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 چکیده

 مقصد وهـا  اسـت يس و هـا هــ برنام متما صلیا فهد ندگیز كيفيت دوــ بهب وزهمرااهداف: 

 بررسـی حاضر با هـدف   ةلعمطا .است لمللیابينو  یملّ ،یمحلّ حطوـسدر  توسعه كمشتر

نسبت به قبـ    شهر مشهدكالن يراشهريپنواحی مهاجر به  انيروستائ یزندگ تيفيك یقيتطب

 است.   دهیگرد نیتدو ،مهاجرت أیعنی كيفيت زندگی آنها در مبد ،از مهاجرت

پيگيـري كيفيـت    جهـت اسـت.   یقـ يتطب کردیبا رو یليتحل ـ  یفيتوصتحقيق روش روش: 

در ایـن   .گردید تفادهاس« پان  شبه»از طرح تحقيق  ،تایی در طول زمانروس مهاجرانزندگی 

در طيـ    عـد یينـی و نهنـی   دو بُدر  ريّمتغ 11و فه لّؤم 61 كيفيت زندگی به كمک ،مطالعه

 حاكی از پایایی مطلوب ابزار تحقيق است. 13/1كرونباخ  ي. آلفابررسی شدليکرت 

ـ م يعـد اقتصـاد  بُدر  ،يافت نمونهجیآزمون تبراساس نتایج : / نتایجهایافته كيفيـت   نيانگي

بـه   18/8از  يكالبـد عد در بُو  13/8به  11/8اجتمایی از عد در بُ ،16/8به  19/8از زندگی 

ـ فيك ميـانگين اگرچـه   داشـته اسـت.   شیافزاطور معناداري به ،در بعد از مهاجرت 12/8  تي

نظـري   ةميانتر از ينپای يراشهريپ يروستاهادر قب  و بعد از مهاجرت به روستائيان  یزندگ

ن روسـتاهاي  انسبی در كيفيت زنـدگی سـاكن   يبهبودحاكی از آن است كه نتایج ا امّ ، است
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 91/8 از یزندگ تيفيك نيانگيكه ميطورهب ،پيراشهري نسبت به گذشته ایجاد گردیده است

 یافته است. شیافزا 11/8به 

پایـدار روسـتایی    ةتوسـع  ةمقولبا  زیاد فاختالرغم یلی پيراشهري روستاهاي :گيرينتيجه

ـ  ،شهر مشهدجهت مجاورت با كالنبه ی نسـبت بـه سـایر روسـتاهاي     داراي امتيازات خاصّ

 وضعيت نابسـامان  در  يشهرروستا يهامهاجرتاصلی  ةریشاست  یهیبد .شهرستان هستند

   .روستاهاي كشور نهفته استاقتصادي و معيشتی 

شـهري، مهـاجرت، كيفيـت    دهستان تبادكان، روسـتاهاي پيرا  ،شهرستان مشهد :هاکلیدواژه

 زندگی

 مهمقدّ .9

 نیدر تکـو  یجهان امـروز و از مباحـا اساسـ    رويپيشمسائ   نیتراز مهم یکی یزندگ تيفيك

 فهدرا  ندگیز كيفيت دوــ بهب وزهمرا انرــ نظاحبــ ص .شودیمحسوب م یاجتمای يگذاراستيس

 حطوـــسدر  توسعه كمشتر مقصدآورده و آن را  بحساهـــبا هــاســتيس و هــاهـــبرنام متما صلیا

 دبو هداخو ملیایو بهتردرك  بر کیمتّ بشر ۀ یندآ اسـاس بـراین  .دـنندا یـم لمللیابينو  یملّ ،یمحلّ

 (.  8 .، ص6936 ،یو راست یمانی)بر تندـهس ارذـتأثيرگ ناـنسا ندگیز كيفيت بر كه

ـ  ربـاز یاز د یو اجتمـای  يفـرد  يهـا اسيـ در مق یزنـدگ  تيـ فيك يهرچند كـه ارتقـا   ه موردتوجّ

آنهـا در قالـب    نیو تدو یاهداف اجتمای افتنیتیبا اولو رياخ يهاا در دههبوده است، امّ زانیربرنامه

هـا  يزیـ ردر برنامـه  یزندگ تيفيك ۀدربار یشناختو جامعه ینگرش انسان جیتدرتوسعه، به يهابرنامه

 و ،يافتخـار  نیالـدّ ركـن  ،يپورطاهر) است افتهیراه  شرفتهيپ يكشورها كالن  يهايگذاراستيو س

 بلکـه  ،سـت يمهم ن ستنیفقط ز ،یزندگ تيفيك بهمربوط  مباحادر  . بنابراین(1 ، ص.6931، یاحفتّ

ـ فيك .(11، ص. 6938، انیاحمـد ، و یمـ يرح ،يقنبر) است تياهمّ يدارا زيآن ن تيفيك  یزنـدگ  تي

 یباشـد. برخـ  یمختل  مـ  يهاافراد و گروه يبرا یگوناگون یانمع ياست كه دارا يامفهوم گسترده

و  تيابجـذّ  زانيـ م ياي براینوان سنجهبه گرید یبرخ ه،يناح کی يریپذستیز تيینوان قابلآن را به

 انـد كـرده  ريفسـ ت امثـالهم و  يتمندیرضـا  ،یشـادكام  ،یاجتمای یستیزبه ،یینوان رفاه یمومبه یبرخ

 (.  826 .، ص8112، 6)اپلی و منون

                                                 
1. Epley , Menon 
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محروميـت  شرایط نامناسب زندگی در سـکونتگاههاي روسـتایی كشـور موجـب      ،حاضردرحال

، 6939بهرامـی،  و لو، بيات، )یيسی اي از روستائيان از كيفيت زندگی مطلوب شده استبخش یمده

بودن سطح مهارت و سـواد،  نیيازجمله پا یمختلف يتوان با تنگناهاكم يروستاها ناساكن .(611ص. 

 ركشـت، یبودن سطح زنیيپا ،يكشاورز يهاتيالفعّ يبرا ی، كمبود منابع آبهاي شغلیكمبود فرصت

درنتيجـه   و ییع اقتصاد روسـتا یدم تنوّ ،يآالت كشاورزنيماش نیيپا ییكارا ه،یكمبود درآمد و سرما

 ،تـر بمطلـو  طیبـه شـرا   یابيدسـت  ديبه ام انياست روستائ یهیبد. هستندپایين مواجه  یزندگ تيفيك

طـی ایـن   . نـد ینمایمهـاجرت مـ   رتمطلوب ی تيجمع يروستا را ترك گفته و به سکونتگاهها یزندگ

در متن شـهر،   سکونت ينیپاشانس دلي  نداشتن توان اقتصادي كافی و مهاجرین روستایی به ،جریان

 گردند.  یساكن م «يراشهريپ يروستاها»شدگان متن شهري در منطقاً در مجاورت رانده

يت آن از حدود یـک قـرن پـيش    ا اهمّص نيست، امّمشخّ هنوز كامالً «پيراشهري»اصطالح  ةریش

بـا  كـه  هـا  گاه. ایـن سـکونت  گردیـد ص محدودشدن دوگـانگی بـين شـهر و روسـتا مشـخّ      ةدرنتيج

 شـوند فی مـی معرّشهري و پيراشهري شهر، حاشيهشهري، لبهشهري، حومهـ  نند روستااصطالحاتی ما

شـهرها در  شـتابان  مـوازات رشـد   بـه ، (1، ص. 6313، 6اروپـا  ياقتصـاد  ةتوسعو  يسازمان همکار)

ترین تعاری  روستاهاي پيراشهري، تعـاری  فاـایی   سادهگيرند. توسعه شک  میحالكشورهاي در

خـود   هـاي خـاصّ  شـهري بـا وییگـی   ناحيه ةحاشيدر  2در این تعاری  روستاهاي پيراشهري .است

ی و امثـالهم(  خـدمات  دیكمبود شد ،یاراض يكاربر ةبرنامیب یگرگوند ،یطيهمچون افت شتابان مح)

 (.66، ص. 6333 ،9)ادل شوندمیتعری  

 ــ 6 :جریـان مهـاجرت اسـت   دو  ةنتيجـ درپيراشـهري  روسـتاهاي  رشـد جمعيـت   بدیهی است 

 ،درواقـع شـهرها(.  هاي شهرگریز )مهاجرت از كالنمهاجرت ـ8 ؛شهري گستردههاي روستامهاجرت

منطقـه رشـد    دلي  مهاجرپذیري از داخ  و خارج منطقه و نيـز رشـد جمعيـت خـود     اها بهاین روست

 (.  1 ص. ،6939 ،)خراسانی و رجایی كندمی

دلي  مركزیت و تمركز امکانات، خـدمات، سـرمایه   به، مشهد در استان خراسان رضويشهرستان 

ی برخوردار اسـت. طـی   ملّأتو قاب از شرایط وییه ی مهاجرتهاي جریانلحاظ به ها و امثالهمو جریان

درصـد وارد شهرسـتان مشـهد     1/18 ،مهاجران واردشده بـه اسـتان   از ك ّ 6911ـ6921 ةسالده ۀدور

                                                 
1. Organisation for Economic Co-operation and Development(OECD) 

2. Peri-Urban 

3. Adell 
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هـاي اسـتان   شهرسـتان  درصـد از  8/98 ،شده اند. از مجموع مهاجران واردشده به شهرسـتان مشـهد  

هـاي  از سـایر اسـتان  درصـد   18درصد روسـتایی( و   8/82درصد شهري و  2/16)رضوي  خراسان

آمـاري  سـالنامة  )درصـد روسـتایی(   9/3درصد شهري و  1/31) اندوارد شهرستان مشهد شده ،كشور

 يراشـهر يپ يروسـتاها  ةمطالعـ مـورد   ،حاضـر  ةمطالعدر . (681 ، ص.6931، استان خراسان رضوي

 يارادتبادكـان  دهسـتان   ،6931 يسرشـمار  جیدهستان تبادكان شهرستان مشهد اسـت. براسـاس نتـا   

 این حجـم جمعيـت   .(6931، هاي استان خراسان رضويآباديشناسنامة ) است تينفر جمع 29613

تخـت   نـالود، ي)بـاخرز، بجسـتان، بردسـکن، ب    يشهرستان در استان خراسان رضو پانزده تياز جمع

رشـد    يـ دلدهسـتان بـه   نیا ادیز تياست جمع یهیاست. بد بوده شتريب 6931جلگه و ...( در سال 

شـمال   يورود يهـا دروازهینوان بهروستاها  نیا .استدر این دهستان  يراشهريپ يروستاها ياهغدّ

ـ  ،حاضـر حـال در انـد. شهري را در خود جاي دادهروستا انمهاجری از بخش مهمّ ،شرق مشهد ع تجمّ

 يابتـدا  يروسـتاها  یجیادغام تـدر  نيزو  ريمس نیشهر مشهد در ا ةضابطیبایا گسترش ب تيجمع

و رشـد   نينشـ هيبـه نقـاط حاشـ    یكنون يروستاها  یبه بعد در شهر و تبد6911 ةدهاز  مانيس ۀجادّ

، ص. 6921، انی)احمـد  و... شده است دآباتآباد، دهرود، همّسيس ،يدرو ۀمحدوددر  ینينشهيحاش

هـاي  طـی دهـه   پيراشهري این دهسـتان  يروستاهانرخ رشد جمعيت دهد ها نشان میبررسی. (281

درصـد   2نرخ رشـد   (6921ـ6931)هاي گذشته كه روستاي دهرود طی سالطوريبه ،ودهباال باخير 

هـا بـراي   مهـاجرت  اغلـب ازآنجاكه امروزه . تجربه كرده استرا  1/1آباد نرخ رشد تو روستاي همّ

صـورت  نیبـد  قيـ تحق یاصـل ال ؤسـ ، شوددستيابی به زندگی بهتر و ارتقاي كيفيت زندگی انجام می

كـرده   يرييبا روستا چه تغ سهیدر مقا ،يراشهريپ در نواحی انيروستائ یزندگ تيفيكگردد: یمطرح م

)بریمـانی،   انسـانی  ةجامعـ با ینایت به نقش محوري كيفيت زندگی در توسعه و افزایش رفاه  است؟

آن بـين نـواحی پيراشـهري و     ةمقایسو ، سنجش كيفيت زندگی (18، ص. 6938بلوچی،  و جعفري،

ـ     ناپذیر استاجران روستایی ضرورتی اجتنابمه أمبدروستاهاي  ه قـرار  كـه تـاكنون كمتـر موردتوجّ

 .گرفته است

 تحقیق پیشینۀ .2

قـان،  افـراد، محقّ  ۀیمـد از اهداف  یزندگ تيفيو بهبود ك يريگشناخت، اندازه ر،ياخ ةدهدر چند 

ـ  ییلم ةیرص نیها بوده است. او دولت زانیربرنامه هـا ازجملـه   تهاز رشـ  يادیـ ه تعـداد ز موردتوجّ

 ةسـ سّؤم يهـا داده گـاه یبراسـاس پا باشـد.  می ايو جغراف یشناسجامعه ،اقتصاد ،یپزشک ،یشناسروان
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صـورت   یزنـدگ  تيـ فيدرمـورد ك  قيهزار تحق 11از  شي، ب8111تا  6328 از سال ،یالیات یلماطّ

ـ فيك پيرامـون هاي اخيـر  شده طی سالبه بررسی مطالعات انجام (6) جدولگرفته است.   یزنـدگ  تي

 پردازد:می انيروستائ
 

 انیروستائ یزندگ تیفیک رامونیپ قیتحق اتیادب ـ9جدول 

 6931 ،با استفاده از منابع در دسترس قيتحق يهاافتهیخذ: أم

 عنوان تحقیق های تحقیقیافته
نام نویسندگان و 

 سال

ل اوّ ةدرج، در داشتن كيفيت زندگی خوب و بد ،از دیدگاه اكثر مهاجران فصلی
بنابراین اكثر جوانان مهاجر فصلی براي  .مسائ  اقتصادي منوط استبيشتر به 

اقدام  ،شانسطح زندگی يارتقارهایی از فقر و دستيابی به كيفيت زندگی بهتر و 
 كنند.به مهاجرت فصلی می

 ۀدربارپیوهش كيفی 
كيفيت زندگی 
مهاجران فصلی 
نيروي كار جوان 

روستایی از شهرستان 
 هرانكليبر به ت

 و پورجمعه
 یيدي تراكمه

(6938) 

روستایی و افزایش سطح كيفيت  ةتوسعه به پایدار، توجّ ةتوسعبراي ني  به 
ناپذیر است. نتایج این پیوهش نشان داد ضرورتی اجتناب ،زندگی روستایيان

دهستان ميانده از  درميزان رضایتمندي از كيفيت زندگی و سطح كيفيت زندگی 
ا از حيا امّ ،متوسط و باالتر است حدّ جسمانی و روانی، در نظر ابعاد سالمت

 متوسط است. تر از حدّابعاد سالمت محيط، سالمت اجتمایی و اقتصادي، پایين

سنجش و ارزیابی 
شاخص كيفيت 
زندگی در مناطق 

 روستایی

 رحيمی، ،قنبري
 احمدیانو 

(6938) 

داري وجود رابطه معنی ،یاجتمای ةسرماینتایج نشان داد كه بين كيفيت زندگی و 
داري با رفاه اجتمایی دارد. همچنين از نظر معنی ةرابطكيفيت زندگی ا امّ ،ندارد

، در چهار سطح كيفيت زندگی پایين كيفيت زندگی، خانوارهاي موردمطالعه
برد پيش بنابراین كيفيت زندگی در شدنی هستند.یالی تفکيکو  خوب، طمتوسّ
 انکارنشدنی است. ،در مناطق روستایی پایدار ةتوسعهاي برنامه

رفاه و ثير أتبررسی 
سرمایه بر كيفيت 

ی در مناطق زندگ
روستایی شهرستان 

 احمدبویر

 ،احمدوند
 هدایتی،

 یبداللهیو 
(6936) 

ها، روستاهاي هاي اجتمایی در سایر شاخصجز شاخصدهد بهنتایج نشان می
بسيار پایينی برخوردار بوده و ت شهري، از سطح كيفی                ّشده نسبت به محال ادغام

ت شهري       ّبه محال  یملکردي از سطح باالتر كيفی نسبتتنها در شاخص 
ت اصلی        ّبين محال  كيفيت زندگی اختالف آشکاري ميانهمچنين  .برخوردارند

 شده وجود دارد.شهر و روستاهاي ادغام

تحلي  كيفيت زندگی 
شده روستاهاي ادغام
 در شهر

  ،نیادحاتمی
 منوچهري،

و  فرجی،
 فرهادي

(6923) 

گذاري ارتقا ها، امور رفاهی و اجتمایی به سطح سياستكدام از برنامههيچ در 
اجتمایی از   ئمسااند. به اند و بيشتر از جایگاهی خدماتی برخوردار بودهنيافته

الگوهاي ثير أتها در قب  و بعد از انقالب تحت منظر اقتصادي نگاه شده و برنامه
نوع پنداشت از مفاد برنامه و  ،هاتر اینکه با تغيير دولتمهم ؛اندار داشتهجهانی قر

هی توجّشاهد تغييرات قاب  ،هاتبع آن در سازوكارهاي اجرایی و یملی برنامهبه
ثير أتلحاظ اثربخشی تحت محصول و نتایج برنامه را به ،شویم كه درمجموعمی

 .قرار داده است

كيفيت زندگی در 
ي یمرانی و هابرنامه

 ایران ةتوسع

 اميدي و اريغفّ
(6921) 

دهند كه كيفيت آموزش، كيفيت محيط مسکونی، كيفيت محيط ها نشان مییافته
اند. متوسط ارزیابی شده تر از حدّفيزیکی و كيفيت درآمد و اشتغال، پایين

بر كيفيت ر ثّؤمهاي فهؤلّلحاظ رضایتمندي از منمونه به ةجامعهمچنين بين 
 دگی، تفاوت معناداري وجود دارد.زن

ارزیابی كيفيت 
زندگی در نواحی 

 روستایی

ین  الدّركن
احی، افتخاري، فتّ

 پورطاهريو 
(6923) 
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 9ادامۀ جدول 

 عنوان تحقیق های تحقیقیافته
نام نویسندگان و 

 سال

مد خانوار، امکانات زیربنایی، تحصيالت، آرهاي درمتغيّ دهدنتایج نشان می
ر در ميزان ثّؤدرصد یوام  م 21 المت و كيفيت محيط بيش ازمشاركت، س

ریزي توسعه باید متناسب با ميزان همچنين برنامه .كيفيت زندگی هستند
ی و نيازهاي یينی و نهنی مردم انجام شود تا بتواند به دسترسی به منابع محلّ

 .يان كمک كندئبهبود كيفيت زندگی روستا

ارزیابی كيفيت زندگی در 
 روستایی نواحی

 ، شکيبا،رضوانی
 منصوریانو 
(6921) 

مدلی مناسب براي سنجش كيفيت زندگی در نواحی  ةهدف مقاله ارائ
دهند كه سنجش كيفيت زندگی در نواحی روستایی است. نتایج نشان می

منظور، باید شرایط مکانی و زمانی بدین .اي پيچيده استروستایی پدیده
ی براي رسيدن به احساس كلّ ،در مدل پيشنهاديه قرار گيرد. توأمان موردتوجّ

رضایت و یدم رضایت در قلمروهاي مختل  با هم  ،از كيفيت زندگی
 شود.تركيب می

 سنجش كيفيت زندگی
)بررسی مفاهيم، 

 ةها و ارائها، مدلشاخص
مدل پيشنهادي براي 
 نواحی روستایی(

و  رضوانی
 منصوریان

(6921) 

اجتمایی و كيفيت زندگی در روستاي  ةایاین مقاله با هدف افزایش سرم
 ه،توسع ةاست. درزمين شدهحده انجام كلمبوي ایاالت متّ ةليندن در محلّ

باالي انرژي و  ۀهاي قدیمی، استفادمحيطی، خانهوضعيت وخيم زیست
 كند.ینوان مانع توسعه یم  میبه ،هاي باالي آب و برقهزینه

 يبرا داریپا ۀندیآ
ل مد کی: ندنيل يروستا
 ةیسرما شیافزا يبرا

 تيفيو ك یاجتمای
 ةمحلّ کیدر  یزندگ

 شهري

چن، اسی 
 6و الرا

(8161) 

این مطالعه با روشی كيفی به بررسی رضایت از زندگی بين جوانان در شهر 
رفاه اجتمایی و  ةپردازد. اگرچه كيفيت زندگی شام  دو مقولو روستا می

بر سالمت روانی متمركز  یمدتاًا مطالعات كيفی شود، امّسالمت روانی می
 است.

 تيفيك یفيمطالعات ك
 جوانان در مناطق یزندگ

 شهري و روستایی

 رویز8
(8161)  

ان روستایی به شهر ووهان چين مهاجر HRQOLاین مطالعه به بررسی 
ر ینوان متغيّ  و سن بههّأجنسيت و وضعيت ت ،پردازد. در این مطالعهمی

منظور بررسی اثر خدمات بهداشتی بر كيفيت به .كنترل درنظر گرفته شد
نتایج نشان داد كه استفاده از خدمات  .از رگرسيون استفاده شد ،زندگی

ثير أمهاجران روستایی را تحت ت HRQOLتوجهی طور قاب بهداشتی به
 نماید.تر آنها را تامين میدهد و زندگی سالمقرار می

مندي از خدمات بهره
ت عد سالمبهداشتی و بُ
شی یوهپ :كيفيت زندگی

ـ  درمورد مهاجران روستا
-وشهري چين، تجزیه
 تحلي  متقاب 

 ليانگ و گوو9
(8161)  

 مهاجر 921 یزندگ تيفيك بر ضيتبع احساس اثرات یبررس به مطالعه نیا
پردازد. براساس می رهيّچندمتغ ونيرگرس از استفاده با كنگی به هنگنيچ
 ارتباط یزندگ تيفيك اب یهتوجّقاب  طوربه ضيتبع احساس ،تحقيق جینتا

 از مهاجرت يبرا یآمادگ و یاجتمای تیحما ،یجمع اثررهاي متغيّ .دارد
 ،اساسایندر ارتقاي كيفيت زندگی در بين مهاجران است. بر مهم یوام 
 مهاجران انيم در یزندگ تيفيك بهبودو  ضيتبع كاهش يبرا یمداخالت

 شود. اجراو  یاحطرّ دیبا كنگهنگ به دیجد

ده شدرك ضيتبع اثرات
 یزندگ تيفيبر ك

 نيسرزم ینيمهاجران چ
كنگ: در هنگ یاصل

 مطالعة طولی

ان جی، لی، 
 وانگ، و چو1

(8161)  

                                                 
1. Chen , Acey, Lara 

2. Ruiz 

3. Liang & Guo 

4. Ng, Lee, Wong & Chou. 

http://link.springer.com/search?dc.title=HRQOL&facet-content-type=ReferenceWorkEntry&sortOrder=relevance
http://link.springer.com/search?dc.title=HRQOL&facet-content-type=ReferenceWorkEntry&sortOrder=relevance
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 9جدول ادامۀ 

 عنوان تحقیق های تحقیقیافته
نام نویسندگان و 

 سال

ی اتخان زندگ تيفيك بهبود يبرا را مهاجرتتصميم به  یمدتاً مردم
ا امّ ،شودیم شتريب درآمد كسب به منجر دتاًیم مهاجرتاگرچه  .كنندمی
 به ،تحقيق نیا دردارد.  مهاجران يشاد در یمثبتاثر  ص نيست كهمشخّ
كه مهاجرت اثر مثبتی بر بهبود وضعيت اقتصادي  انیمهاجر يشاد یبررس

  شود.پرداخته می ،نداشته استنها آ

مهاجرت و كيفيت 
 زندگی در مفهوم جهانی

 بارترام6
(8161)  

 

ریـزان درخصـوص نيـاز بـه     گذاران و برنامـه قان، سياستدهد محقّمرور ادبيات تحقيق نشان می

ـ اخ ةدهـ  یطـ  روازایـن  .دارنـد  نظـر فـاق اتّ با یکدیگر ،مطالعة كيفيت زندگی در نواحی روستایی  ،ري

 عـات صـورت گرفتـه اسـت. ایـن مطال     ییروسـتا  یدر نواح یزندگ تيفيدرمورد ك يادیمطالعات ز

شـکاف  یهده دارنـد.  ان از روندهاي كيفيت زندگی را برگذاركردن سياستفی ازقبي  آگاهوظای اغلب

و  ارزیـابی  بـه  اغلـب مطالعـات پيشـين،    جهـت اسـت كـه   بدین ،تحقيقات پيشين با پیوهش حاضر

ـ ، بررسـی  كيفيت زندگی در نواحی روستایی سنجش  یوامـ  گونـاگون بـر كيفيـت زنـدگی و     ثير أت

پیوهشـی بـا رویکـرد تحقيـق حاضـر)تحلي  تطبيقـی كيفيـت زنـدگی، در دو         و  اندامثالهم پرداحته

 مشاهده نگردیـد یعنی مبدأ و مقصد مهاجران به روستاهاي پيراشهري(  ،سکونتگاه شهري و روستایی

توانـد بـه   نتایج مطالعات كيفيت زندگی مـی  باشد.پیوهش حاضر داراي نوآوري می ،و از این جهت

ریـزان  ریزي روستایی كمک كنـد و برنامـه  هاي مدیریت و برنامهستراتیيها، تدوین اارزیابی سياست

 رساند.   ياریاین نواحی  اكنينمنظور ارتقاي كيفيت زندگی سو مدیران را به

 . مبانی نظری تحقیق1

 Qolآمـده و   یبه مفهوم چگـونگ  Qualityو چه و  يزيچ یبه معن Qual نيدر الت تيفيك ۀواژ

هـر فـرد،    يآن اسـت كـه بـرا    يهاتفاوت ۀرنديدربرگو  یزندگ یچگونگ ینبه مع ،یاز منظر واژگان

ـ  ،يافتخـار  نیالـدّ ركـن  ،ياسـت)پورطاهر  گرانیو متفاوت با د گانهیو  یهیو  ، ص.6931 ،یاحو فتّ

بـه بعـد، اصـالح و تکامـ       6311ةدهاز  یزندگ تيفيمفهوم ك نكردهدف از مطرح ،یطوركلّبه .(61

ارائه كـرده   داریپا ةتوسع  یدر تعر 8اميلیه وك چنان ،بوده است یكمّ صرف ةتوسعمفهوم توسعه از 

 ،یفرهنگـ  ،یطـ يمحسـت یز يهـا و اجـزا  ییگـ یو ةهمـ شام   ن،يساكن یزندگ تيفيك يارتقااست: 

                                                 
1. Bartram 

2. William 
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نقـ  در   8116ویليـام،  ) نـده ینسـ  آ  يبـرا  یمـانع  جادیبدون ا ،یو اجتمای ياقتصاد ،يادار ،یاسيس

ـ فيد مفهـوم ك . با ورو(1 ، ص.6921 ،يديام ـ پا ةتوسـع  يهـا در پـیوهش  یزنـدگ  تي مراكـز و   دار،ی

آن  يارتقـا  یسـنجش و چگـونگ   يهـا شاخص ،یزندگ تيفيمفهوم ك ةمطالعبه  ،ياريبسسات سّؤم

ـ ن یادراك یوجود دارد، توافق یزندگ تيفيك  یكه در تعر ییرغم اختالف نظرهابه. اندپرداخته در  زي

 ،یچنـدوجه  یرا مفهـوم  یزنـدگ  تيفيآنها ك شتريب ،آن يرمبناخورد كه بیچشم مصان بهمتخصّ نيب

و  ،يبـار یجو ،ی)خواجـه شـاهکوه   داندیم یو اجتمای يفرد يهااز زمان، مکان، ارزشر ثّأمت ،ینسب

 یواقعـ  ییاسـت و خـود معنـا    یاجتمـای  یمفهوم یزندگ تيفيكواقع . به(823، ص. 6936 ،يصمد

   .(61ص. ، 6931 ،یاحو فتّ ،يافتخار نیالدّركن ،ي)پورطاهر ندارد

 نیـ د. در ایئه گرداار يالديم 8111در سال  6فريشط توسّ یمدل ،یزندگ تيفيمفهوم ك نييتب يبرا

ـ  نیمدل ا نیا تیّشده است. مز ديكأتو اقتصاد  طيبر سه قلمرو اجتماع، مح ،مدل  نياست كه تقاب  ب

ـ فيك ،يریپذستیز مياز مفاه يریاست و تصو دهیگرد نيّمع حاًیقلمروها صر  يداریـ وپا یزنـدگ  تي

و دي  ،)وان كمـ،، ليـدلميجر، مارسـمان    اسـت  دهیـ گرد انيب گری( در ارتباط متقاب  با همدی)ماندن

 شـتر ياسـت و ب  یو اجتمای یطيمطلوب مح نيمأت ةجينت يریپذستیز ه( ك66، ص. 8119، 8هولندر

است كـه از نظـر    یطيمح يهار از جنبهمتأث شتريب يداریا پاامّ ،نگاه به حال حاضر دارد ،یاز نظر زمان

ینـوان سـه   را بـه  ياقتصاد و یطيمح ،یاجتمای يهاتوان حوزهیم ،دارد. درواقع ندهینگاه به آ ،یزمان

 يدنظـران متعـدّ  قـان و صـاحب  در نظر گرفت. الزم بـه نكـر اسـت محقّ    یزندگ تيفيك یركن اصل

 ۀیقيـد بـه   (.8)شـک    انـد رسـی كـرده  بر يو اقتصـاد  یطـ يمح ،یرا در ابعاد اجتمای یزندگ تيفيك

، )مـایرس  كيفيت زندگی ریشـه در كفایـت اقتصـادي، محيطـی و الزامـات اجتمـایی دارد       ،9مایرس

 فاـایی  ـو كالبـدي    و یبارت است از شـرایط اجتمـایی، فرهنگـی، اقتصـادي     ( 616، ص. 6321

 .(1، ص. 6938مينایی،  و شاهکوهی )خواجه

 

                                                 
1. Sheffer  

2. Van Kamp, Leidelmeijer, Marsman,& de Hollander 

3. Mayres 
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 یانسان یاکولوژ دگاهیاز د یزندگ تیفیدر ک میمدل عوامل سه ـ9شکل
 66، ص. 8119هولندر ،  يو د ،مارسمان جر،يدلميوان كم،، ل :خذأم

 

ـ فيك ،ريـ حاضر به استناد مطالعات اخ قيدر تحق  ،یو فرهنگـ  یعـد اجتمـای  در سـه بُ  یزنـدگ  تي

 ییشام  اجتمـا  ،یزندگ تيفيابعاد ك ،ییروستا ی. در نواحشودبررسی می يو اقتصاد یطيمحستیز

عــد بُ ،یانســجام اجتمــای زانيــم ،یاجتمــای يهــارســاختیهــا، وجــود زتماننــد ســنّ یو فرهنگــ

 یعـ يطب راثيـ و م سـت یزطيمحـ  ياز حفاظت و ارتقـا  یرفاه انسان كه ناش يبه معنا یطيمحستیز

ـ رفاه كفا يكه به معنا يعد اقتصادروستا باشد و بُ )پيکـت و   باشـد یمـ  ،اسـت  رآمـد د تيـ و امن تی

   (.96، ص. 8113 ،6ویلکينسون

ـ ميتقس کیتوان در یرا م یزندگ تيفيك ينظر کردهايیرو و  یفيتوصـ  ةدسـت بـه دو   ،یبندي كلّ

جـنس، سـن و    :چـون  ییرهـا يّرا با متغ یزندگ تيفيك ةرابط یفيتوص کردهايیرو :كرد ميتقس ینييتب

ـ يزم رهاييّبراساس متغ یزندگ تيفيمحوري آنها، سنجش ك ةلئمسكرده و  یسواد بررس  ؛اي اسـت هن

 کردهـاي یهسـتند كـه رو   یزنـدگ  تيفير بر كمعطوف به شناخت یوام  مؤثّ ،ینييتب کردهايیا روامّ

زاده ، رماـان نـیاد ی)كـوچک  شـوند یمـ  کيـ گـرا و سـاختارگرا تفک  تيـ یامل ةدستخود به دو  ینييتب

ـ (. الزم به نكر است كه در تحق681 ، ص.6931 ،یاحفتّو پورسماكوش، معصوم ،یلسبوئ  ،اضـر ح قي

 نظر است. ساختارگرا مدّ يکردهایبر رو ديبا تأك ینييتب يکردهایرو

                                                 
1. Pickett & Wilkinson 
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 ـ مدل تحلیل2شکل 

  6931نگارندگان،  مأخذ:
 

و جامعـه را   اسـت  یشناختروش ییبر فردگرا یغالباً مبتن کردیرو نیا: گراتيیامل کردیرو (ال 

ـ ینوبلکه به ،تيكلّ کیینوان نه به ـ ا .دهـد یه قـرار مـ  ان جمع جبري افراد موردتوجّ  نيـي گونـه تب نی

 يهـا نهيیوام  را همچنان به زم نیا اامّ ،هستند ديمف نييكه یوام  فرافردي براي تب ردیپذیم هرچند 

ناظر بـر   شتريب یعنی ؛دارد ديتأك ندهایافربه  یدهو برنقش كنشگري فرد در شک  اهدكیفرو م يفرد

. یرامـون يپ طيمحـ  ایـ  یسـاختاري اجتمـای   طیهاي افراد است تا شـرا ا و توانمنديهتيقابل ات،ينهن

ـ فيرا در مواجهـه بـا ك   یتيیـامل  کردیچهار رو ،یطوركلّبه كـرد كـه    ییتـوان شناسـا  یمـ  یزنـدگ  تي

ـ ( مطلوب6ند از: ایبارت ـ ن کردهـاي ی( رو9هـاي یـام   ( ارزش8 یـی گراتي  کردهـاي ی( رو1 ازمحوري

 (.66 ، ص.6922 ،يديو ام يار)غفّ یتيقابل

 بهبود نسبی کیفیت زندگی

 ـ کیفیت مسکن

 محیطـ کیفیت 

ـ دسترسی به خدمات تجاری 
 فرهنگی

 ـ دسترسی به خدمات زیربنایی

 
 متغیّر 44مؤلّفه با  4

 ـ مشارکت اجتماعی

 ـ تعامل اجتماعی

 ـ همبستگی اجتماعی

 ـ بهزیستی

 ـ بهداشت و سالمت

 ـ امنیت عمومی

 ـ آموزش
 متغیّر 32مؤلفّه  با  7

 نیازهای اساسی تأمین تواناییـ 
 زانداـ وضعیت پس
 ـ قدرت خرید

 ـ وضعیت اشتغال
 ـ وضعیت درآمد

ـ توانایی تأمین نیازهای 
 غیراساسی خانوار

 متغیّر 41مؤلّفه با  6

 اجتماعی  کالبدی

 

 ی ییی

 اقتصادی 

عوامل دافعه در 
 توانروستاهای کم

تغییر کیفیت زندگی نسبت 

 به مبدأ

 

 

 

 

 مهاجرت

توان به گیری مهاجرت از روستاهای کمشکل

 روستاهای پُرتوان پیراشهری
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 زیممتـا  ییگـ یبرخوردار از دو و ،یتيیامل کردینسبت به رو کردیرو نیا: ساختارگرا کردیرو (ب

را كـه در   ییهاحوزه یدهد كه تمامیئه ماار یزندگ تيفياز ك ريكام  و فراگ یل آنکه مفهوماوّ :است

ـ كلّ کیـ ینوان هجامعه را ب ،و دوم آنکه رديگیدربر م ،رندمؤثّ یزندگ تيفيبهبود ك . سـه  نـد يبیمـ  تي

 يتــریاساســ تيــحــوزه از اهمّ نیــكــه در ا یزنــدگ تيــفيبــه ك يســاختار يکردهــایمــورد از رو

برنـارد   یزنـدگ  ريفراگ تيفي( ك8برنارد  کيدموكرات کيالکتید کردی( رو6ند از: ابرخوردارند، یبارت

 (.18 ـ 16 ص.ص ،6922 ،يديو ام يار)غفّ یاجتمای تيفي( ك9 9و نول 8تياشم ـ6ربرگ

  تحقیق روش .4

ه به این امر كـه امکـان   است. با توجّ یقيتطب کردیبا رو یليتحل ـ  یفيحاضر به روش توص ةمطالع

 يپيگيري كيفيـت زنـدگی خانوارهـاي روسـتایی در طـول زمـان )قبـ  از مهـاجرت بـه روسـتاها          

« شـبه پانـ   »از طـرح تحقيـق    ،باشـد نمـی ر ميسّ نهيزم نیدر ا داده یدم وجود ه به ( با توجّيراشهريپ

 ۀدربـار منتهـی   ؛الیات را در یک مقطع زمانی گردآوري كردتوان اطّمی ،در این طرح .گردید تفادهاس

پـی   ،زمـانی رخ داده اسـت   ةفاصـل كرد و به وقایعی كه در این ال ؤسدو یا چند مقطع زمانی از افراد 

ص كـرد كـه آیـا    تا زمان دوم محاسبه و مشخّ لمی توان ميزان تغيير را از زمان اوّ ،برد. در این روش

 (9)شک  . (12 ، ص.6331 ،1)دواس ؟این تغيير در گروه آزمایشی بيشتر بوده است یا خير
 

 مداخله                                             

Diff=T2-T1                ُعدب (8T)                    قب(6T)   آزمایشگروه                                                 
Diff=x2-x1                                                   

    

 

   

 گروه كنترل                                                 

 طرح شبه پانل   ـ1شکل 
  12، ص. 6331دواس، : خذأم

 

                                                 
1. Bernard Berger 

2. Schmite 

3. Noll 

4. Devaws 

X 2 

X1    
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در  يراشـهر يروسـتاهاي پ بـه  « مهـاجر  تاییخانوارهـاي روسـ  »تحلي   واحددر پیوهش حاضر، 

كـه   انـد شـده خانوارهـایی بررسـی    یمـدتاً  ،الزم به نكر است در این تحقيـق  دهستان تبادكان است.

 ةواسـط گـذرد. ایـن محـدودیت بـه    سال می 1حداكثر از زمان مهاجرت آنها به روستاهاي پيراشهري 

بـه كنتـرل    از جهـت یـادآوري   طـرح را است تا بتواند محدودیت ایـن   )شبه پان ( نوع طرح تحقيق

و  اسـت  يو اسـناد  یشـ یمايصـورت پ بـه  ،قيـ تحق يهـا الیات و دادهاطّ يآورروش جمع درآورد.

نامـه بـه   پرسشاالت ؤسیالوه بر آن،  .دیطور تصادفی انتخاب گردخانوارهاي نمونه در هر روستا به

از  پـس و  در دو مقطـع زمـانی )قبـ    را پردازد كه كيفيت زندگی خانوارهاي روستایی می هاییمقوله

 ينظـر  یمبـان  یه به بررسبا توجّ قيتحق يرهايّمتغ. كندبررسی می( يراشهريپ يمهاجرت به روستاها

ـ متغ 11بـا  فـه  لّؤم 61 ،قيـ تحق نی. در ادیانتخاب گرد یو تجارب مطالعات  ،يعـد اقتصـاد  در سـه بُ  ريّ

هـا یمـدتاً بـا    داده يگـذار ه شد. ارزشدر نظر گرفت یزندگ تيفيك یجهت بررس يو كالبد یاجتمای

 ییـامل   يـ تحل» روش ةليوسـ نامـه بـه  پرسـش  یـی روا انجام شد. کرتيل يانهیگز 1  ياستفاده از ط

بـودن  مناسـب ، (≥11/1sig) و بارتلـت  611/1ریزرمـا يك يهـا افتهیقرار گرفت.  یموردبررس «يدیيتأ

كالبـدي و همچنـين   و  یو اجتمـای  يتصـاد عـد اق را در بُ ییامل  يتحل يالزم برا يهافانتخاب معرّ

 .  (8)جدول  دینمایم دیيأت یزندگ تيفيك ۀساز

 

 و آزمون بارتلت KMO ۀآمارنتایج   ـ2 جدول

 6931هاي تحقيق، مأخذ: یافته

 
کیفیت 

 زندگی

عد بُ

 اجتماعی

عد بُ

 اقتصادی
 عد کالبدیبُ

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy. 
111/1 131/1 2811/1 111/1 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 11/1931 12/6988 8/6132 6/131 

Df 6111 819 616 36 

Sig. 111/1 111/1 111/1 111/1 

 

 

                                                 
1. Kaiser-Meyer 
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اسـتفاده از چـرخش    نيـز  و «یینمـا حداكثر درست»از روش  با استفاده ،يدیيأت ییامل  يدر تحل

درصـد   61/19عد كالبـدي  و بُ 98/11 یاجتمایعد ، ب19/11ُاقتصادي عد بُ ،6ماكسیمتعامد از نوع ور

ـ فيك ،شده را به خود اختصاص داده است. در كـ  نييتب انسیوار  يشـاخص دارا  18بـا   یزنـدگ  تي

ـ توان بیم نیدرصد است. بنابرا 12شده برابر با نييتب انسیدرصد وار زانيم و مفهـوم   ابعـاد كـرد   اني

 برخوردار است. ياار سازهاز ایتب یزندگ تيفيك

گردیـد  كرونباخ اسـتفاده   يآلفا بیاز ضر ،قيد تحقمتعدّاالت ؤس ییایمنظور احراز پابه  همچنين

ـ احـراز پا  يت الزم براكه دقّ گرددمشاهده میآمده، دستبه بیبه ضرا هتوجّ اكه ب نامـه  پرسـش  ییای

ـ  یهمبستگ گریکدیبا  ،رهايّسنجش متغ يشده برایاحطرّ يهاهیشده و گوكار گرفتهبه  ؛دارنـد  یدرون

 عـد كالبـدي   در بُ ، 111/1عد اجتمایی در بُ ،26/1 عد اقتصاديدر بُ كرونباخ يآلفا بیضر كهطوريبه

ایتمـاد )پایـایی(    يحاكی از سطح باالدست آمد كه به 263/1ی كيفيت زندگی كلّ ۀسازو در  181/1

 (.9)جدول است نامه پرسش
 

 کیفیت زندگی و ابعاد آن ۀسازای کرونباخ درمورد حلیل عاملی تأییدی و آلفنتایج ت ـ 1ل جدو

 6931هاي تحقيق، : یافتهخذأم

 رمتغیّ
تعداد 
 هاشاخص

Initial 
Eigenvalues 

Cumulative % 
 آلفای کرونباخضریب 

 261/1 19/19 63 عد اقتصاديكيفيت زندگی در بُ

 111/1 98/11 89 عد اجتماییكيفيت زندگی در بُ
 181/1 61/19 61 كالبدي عددر بُ یزندگ تيفيك

 263/1 19/12 11 كيفيت زندگی
Extraction Method: Maximum Likelihood 

       

قـرار دارد.  ( شـهر  شمال شـرق ) شهر تمجاوردر بخش مركزي شهرستان و در  دهستان تبادكان

سـالنامة  ) بـوده اسـت   تيـ جمع رنفـ  28833 داراي سکنه بـا  آبادي 21داراي  ،6931در سال  تبادكان

ـ    آبـاد  تهمّ، دهرود يروستاها(. 6931، آماري استان خراسان رضوي ه بـه  و گرجـی سـفلی بـا توجّ

 يروسـتاها  وجـز  ،خـاص هاي وییگیجهت دارابودن به( و 1)جدول  فاصله بسيار كم تا شهر مشهد

موردبررسـی قـرار   مـوردي در ایـن پـیوهش     ةمطالعینوان و به گردندیمشهد محسوب م يراشهريپ

و سـسس   گردیـد  اسـتفاده  نیـ   شـرح  به كوكران فرمول از ،نمونه خانوار حجم تعيين جهت .گرفتند

                                                 
1. Varimax 
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  )جـدول  نسـبت تعيـين شـد   به ،تسهيم ۀقایدهریک از روستاهاي موردبررسی براساس  ةنمونحجم 

1).   

220

)1
)065/0(

5/05/0)96/1(
(

7730

1
1

)065/0(

5/05/0)96/1(

2

2

2

2










n

 

 

 حجم نمونهو  9111جمعیت روستاهای موردمطالعه در سال  ـ4جدول 

 6931 مأخذ: نتایج یمومی سرشماري نفوس و مسکن، شهرستان مشهد،
فاصله تا مشهد 

km 
 دهستان نام آبادی تعداد جمعیت تعداد خانوار حجم نمونه

 تبادكان گرجی سفلی 61181 1819 681 1
 تبادكان دهرود 61919 8213 21 6
 تبادكان آبادتهمّ 8111 112 81 9
 معج 82839 1191 881 -

 

 ةدهـ درصـد در   69گردد، روستاي دهرود، با نرخ رشد مشاهده می (1)گونه كه در جدول همان

درصـد در   3/1، 6911ـ6911 ةدهدرصد در  8/8، 6911ـ6911 ة دهدرصد در  3/81، 6911ـ 6911

، در مقایسـه بـا روسـتاهاي گرجـی سـفلی و      6921ــ 6931 ةدهـ در  درصـد  2و  6911ـ 6921 ةده

ــ  6911ـــ6931 ۀدورطــی ایــن روســتا نــرخ رشــد بــاالتري برخــوردار بــوده اســت. آبــاد از تهمّ

شهرسـتان  هاي شـهري و روسـتایی   سکونتگاهسایر از ان زیادي پذیري باالیی داشته و مهاجرجمعيت

پرتاب بـه مادرشـهر را    يونقش سکّ ،شهرستان مشهد يراشهريپ يروستاهاو استان را پذیرفته است. 

امکـان اسـکان در مـتن شـهر را      ،یتكـه مهـاجران پـس از مـدّ    يطوربه ؛ندیمانیم فایمهاجران ا يبرا

 .ندینمایبه مادرشهر مهاجرت م يراشهريپ يدست آورده و از روستاهابه
 

 9145ـ9111 ۀدورطی جمعیت و نرخ رشد روستاهای موردبررسی  ـ5 جدول

 6931تا  6911هاي خذ: مركز آمار ایران، سالأم

91
11

ـ
91

35
 

91
35

ـ
91

35
 

91
35

ـ
91

35
 

91
35

ـ
91

55
 

91
55

ـ
91

45
 

 جمعیت

9145 

 جمعیت

9155 

 جمعیت

9135 

 جمعیت

9135 

 جمعیت

9135 

جمعیت 

9111 

 دوره

 روستا

 دهرود 61919 1118 1919 9139 188 611 1/69 3/81 8/8 3/1 1/2
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 5ادامه جدول 

91
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ـ
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91
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ـ
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91
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ـ
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35
 

91
35

ـ
91

55
 

91
55

ـ
91
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 جمعیت

9145 

 جمعیت

9155 

 یتجمع

9135 

 جمعیت

9135 

 جمعیت

9135 

جمعیت 

9111 

 دوره

 روستا

3/8 2/1 1/9 - - - - 1861 2916 69911 61181 
گرجی 

 سفلی

 بادآتهمّ 8111 6319 6181 6116 111 691 1/61 2/3 1/6- 1/9 1/1

 

 
 ـ روستاهای موردبررسی و موقعیت هریک در حاشیۀ شهر مشهد و در سطح شهرستان مشهد9نقشۀ 

 Google Earth ،6931 اي هاي محدوده و حریم شهر مشهد و تصاویر ماهوارهالیه :مأخذ

 تحقیقهای یافته. 5

 699زن و (انیـ گودرصد پاسخ 1/93نفر )معادل  21تعداد  ،نفر 881هاي ميدانی، از مجموع براساس یافته

 سـنّ  نیسـال، كمتـر   1/19 یانگوی پاسخسنّ نيانگيمباشند و میمرد  (درصد 1/11گویان )معادل نفر از پاسخ

ـ ( درصد 1/81نفر معادل ) 12سال است.  13سن  نیسال و باالتر 62 انیگوپاسخ نفـر )معـادل    18 سـواد، یب

 92 ک ،يسـ ( داراي سـطح تحصـيالت   درصـد  9/61 نفر)معـادل  92 ،ییابتدا التيتحص يدارا( درصد 1/98

ـ فـوق د ( رصـد د 1/8نفـر )معـادل    1و  سلم،ید( داراي درصد 9/61 نفر)معادل  1/9 نفر)معـادل  2 و فقـط  سلمی

 1 ،يشـاغ  در بخـش كشـاورز   ( درصد 1/61 نفر )معادل 61همچنين  .هستند سانسيمدرك ل يدارا( درصد

در بخـش خـدمات   شـاغ    (درصد 3/26 نفر )معادل 633 در بخش صنعت وشاغ   (درصد 1/1 نفر )معادل

 8/19 نفـر )معـادل   31 و یمسـکن شخصـ   يدارا د(درص 2/11نفر )معادل  681از نظر نوع مسکن  بوده اند.

 ياز روسـتاها بـه روسـتاهاي موردبررسـی    درصـد مهـاجران    11. هسـتند  يجاريمسکن اسـت  يدارا (درصد
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از  و سـایر مهـاجران یمـدتاً   آباد( سيآباد و سداش، دهکول، اسالم)فارمد، فاز، پرمه، آق مشهد يهاشهرستان

 اند.كردهدهستان مهاجرت  نیا يراشهريپ يبه روستاها رجنديو ب هیدريحزاهدان، كالت، تربت

 یزندگ تیفیک یعد اقتصادبُ .9. 5

گونـه كـه در   قـرار گرفـت. همـان    یموردبررس (1)به شرح جدول  ريّمتغ 63و فه لّؤم 1 يعد اقتصاددر بُ

ـ متغ سـه تنها در  ،شودیمشاهده م ریجدول ز ـ توانـایی خر » و« انـداز پـس  ییتوانـا » ريّ ميـزان  »و « مسـکن  دی

 یقب  از مهـاجرت منفـ   شرایط نسبت به رييتغ زانيم -32/1و  -18/1و  -81/1با  بيترتبه« مسکن يبهاهاجار

انـداز را  امکـان پـس   يراشـهر يپ يدر روسـتاها  یباالتر زنـدگ  يهانهیاست هز یهیو نامطلوب بوده است. بد

روسـتاها  ن یار مشهد و احتمال ادغام اغلب روستاها با شه نیه به مجاورت ابا توجّ نيهمچن .آوردیتر منيیپا

  مهاجر نسبت به قبـ  يمسکن خانوارها دیخر ییتوانا بنابراین ،باالتر بوده مسکن نسبتاً متيق ،در شهر مشهد

 يعـد اقتصـاد  در بُ یموردبررس يرهايّمتغ ریاست. در سا افتهیمسکن افزایش  يبهاهاجارو از مهاجرت كاهش 

 شود.مشاهده می یزندگ تيفيك يرهايّمثبت در متغ رييتغ
 

 عد اقتصادی کیفیت زندگیرهای بُمتغیّ تیوضع رییتغ زانیمو میانگین  ـ3جدول 

 6931هاي تحقيق، مأخذ: یافته

 رمتغیّ فهلّؤم

میانگین  
در 

 روستا

میانگین  
در 
 شهر

 زانیم
 رییتغ

 تیوضع

جهت 
 ریتغی

مين أتتوانایی 
نيازهاي 

 اساسی خانوار

  +12/1 11/8 61/8 تحصي  فرزندان ةنمين هزیأتتوانایی 

  +16/1 11/8 11/8 پوشاك خانواده تأمين توانایی
  +92/1 8829 11/8 مخارج مواد غذایی موردنياز خانواده مين أتتوانایی 

  +11/1 11/8 12/8 .( .مصرف هفتگی مواد پروتئينی )گوشت و.
  +61/1 11/8 11/8 غذایی ةبرناممصرف هفتگی سبزیجات و ميوه در 

-وضعيت پس

 زاندا

  +11/1 19/9 22/8 هاي خانوادهط هزینهمتوسّ
  -81/1 2/6 11/8 اندازتوانایی پس
انداز براي مواجهه باپيشامدهاي ناگهانی كفایت پس
 بيماري و...(، )ازدواج

38/6 16/8 13/1+  

 قدرت خرید
  -18/1 11/6 61/8 مسکن توانایی خرید

  +6/1 21/6 11/6 خرید خودرو توانایی
وضعيت 
 اشتغال

  +88/6 31/8 11/6 هاي شغلی براي جوانان وجود زمينه
  +11/1 11/8 31/6 رضایت از شغ 

وضعيت 
 درآمد

  +13/1 11/8 16/8 شده با ميزان زحمت متحمّمد آدرتناسب 
  +1/1 13/8 33/6 مدآدررضایت از 

  +21/1 11/8 12/6 سطح دستمزدها
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 3ادامه جدول 

 رمتغیّ فهلّؤم

میانگین  
در 

 روستا

میانگین  
در 
 شهر

 زانیم
 رییتغ

 تیوضع

جهت 
 تغییر

مين أتوانایی ت
نيازهاي 
غيراساسی 
 خانوار

كاالهاي  ،كاالهاي غيراساسی )طال، مبلمان ةتوانایی تهي
 لوكس و...(

12/6 11/8 91/1+  

  +96/1 61/8 29/6 منزل ۀتوانایی تعویض وسای  فرسود
  +11/1 92/8 39/6 خانواده همراهبه ساالنه مسافرت انجام توان

 

 یزندگ تیفیک یعد اجتماعبُ. 2. 5

در  مطـابق جـدول  قـرار گرفـت.    یموردبررس (1)به شرح جدول  ريّمتغ 89و فه لّؤم 1 ،یعد اجتمایبُ در

 ةرابطـ شـاوندان،  یاز اقوام و خو دیبازدیعنی  ،«یاجتمای یهمبستگ»و  «یتعام  اجتمای» ،فهلّؤم يرهايّمتغ ةيكل

و  یقـوم  یکسـارچگ ی، صورت كدخدامنشانه در محـ  هاختالفات ب گان، ح ّیوآمد با همساو رفت یخانوادگ

ـ م ،هـا هیبـودن همسـا  نأشـ و هم دهيیقهم فکر،، همدوري از نزاع و كشمکش ـ تغ زاني نسـبت بـه قبـ  از     ريي

ـ تغ ،«بهداشـت و سـالمت  » ةفـ لّؤمر و نامطلوب بوده است. د یمنف ،مهاجرت ـ متغ تيوضـع  ريي احسـاس  » ريّ

ـ بـه م  ترتيـب بـه « آورزندگی در شرایط اضطراب»و  «یسالمت جسمان كـاهش داشـته    -23/1و  -11/1 زاني

 یمنفـ  هاريّمتغ ریسا تيوضع رييتغ زانيم ،«یانتظام يروينر ثّؤمحاور »جز هب «ییموم تيامن» ةفلّؤمدر است. 

بـا   یاجتمـای  یاسـت تعامـ  و همبسـتگ    یهیاست. بد دهیتر گردنامطلوب ،ب  از مهاجرتبوده و نسبت به ق

ـ دلبـه  يراشـهر يپ يروسـتاها  تيـ جمع .یکـس دارد  ةرابطـ  ،يراشهريپ يستاهادر رو تيجمع یناهمگون   ي

گـردد.  یمـ  یو تعامـ  اجتمـای   یامر بایا كاهش همبستگ نیباشد كه ایناهمگون م اريبس ،باال يریمهاجرپذ

ـ ارز تـر نيیپا ،مهاجرتاز نسبت به قب   «ییموم تيامن» ،تيجمع یه به ناهمگنبا توجّ نيهمچن  دهیـ گرد یابی

ـ از قبـ  ارز  شـتر يآور بعـد از مهـاجرت ب  اضطراب طیدر شرا یزندگ نکهیبه ا هوجّبا ت زياست. ن  دهیـ گرد یابی

 یموردبررسـ  يرهـا يّمتغ ری. در سـا ابدییدر بعد از مهاجرت كاهش م یاحساس سالمت جسمان عتاًياست، طب

 مثبت و مطلوب ارزیابی گردیده است. ،یزندگ تيفيك يرهايّدر متغ پيوستهوقوعات بهرييتغ ،یعد اجتمایدر بُ
 

یزندگ تیفیک اجتماعیعد بُ یرهایّمتغ تیوضع رییتغ زانیو م نیانگیم ـ3جدول   

 6931 ق،يتحق يهاافتهیخذ: أم

 هاگویه فهلّؤم

میانگین  
در 

 روستا

نگین  میا
 در شهر

 زانیم
 رییتغ

 تیوضع

جهت 
 یریتغ

مشاركت 
 اجتمایی

  +88/1 18/9 91/9 تمای  به شركت در انتخابات
  +6/1 91/9 81/9 مذهبی )نماز جمایت و...( مختل  امور در مشاركت
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 3ادامۀ جدول 

 هاگویه فهلّؤم

میانگین  
در 

 روستا

میانگین  
 در شهر

 زانیم
 رییتغ

 تیوضع

جهت 
 تغییر

  +63/1 11/8 11/8 بهمن و...( 88ی)هاي ملّتمای  به شركت در مناسبت 
تعام  
 اجتمایی

  -86/1 61/9 91/9 بازدید از اقوام و خویشاوندان
  -93/1 11/9 11/9 وآمد با همسایگانخانوادگی و رفت ةرابط

 یهمبستگ
 یاجتمای

  -19/6 39/6 91/9 صورت كدخدامنشانه در مح هاختالفات ب ح ّ
  -2/1 11/8 91/9 و كشمکش نزاع از یکسارچگی قومی و دوري

  -16/1 26/8 18/9 هابودن همسایهنأشیقيده و همفکر، همهم

 بهزیستی

  +98/1 11/8 18/8 رضایت از زندگی
  +11/6 19/9 33/6 احساس پيشرفت و بهتر شدن

  +13/1 12/8 23/6 رابرهاي ببرخورداري از فرصت و اجتمایی احساس یدالت
  +16/1 26/8 21/8 تاحساس شادي و مسرّ

بهداشت و 
 سالمت

  +63/1 28/8 19/8 درمانیبيمه برخورداري از 
  +2/1 18/9 88/8    درمانی و بهداشتی خدمات به دسترسی

  -23/1 11/9 11/8 ورآزندگی در شرایط اضطراب
  -11/1 26/8 91/9 احساس سالمت جسمانی

امنيت 
 یمومی
 

  +93/1 11/8 86/8 نيروي انتظامیر ثّؤمحاور 
  -8/6 23/9 13/8 دزدي و...(  ،جرم )مزاحمت ميزان وقوع
  -19/1 98/8 11/8 ی از وضعيت امنيت رضایت كلّ

  -36/1 11/9 11/8 د همسر و فرزندان در شبنگرانی از تردّ

 آموزش

  +19/1 11/8 16/8 شیرضایت از كيفيت امکانات آموز
  +11/1 16/8 81/8 امکان ادامه تحصي  دانشگاهی

  +19/1 1/8 21/6 ...و یورزش ،یفرهنگ يهاكالس در فرزندان نامثبت ییتوانا
 

 یزندگ تیفیک یعد کالبدبُ . 1. 5

  دولقرار گرفت. مطـابق جـ   یموردبررس (2)به شرح جدول  ريّمتغ 61و فه لّؤم 1 ،يعد كالبدبُ در

و نـامطلوب   یمنفـ  ،نسبت به قبـ  از مهـاجرت   رييتغ زانيم ،«طيمح تيفيك» ةفلّؤم يرهايّمتغ ةيكلدر 

ـ م ،«ییربنـا یبـه خـدمات ز   یدسترس» ةفلّؤمبوده است. در  ـ تغ زاني ـ متغ تيوضـع  ريي كيفيـت آب  » ريّ

ـ    یهیاست. بـد  افتهیكاهش  ،نسبت به قب  از مهاجرت -2/1 زانيبه م« آشاميدنی ه بـه  اسـت بـا توجّ

نسـبت بـه     طيمح تيفيك، و...  ياز شهردار يو یدم برخوردار يراشهريپ يروستاها يباال تيجمع

 است. دهیگرد یابیارزتر نامطلوب ،مهاجرتاز قب  
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 یزندگ تیفیک کالبدیعد بُ یرهایّمتغ تیوضع رییتغ زانیو م نیانگیم ـ3جدول 

 6931 ق،يتحق يهاافتهیخذ: أم

 رهامتغیّ فهلّؤم
ین  در میانگ

 روستا
میانگین  

 در شهر

 زانیم
 رییتغ

 تیوضع

جهت 
 تغیر

 كيفيت مسکن

  +18/1 11/8 61/8 مسکن  در كاررفتههب كيفيت مصالح
  +11/1 11/8 61/8 و...(ام حمّ ،)تعداد اتاق مسکن امکانات و تجهيزات

  +91/1 63/8 21/6 وسازانطباق مسکن با قوانين و استانداردهاي ساخت

 محيط فيتكي

  -11/1 31/6 8 بهداشت محيط زندگی
  -18/1 31/6 33/6 زباله دفع و آوريجمع

  -92/1 31/6 99/8 سبز فااي و پارك به دسترسی
  -39/1 18/9 13/8 آلودگی صوتی و سروصدا

دسترسی به 
ـ خدمات تجاري 
 فرهنگی

  +31/1 91/9 91/8 ..(.فروشی ودسترسی به امکانات تجاري)خرده
  +13/1 19/8 11/6 هنري و ورزشی فرهنگی، امکانات به دسترسی
  +11/6 91/9 3/6 ایتباري)وام(  و مالی خدمات به دسترسی

  +11/1 31/8 82/8 دسترسی به امکانات آموزشی)دبستان و...( 

دسترسی به 
 خدمات زیربنایی

  -2/1 11/6 8/8      آشاميدنی آب كيفيت
  +11/6 91/9 9/8 ونق  یمومیوسای  حم دسترسی به 

  +21/1 81/9 18/8 مانند گاز، برق  ،دسترسی به امکانات زیربنایی
 

 استنباطی هاییافته. 4.5

و ضـرایب   6رنوفياسـم ـ    كولمـوگروف از آزمـون   ،صـفات  عیبودن توزنرمال یمنظور بررسبه

نتایج آزمون حـاكی از توزیـع نرمـال    د. د استفاده شابعا کيبه تفکچولگی و كشيدگی كيفيت زندگی 

 .باشدمی( 3)جدول  كيفيت زندگی و ابعاد موردبررسی ۀسازدر  صفات
 

 قبل و پس از مهاجرت درمورد کیفیت زندگی روستائیاناسمیرنوف آزمون کولموگروف  ـ1جدول 

  6931 هاي تحقيق،: یافتهمأخذ
 زندگی کیفیت عد کالبدیبُ عد اجتماعیبُ عد اقتصادیبُ آماره

 111/1 121/1 111/1 112/1 آزمون ۀآمار
 11/1 61/1 11/1 13/1 سطح معنی داري

 11/1 81/1 681/1 611/1 چولگی

 -12/1 81/1 91/1 11/1 كشيدگی

 (11/1سطح معناداري ) *

                                                 
1. Kolmogorov-Smirnov 
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كيفيـت زنـدگی و ابعـاد     ۀسـاز شود در مشاهده می ،رونوفيآزمون كولموگروف اسمبنا به نتایج 

رهـاي موردبررسـی داراي توزیـع نرمـال هسـتند.      اسـت و متغيّ  11/1اري بيشـتر از  دسطح معنی ،آن

ـ   (.≥sk & Ku 1/1)شـد باایـن امـر مـی   د یّؤمهمچنين ضرایب چولگی و كشيدگی نيز  ـا توجّ ه بـه  ب

ـانگين  یدم وجود تفاوت درمـورد   ایتفاوت  یبررسجهت  ،صفات عیبودن توزنرمال ـاد   فـه لّؤممي ـا و ابع ه

مشـاهده   (61)گونـه كـه در جـدول    همـان  گردید.استفاده  6ياجفت نمونهیآزمون تاز  ،یزندگ تيفيك

تفـاوت ميـانگين    ،ايدر آزمـون تـی جفـت نمونـه     (≥11/1sig)شود با توجه به سطح معناداري می

 معنادار است. ، اقتصادي و كالبديهاي ابعاد اجتماییفهلّؤم ةكليدرمورد 
 

 های کیفیت زندگی به تفکیک ابعادؤلّفهمدرمورد  ایجفت نمونهنتایج آزمون تی ـ91جدول 

 6931 هاي تحقيق،خذ: یافتهمأ

اد
ابع

 

های کیفیت زندگیفهلّؤم  

کیفیت 
زندگی 

در 
 روستا

کیفیت 
زندگی 
 در شهر

Paired Samples Test 

خطای 
 میانگین

میزان اختالف در 
 %15سطح اطمینان 

 حدّ t df sig ۀآمار
 پایین

 باال حدّ

بُ
ي
صاد

 اقت
عد

 

 11/1 863 92/1 93/1 88/1 11/1 12/8 91/8 نيازهاي اساسیمين أتتوانایی 

 11/1 863 -11/1 16/1 -63/8 11/1 11/8 91/8 زانداپس

 16/1 863 -11/8 82/1 -11/1 11/1 26/6 31/6 قدرت خرید

 11/1 863 91/61 66/6 21/1 11/1 29/8 21/6 وضعيت اشتغال

 11/1 863 -3/61 -13/1 -19/6 11/1 61/9 89/8 وضعيت درآمد

 11/1 863 92/1 11/1 81/1 11/1 63/8 26/6 نيازهاي غيراساسیمين أتتوانایی 

بُ
یی
ما
جت
د ا
ع

 

 11/1 863 11/1 81/1 12/1 11/1 86/9 19/9 مشاركت اجتمایی

 11/1 863 -13/9 -11/1 -69/1 12/1 66/9 16/9 تعام  اجتمایی

 11/1 863 -11/66 -61/6 -12/1 12/1 19/8 91/9 ییاجتما یهمبستگ

 11/1 863 91/2 11/1 16/1 11/1 26/8 81/8 بهزیستی

 16/1 863 11/8 63/1 18/1 11/1 21/8 36/8 بهداشت و سالمت

 11/1 863 23/2 12/1 19/1 11/1 98/8 22/8 امنيت یمومی

 11/1 863 -1/3 -16/1 -11/1 119/1 11/8 11/8 آموزش

بُ
ي
بد
كال
د 
ع

 

 11/1 863 -31/1 -11/1 -99/1 11/1 12/8 11/8 كيفيت مسکن

 11/1 863 -68/1 -11/1 -86/1 11/1 11/8 11/8 محيط كيفيت

ـ دسترسی به خدمات تجاري 
 فرهنگی

11/8 11/8 11/1 12/1- 26/1- 9/68- 863 11/1 

 11/1 863 16/1 13/1 81/1 11/1 12/8 96/8 دسترسی به خدمات زیربنایی

                                                 
1. Paired Samples Test 
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 گویان در روستاهای پیراشهریرهای کیفیت زندگی پاسخعنکبوتی میانگین متغیّ نمودارـ 4شکل 

 6931یافته هاي تحقيق،  مأخذ:
 

 31/6از  «دیـ قـدرت خر »و  11/8به  91/8از  نيانگيكه م« اندازپس» ةفلّؤمجز به ،عد اقتصاديدر بُ

هـا  فهلّؤم ریدر سا ،است دهیتر گردنامطلوب طیو شرا افتهی  از مهاجرت كاهش نسبت به قب 26/6به 

و درواقـع،   ميهسـت  يراشهريپ يبعد از مهاجرت به روستاها تيو بهبود وضع نيانگيم شیشاهد افزا

 يشـتر يانـداز ب هـا در روسـتا امکـان پـس    نـه یبودن هزنيیپا  يدلبهي، اهيحاش يبه روستاها نیمهاجر

 اند.داشته

و  66/9بـه   16/9كـه ميـانگين از   « یاجتمـای  تعامـ  » هايهفلّؤمجز به ،عد اجتماییهمچنين در بُ

بـه   36/8از ميـانگين  كـه   «سالمت و بهداشت» و 19/8به  91/9كه ميانگين از  «یاجتمای یهمبستگ»

 در روسـتاهاي پيراشـهري نسـبت بـه قبـ  از      98/8بـه   22/8از ميانگين كه « ییموم تيامن»و  21/8

ها افزایش ميـانگين و بهبـود   فهلّؤتر گردیده است، در سایر ممهاجرت كاهش یافته و شرایط نامطلوب

 گردد.  وضعيت بعد از مهاجرت به روستاهاي پيراشهري مشاهده می
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نسـبت بـه قبـ  از     11/8بـه   11/8از  نيانگيـ كـه م  «طيمحـ  تيفيك» ةفلّؤمجز به ،عد كالبديدر بُ

و بهبـود   نيانگيـ م شیها افزافهلّؤم ریدر سا ،است دهیگرد تربنامطلو طیو شرا افتهیمهاجرت كاهش 

 گردد.مشاهده می يراشهريپ يبعد از مهاجرت به روستاها تيوضع

بـودن،  ه به نرمالقب  و بعد از مهاجرت با توجّ ةگانكيفيت زندگی در ابعاد سه ةمقایسمنظور به ،در ادامه

ـا  ،شـود یمـ  مشاهده( 66) جدول در كه گونههمان .گردیداي استفاده جفت نمونهاز آزمون تی ـ  ب  بـه  هتوجّ

ـادي  در ابعاد نيانگيم تفاوت ،يانمونه جفتیت آزمون در( ≥11/1sig) يمعنادار سطح ـایی اقتص و  ، اجتم

ـانگين از   ،عد اقتصادي كيفيـت زنـدگی  براساس جدول در بُ. است معنادار كيفيت زندگی ۀسازكالبدي و  مي

در قبـ  از   18/8عد كالبدي از در بُو  13/8به  11/8عد اجتمایی از در بُ، 16/8ز مهاجرت به در قب  ا 19/8

 عـد كالبـدي و  در بُ كه گرددمشاهده می بنابراین در بعد از مهاجرت افزایش داشته است. 12/8مهاجرت به 

ـاجرت  ازپـس   تيوضـع  بهبود ،اقتصادي اجتمایی و ـتاها  بـه  مه ـاد  اتّ يراشـهر يپ يروس ـاق افت ه اسـت.  ف

كـه  طـوري بـه  ؛كيفيت زندگی مهاجران روستاهاي پيراشهري نسبت به قب  بهبـود یافتـه اسـت    ،درمجموع

 .(1)شک   افزایش یافته است 11/8به  91/8ميانگين كيفيت زندگی از 
 

 ای درمورد ابعاد کیفیت زندگیجفت نمونهنتایج آزمون تی ـ99جدول 

 6931 هاي تحقيق،خذ: یافتهمأ

یی کیفیت زندگهافهلّؤم  

کیفیت 
زندگی 

در 
 روستا

کیفیت 
زندگی در 

 شهر

Paired Samples Test 

انحراف 
 معیار

میزان اختالف در سطح 
 t df sig ۀآمار %15اطمینان 

 باال حدّ پایین حدّ

 11/1 863 91/61 191/1 99/1 93/1 16/8 19/8 زندگی كيفيت اقتصادي عدبُ

 11/1 863 -612/1 -618/1 -816/1 91/1 13/8 11/8 یزندگ كيفيت اجتمایی عدبُ

 11/1 863 82/61 191/1 126/1 12/1 12/8 18/8 زندگی كيفيت كالبدي عدبُ

 11/1 863 19/69 911/1 811/1 91/1 11/8 91/8 كيفيت زندگی
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 آمیبی میانگین کیفیت زندگی مهاجرین روستایی در دو مقطع زمانی نمودارـ 5شکل 

 6931ته هاي تحقيق، یاف مأخذ:

  گیرینتیجه. 3 

  - شـهر و روسـتا   نبي خصوصاً ـاي و فاایی ناحيه يهاتعادلدر فرجام  یدم  ،رياخ يهادهه یط

گيـري  شـک   ،ایـن امـر   یعـ يطب ةجـ ينت .دیـ گرد نتواكم یسکونت يبه فااها  یتبد ییروستا ینواح

 روسـتایی مهـاجر  جمعيت  ،ن جریانطی ای .استبوده شهري روستا ۀگستردهاي جمعيتی ییجاهجاب

سـاكن   ،پيراشـهري  و دستيابی آسان به شهر جهت اشـتغال در روسـتاهاي  قيمت دلي  مسکن ارزانبه

 ؛اسـت  فـراهم آورده را در روسـتاهاي پيراشـهري   افـزایش نامتعـارف جمعيـت     اتو موجب گردیده

بـه    یتبـد  ییفاـا  يهـا یدم تعـادل  ةجينتمشهد در  يراشهريپ يروستاها ،حاضرحالدركه طوريبه

ـ نامتجانس و نـاهمگن گرد  یتيجمع يهاهسته اي روسـتاهاي  ه. بـدیهی اسـت رشـد غـدّ    اسـت  دهی

 هـا ینابسـامان اصلی  ةریش زیرا كرد؛اي مناسب ح  ریزي منطقهه به برنامهرا بایستی با توجّپيراشهري 

نهفتـه   ،هاي كشورمعيشتی روستا ـ  وضعيت نامناسب اقتصادي درهاي شدید روستاشهري و حركت

ـ با جمعيتی افزون بر   نينشهيمركز حاش  811از  شيب ،حاضرحالدرو  است ـ ليم کی نفـر كـالن    وني

سـاخت و بافـت جمعيـت، جـرم و      تقرار،نحوۀ اس :چون ،هاییگرفته كه با چالششهر مشهد را دربر

   .رو استهمحيطی و... روب، اشتغال و بيکاري، گسست كالبدي، مسائ  زیستبزه
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روسـتایی محسـوب   هـاي مطالعـات   ترین حوزهكيفيت زندگی یکی از مهمامروزه  ،الوه بر آنی

 گيرد.میقرار  نظر ، مدّبه توسعه هاي مربوطمهم در تدوین استراتیي یسر فصل ینوانبهگردیده و 

 معمـوالً و روسـتایی دارنـد   ر پایـدا  ةتوسعتوسعه و  پيراشهري كمتر نشانی از روستاهايهرچند 

حـال نتـایج تحقيـق    بـااین  ،و... هستندمحيطی هاي زیستلودگیآازقبي   ،يدهاي متعدّر چالشگرفتا

 ،دهد كيفيـت زنـدگی روسـتائيان در روسـتاهاي پيراشـهري نسـبت بـه قبـ  از مهـاجرت         نشان می

عـد  ، در ب16/8ُبـه   19/8عـد اقتصـادي از   كه كيفيت زندگی در بُطوريبه ؛بهبود یافته استتاحدودي 

 ۀنمـر  ،درمجمـوع  .افزایش یافته اسـت  12/8به  18/8كالبدي از عد و در بُ 13/8به  11/8ی از اجتمای

افزایش یافته است. اگرچـه كيفيـت زنـدگی در هـر دو      11/8به  91/8از  ،گویانكيفيت زندگی پاسخ

كيفيـت   ،ا درمجموع روسـتائيان بعـد از مهـاجرت   ( است، ام9ّنظري )یدد  ةمقطع زمانی كمتر از ميان

روسـتائيان در   انـد. بهبـود كيفيـت زنـدگی    كـرده تـر ینـوان   مطلـوب  ،ندگی خود را نسبت به قبـ  ز

وخامـت اوضـاع در نـواحی     رغم شرایط نامناسب این روستاها، حـاكی از روستاهاي پيراشهري یلی

 جیتـدر بـه  ،كـم تـا شـهر    ةفاصـل جهت به يراشهريپ يروستاهاضمن اینکه »توان است. روستایی كم

   (.1، ص. 8811 ،6)وبستر «كنندیم اريشهر را اخت يهاییگیو

زنـدگی در  كيفيـت نـازل    هـاي شـغلی و  فقدان فرصت ،هاتداوم نابرابرياست كه كيد أتالزم به  

هـایی  ضـرورت تمهيـد و اختيـار شـيوه     كشـور،  وشهرسـتان، اسـتان    هاي روستاییاغلب سکونتگاه

فقـر گسـترده، رشـد سـریع     كنـد.  را مطـرح مـی   ریـزي و مـدیریت  پذیر در برنامها امکانامّ ،متفاوت

ه بـه كيفيـت زنـدگی    نشينی شهري و غيره از پيامدهاي نبود توجّجمعيت، بيکاري، مهاجرت، حاشيه

ـ فيبه ك یابيجهت دست انيروستائ ۀیمداست  یهیبد .در نواحی روستایی است  ،یمطلـوب زنـدگ   تي

 .دكننیشهر م ةيحاشاقدام به مهاجرت به شهرها و اسکان در 
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