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 اهمیت موضوع

ها دستیابی به سطح  بهتطر زنطدگی و افطزایف کیفیطت لتای صورت گرفته توسط مهای توسعههدف از تالش اساساً

ای که منجر به افزایف کیفیطت زنطدگی افطراد ندطردد را های توسعهدانان تالشباشد. از نقحه نظر اغلب اقتصادزندگی می

یفیطت گیطری شطاخص کموضوع کیفیت زنطدگی انطدازهاهمیت خورده تلقی نمود. با توجه به هایی شکستتوان تالشمی

ای به موفقیت واقعی منجر شده یا خیر اهمیت ای در سحوح ملی و منحقههای توسعهمنظور تعیین اینکه تالشی بهزندگ

   یابد.می

 مقدمه )شرح مساله(

باشد. این اصطحالح در طیطو وسطیعی از اصحالح کیفیت زندگی، برای ارزیابی رفاه عمومی افراد و جوامع استفاده می

هوم کیفیت زندگی بر دو مف .گیردو سیاست مورد استفاده قرار می بهداشتالملل، های توسعه بینها، از جمله حوزهزمینه

نیز با یکدیدر مرتبط هستند تمرکز دارد، رفاه شخصی و کیفیت زندگی کطه رفطاه  حال عمیقاًموضوع جداگانه که در عین

   .کندارتباط با محیط معنی پیدا میشخصی با فرد مرتبط بوده و کیفیت زندگی در 

به بررسی وضعیت شطاخص کیفیطت زنطدگی  کیفیت زندگی که با استفاده از شاخص ر این تحقیق سعی شده استد

 ن هطای ایطرااسطتانشطهری و روسطتایی منطاطق میطاندین  kمناطق شهری و روستایی ایران پرداخته و از طریق آزمطون 

 .  بندی شدنداساس مقادیر شاخص کیفیت زندگی طبقه بر

 

 هاترین یافتهمهم

( 92بیشترین مقدار شاخص کیفیت زندگی )نشان داد که  ایرانبین مناطق روستایی شاخص کیفیت زندگی 

(، هرمزگان و 60) خراسان جنوبی ( خراسان رضوی،99) هایباشد و استانمربوط به سیستان و بلوچستان می

کیفیت  باشد و همچنین شاخص( مربوط به استان زنجان می19) ( کمترین مقدار شاخص64(، سمنان )67کردستان )

( مربوط به سیستان و بلوچستان 94های ایران نشان داد که بیشترین مقدار شاخص کیفیت زندگی )زندگی بین استان

( دارای 66( و استان البرز )69(، خراسان رضوی )64(، سمنان )63( کردستان و ایالم )91) باشد و استان بوشهرمی

  باشد.( مربوط به استان فارس می2) ن مقدار شاخصباشند. کمتریمقادیر باالی شاخص کیفیت زندگی می
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

 . ها بر اساس شاخص کیفیت زندگیبندی مناطق روستایی استانخوشه -1جدول 

 دسته اول دسته دوم دسته سوم دسته چهارم دسته پنجم

 سیستان و بلوچستان البرز آذربایجان شرقی مازندران زنجان

 خراسان رضوی ایالم بوشهر قزوین فارس

  خراسان جنوبی لرستان خوزستان 

  خراسان شمالی کهکلویه و بویراحمد چهارمحال بختیاری 

  سمنان کرمانشاه تهران 

  قم گیالن آذربایجان غربی 

  کردستان یزد ردبیلا 

  کرمان مرکزی اصفهان 

   

 همدان

 هرمزگان

 گلستان

 

 
 

 های تحقیقمنبع: یافته

 

 

 . ها براساس شاخص کیفیت زندگی زندگیبندی مناطق شهری استانخوشه -9 جدول

 دسته اول دسته دوم دسته سوم چهارم پنجم

 کردستان آذربایجان شرقی قزوین اردبیل فارس

 بوشهر خراسان شمالی هرمزگان ختیاریچهارمحال ب 

 خراسان رضوی گلستان آذربایجان غربی زنجان 

 سمنان خراسان جنوبی گیالن کرمانشاه 

 ایالم قم خوزستان لرستان 

 البرز کرمان تهران مرکزی 

 سیستان و بلوچستان مازندران اصفهان  

  یزد احمدکهکلویه و بویر  

  همدان   

 تحقیقهای منبع: یافته

 


