 퐷(퐼 − 퐷)  کــه در آن퐼  مــاتریس

، n×1و  n×1بــردار  صــورت به cو  r. بــردار اســتواحــد 
. فرض است 푇ماتریس کل  يها ستونو  ها سطحجمع 
 푟 بنـابراین .باشـد 푇ام ماتریس iجمع سطر  푟 کنید

عوامـل را  ریسـا بر iعامل  میرمستقیغاثرات مستقیم و 
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 푇ام در مـاتریس jجمع ستون  푐اگر  کند.خالصه می

 jعامل  میمستق ریغاثرات مستقیم و  푐بنابراین  ،باشد
 جمـع کـل ،باشـد j=i. اگـر استسایر عوامل  لهیوس به

푟 + 푐 کـه عامـل  اي اسـتاثـر کلـی دهنده نشانi 
푟عبارتی به .کندگذارد و دریافت می می + 푐  نشـان

در کـل سیسـتم  iکه درجـه اهمیـت فـاکتور  دهد یم
푟. برعکس، اختالف است − 푐 کـه را خـالص  ریتـأث

دهـد. نشـان مـی ،گـذارددر کل سیسـتم مـی iفاکتور 
푟خاص، اگر  طور به + 푐 دهـد نشان می ،مثبت باشد

 ،اگـر منفـی باشـد کـه یدرحـال ؛که علت خالص اسـت
 .است يریرپذیتأثنتیجه و 

 Tی که ماتریس از آنجای: (휔) مقدار آستانهتعیین  .4
-یک عامل چه میزان اثر مـی نکهیا بارهدررا اطالعاتی 
، یک مقـدار رندهیگ میتصمدهد، الزم است تا گذارد می

آورد. در  وجود بهی آستانه براي فیلتر کردن اثرات جزی
شوند. در از آستانه وارد می تر بزرگتنها اثرات  ،دیاگرام

مقدار آستانه با محاسـبه میـانگین عناصـر  ،مطالعهاین 
تواند با نگاشـت آید. دیاگرام میمی دست به Tماتریس 

푟هاي داده + 푐 , 푟 − 푐 آید.می دست به 
دیاگرام علت و معلـولی، بـراي ترسـیم  يساز ادهیپ .5

شــود. مقــادیر ســاخته مــی Fدیــاگرام علــی مــاتریس 
ــاتریس براســاس مــاتریس   (휔)و مقــدار آســتانه  Tم

푡 . اگرشود یمتعیین  ≥ 휔 آنگاه  ،باشد푓  یکبرابر 
صـورت مقـدار صـفر را دریافـت  در غیر ایـن .شود یم

عوامــل بــرهم  ریتـأث ،. براسـاس مــاتریسکــرد خواهـد
 يسـو به دار جهـتیک خط  ها آنشود و از مشخص می

 شود.خارج می ریرپذیتأثمعیار 

 

 

  
  اساس روش دیماتل مدل مفهومی تحقیق بر: 7شکل 

  

 ايشـبکه فراینـد: ANPاي تحلیـل  فرایند شـبکه 

 و اسـت چندمعیاره گیري تصمیم فنون از یکی تحلیل،
این مدل را  .گیردمی هاي جبرانی قرارمدل مجموعه در

مراتبـی تحلیـل  در تکمیل مدل فرایند سلسله ساعتی
ــارا ــرعکس  ه داد. دری ــن روش ب ــد  AHPای ــدل فاق م

شـود. بنـابراین هـر مراتبی تعریف مـی ساختار سلسله
توان بـا هـر  اي که قرار گیرد، میشاخص در هر خوشه

ها مقایسه کرد. شاخصی در همان خوشه یا سایر خوشه

 و هـا خوشه بین متقابل روابط ها، عناصر، خوشه مدل از
 مراحل شامل سازي مدل فرایند شود.می تشکیل عناصر

  است: زیر
 نسبی وزن برآورد و زوجی مقایسه انجام :1 مرحله  
 اولیه سوپرماتریس تشکیل :2 مرحله  
 وزنی سوپرماتریس تشکیل :3 مرحله 
 عمومی (ر.ك: فرجی  وزنی بردار : محاسبه4 مرحله

  )1389سبکبار و دیگران، 
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 ثیر)داراي تأ 1 ثیر،بدون تأ 0ي کیفیت زندگی(هاشاخصمستقیم و غیر مستقیماثرات  :5جدول 
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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کیفیت محیطی
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 امنیت اجتماعی

 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مسکن
 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 تدسترسی به خدما

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تفریح و اوقات فراغت
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 فرصت اجتماعی

 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مشارکت در انتخابات
 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 آموزش

 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 دسترسی به خدمات آموزشی
 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 وضعیت سالمت

 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 خانوار درآمد
 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 اشتغال

  ANP براساس هاشاخصوزن تعیین  :6جدول 
  وزن نهایی  معیار  بعد

  محیط کالبدي

  067157/0  امنیت اجتماعی
  010398/0  کیفیت محیطی

  25963/0  مسکن
  019936/0  خدمات و تسهیالت

  محیط اجتماعی

  01826/0  تفرج
  011484/0  تحرك و فرصت اجتماعی

  010183/0  انتخاباتمشارکت در 
  157367/0  آموزش

  160389/0  خدمات بهداشتی
  116038/0  سالمت

  058275/0  درآمد خانوار  محیط اقتصادي
  111154/0  اشتغال

  
، SAWیعنـی  ة وزنـیسـادمدل مجموع : SAWروش 

. با محاسبه وزن ستهاشاخصتلفیق  هاي روشیکی از 
تـوان از ایـن روش اسـتفاده کـرد. بـراي می هاشاخص

  انجام شود: مراحل زیر الزم است ،وشاستفاده از این ر
  ؛گیري تصمیمبی مقیاس سازي ماتریس  .1
هــاي شــاخص در مــاتریس بــی ضــرب بــردار وزن .2

  ؛آوردن ماتریس بی مقیاس وزین دست بهمقیاس و 
مقادیر هر سطر، هر سطري که بیشترین جمع  .3

 .مقدار را داشت در اولویت قرار دارد
صورت  )، وضعیت کیفیت زندگی را به8شکل ( .4

 دهد.هاي کشور نشان مینقشه در سطح استان



 59 پاییز/ بیست و یکم/شماره مسلسل  ششممجله آمایش جغرافیایی فضا /سال                                                                                    188

ئق“
یم

گی“
ظه

  
  هاي ایرانوضیعت کیفیت زندگی در سطح استان :8شکل 

  
  SAW وضعیت کیفیت زندگی براساس مدل :7جدول 

  جمع کل  استان
  03982/0  تهران
  03745/0  سمنان

  03735/0  یزد
  03563/0  مازندران
  03464/0  اصفهان

  03451/0  چهارمحال بختیاري
  03413/0  زنجان

  03357/0  قم
  03354/0  مرکزي

  03344/0   شرقی آذربایجان
  03338/0  فارس

  03334/0  آذربایجان غربی
  0334/0  همدان

  03329/0  خراسان رضوي
  03323/0  بوشهر

  03321/0  کهگیلویه و بویر احمد
  03321/0  قزوین
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 :7جدول ادامه 
  03313/0  گلستان
  03302/0  کرمانشاه

  03273/0  ایالم
  3270  اردبیل

  03223/0  کردستان
  03220/0  خراسان شمالی

  03202/0  خوزستان
  03195/0  گیالن
  /03191  لرستان
  03166/0  کرمان

  03163/0  خراسان جنوبی
  02891/0  هرمزگان

  02884/0  سیستان و بلوچستان
  

  گیري نتیجه
کیفیـت زنـدگی صـورت  بارهتحقیقات متعددي در

و خصوصـیات  بـه ماهیـت هتوجـولی با  ،پذیرفته است
و مدل مفهـومی  هاشاخص بارهتوافقی در گونه هیچ ،آن

ــدارد.  ــولی آن وجــود ن ــت و معل ــاو رابطــه عل ن محقق
براساس روش مورد نظر خود به مطالعه کیفیت زندگی 

عینی و یـا  صورت بهممکن است  هاشاخصپردازند. می
 ها آن جداسازينشان داده است که  تجربهد. ذهنی باش

هـاي کیفیـت هـایی در مـدلاز یکدیگر باعث نارسـایی
مقیـاس  ،در مطالعات کیفیـت زنـدگی شود.زندگی می

تحلیل بسیار اهمیت دارد. تجربـه کشـورهاي مختلـف 
از  عمدتاًدهد که در مطالعات در مقیاس ملی نشان می

در این تحقیق نیـز شود. ي عینی استفاده میهاشاخص
ي اطلس ملـی کیفیـت هاشاخصبرگرفته از معیارها و 

ل و ابعـاد ، عوامـهاشاخصاي از  مجموعه  زندگی کانادا
از منـابع رسـمی  هـا آنمشخص و اطالعات مربوط بـه 
الزم بـود تـا  هـاشـاخصگردآوري شد. براسـاس ایـن 

د و هاي مختلف باهم تلفیق و ترکیب شوعوامل و معیار
در واقع ساختار و مدل مفهومی تدوین شود. براي ایـن 

هـاي کارآمـد و منظور از مدل دیماتل که یکی از روش
    .است بهره جستیمنو در این زمینه 

ــاي  )،5(و جــدول  )7(شــکل  ــین معیاره رابطــه ب
 ،دهــد. براسـاس مـدل مفهــومیمختلـف را نشـان مـی

 سـایر بر ،اي که قرار دارنددر خارج از خوشه هاشاخص

اي پیچیـده از روابـط گذارند و شـبکهاثر می هاشاخص
آورد. براي تحلیـل ایـن شـبکه و می وجود بهمتقابل را 

هـر شـاخص از  تأثیرگـذاريو میـزان  اثربخشیتعیین 
  استفاده شد.   ANPروش

بـر  مؤثرعوامل  ترین مهمهاي تحقیق براساس یافته
مسـکن، اشـتغال، سـالمت و آمـوزش  ،زنـدگی کیفیت

ســطح  ،هــاشــاخصبراســاس وزن انــد. مشــخص شــده
هاي کشور بـه تفکیـک براسـاس کیفیت زندگی استان

دهـد تحقیق نشان میمحاسبه شد. نتایج  SAWروش 
بهتـرین شـرایط  ،که تهران، سـمنان، یـزد و مازنـدران

 ترین ضـعیف ،کیفیت زندگی و سیسـتان و بلوچسـتان
اخــالف  نوعی بــهو دارنــد وضــعیت کیفیــت زنــدگی را 

ــود  ــیه وج ــی فرض ــراي بررس ــود دارد. ب ــایی وج فض
ــابرابري ــایی از  ن ــاي فض ــایی و شــاخص ه ــار فض آم

 I شـد کـه مقـدارموران اسـتفاده  Iهمبستگی فضایی 
که فرضـیه  است 625/2برابر با  Zو نمره  04/0برابر با 

بـا . شوددرصد رد می 99 و 95، 90عدم همبستگی در 
توزیـع فضـایی از الگـوي  Zتوجه به مثبت بودن مقدار 

درصـد احتمـال  1به عبارتی  .کنداي تبعیت میخوشه
 تصادفی توزیـع شـده باشـند. صورت بهها دارد که داده

مدلی  شود.می ردفضایی توزیع متعادل بنابراین فرضیه 
توانـد از نظـر متـدولوژي مـی ،که در اینجـا ارائـه شـد

الگــویی بــراي مطالعــات کیفیــت زنــدگی در  عنوان بــه
  .شودسطوح متفاوت استفاده 
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