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مسألهیانبومقدمه
رازندگیمادييهاجنبهتنهاواستيچندبعدوچندجانبهمفهومیزندگیکیفیت

اکولوژیک،ـمحیطیمختلفعواملگرودرخودآنفهمويریگاندازهردیگینمبردر
دارنددخالتآندرنیزجامعهادافرخصوصیاتوباشدیماقتصاديوفرهنگیـاجتماعی

).1392:1(شامانیان،
شرایطبهبودبرايپیوستهواندبودهخوبزندگیدنبالبهمردمکههاستقرن

بیشترینبه،خودمحیطیهايتوانمنديواستعدادهاازتااندکردهتالشخودزیست
کهاستداشتهوجودصلیاپرسشاینهموارهاماکنندبرداريبهرهنحوبهترینومیزان
کیفیتمورددرگوناگونیرویکردهايسؤالاینبهپاسخدرکهچیستمطلوبزندگی
زندگیکیفیتکهاستباوراینبرکهعاملیتیرویکردجملهاز؛اندشدهمطرحزندگی
رویکردپیرامونی؛محیطتااستمتکیافرادهايتوانمنديوهاقابلیت،ذهنیاتبربیشتر

اجتماعیمسائلوضمنیصورتبهرافرديزندگیکیفیتکهاستساختاريرویکردیگرد
دهد.میقراربررسیموردآشکاراصورتبهرازندگیکیفیت

برايهاموقعیتوهافرصتنبودقبیلازمشکالتیباایرانکشورروستایینواحی
ازناشیهايآسیبومشکالتنامناسب،مسکن،درمانیمراکزمناسب،شغلتغییروءارتقا

انجامومروروعبوربراينقلیهوسایلفقدانروستاها،وشهريمحیطبینهاينابرابري
(توفان،هستندمواجهمردممشارکتعدموناپایدارمسکنونامناسبيتغذیه،کارهابهتر

تلقیگیزندکیفیتکیفیهايشاخصمشارکتواعتماداینکهبهتوجهبا).1392:1
هايحوزهبهخویشاوندينظاموخانوادهيمحدودهازاعتمادمیزانرفتنفراترباشوندمی

تبعبهنیزاجتماعیمشارکتمیزانروستایی،قلمروهايدرفرامحلیمقیاسدرتروسیع
بازدرنیزمشارکتمیزانافزایشوکندمیپیدافزونییافتهتعمیماجتماعیاعتمادافزایش

نیت،حسنوفاداري،صداقت،گسترشقالبدریافتهتعمیماجتماعیاعتمادارتقايوتولید
باتعبیريبهوبودخواهدمؤثرعملواندیشه،درثباتعهد،بهوفايشناسی،وظیفه
وفردبینفردي،بینسطوحدراخالقیهايالتزامبهعملیتعهدواخالقیاجتماعتقویت
ویکدیگربهنسبتافراداعتمادسطوحدراجتماعیاعتمادفرایندنهادي،بیننیزونهادها

ایندرعاملومتولیکهمأمورانیواجتماعینهادهايبهنسبتاجتماعیاعتمادنیز
اجتماعیمشارکتوتعاونساززمینهوکردخواهدکسبراالزمقوتهستندنهادها
).1380:28غفاري،و(ازکیاشودمیزندگییتکیفکیفیافزایشباعثاینکهبودخواهد

موردکمترهاستارودرزندگیکیفیت،نشگاهیداتتحقیقايعرصهدرسدرمینظربه
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منظريازغالباًیاوشدهواقعغفلتردمویازندگیکیفیتچگونگیبررسیودهبوتوجه
هايپژوهشدروضوحهبتوانمیراعموضواینکهستاگرفتهقرارتوجهموردديقتصاا

صورتبهوروستامحوریتباهاییپژوهشبهتوجهرواینازد.نموهمشاهدشدهانجام
حایزبودهپوزیتیویستیغالباًوکمیهايپژوهشيعرصهکنونتاکهـایراندرکیفی

زندگیکیفیتازستاییرويجامعهارزیابیشودمیسعیتحقیقینادرلذااست.اهمیت
کیفیروشباکاراینارومیهيمنطقهدررسدمینظربهاینکهبهتوجهباوشودبررسی

بنیادینسؤالاینبهکهاستآنبرحاضرتحقیقبنابرایناستنگرفتهقرارتوجهمورد
چگونهارومیهيحومهروستاهايدرزندگیکیفیتازروستاییانارزیابیکهدهدپاسخ
است؟

پژوهشپیشینه
وفرديهايارزشومکانازمتأثرونسبیوجهی،چندمفهومیزندگیکیفیت

دارد.درونیوذهنیابعاددیگرسويازوبیرونیوعینیابعادسویکازکهاستاجتماعی
ازبرخیبررسیبهراستاایندرنیستآسانآنبرايجامعتعریفیيارائهروایناز

تجربیمطالعاتاخیرهايسالدرشود.میپرداختهحوزهایندرشدهانجامهايپژوهش
شود.میاشارهازآنهابرخیبهاینجادرکهاستگرفتهصورتحوزهایندرزیادي

داخلیتحقیقاتالف)
آننقشوشهربهروستاتبدیل"عنوانباايمطالعه، )1391(جوییزرینونوروزي

"خوزستاناستاندرحسینیهشهرموردي:يمطالعه(محیطکیفیتازمنديرضایتدر

ومحیطیامنیتبهمربوطرضایتمترینکدادنشانتحقیقهايیافتهکهپرداختند
سبز،فضايبهدسترسیهايلفهؤمرارضایتسطحباالترینوبودهشهرپاکیزگیونظافت
(نوروزي انددادهاختصاصخودبهفاضالب،يتخلیهيسامانهوهادسترسیومعابرکیفیت
).1391جویی، و زرین

استانسال64تا15جمعیتدرگیزندکیفیت، )1389(همکارانوزادهعلیشمس
اقتصاديهايجنبهازمردانمذکوراستاندردادنشاننتایجوند کردمطالعهراکردستان

زاده و علیبرخوردار هستند (شمسزنانبهنسبتبهتريزندگیکیفیتداراياجتماعیو
).1389همکاران، 



96تابستان ،4شماره،یازدهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 134

کیفیتازشهروندانرضایتبرموثرعواملبررسیبه)1389(همکارانونژادحاجی
گروهدوهررضایتمیزاندادنشاننتایجوپرداختندجدیدوقدیمبافتدرزندگیمحیط
باشد.میمتوسطحدازکمتر

وفقريکنندهتعیینهايعامل"عنوانباپژوهشیتحت، )1388(همکارانوعمرانی
طیزندگیکیفیتبررسیبه"سیستانيمنطقهروستاییخانوارهايرفاهیتغییرات

خانوار،سرپرستسنشدمشخصهایافتهاساسبر؛ اندپرداخته1376-1383يدوره
درفقريکنندهتعیینهايعاملترینمهمازخانواربعدهمچنینوفرزندانسنیترکیب
است.زابلشهرستانروستاییمناطق

هايشاخصسنجشوهتوسع"عنوانباتحقیقیدر، )1388(همکارانونوغانی
موضوعيمطالعهبه")لرستاناستاننورآبادشهرموردي:يمطالعه(شهريزندگیکیفیت

ذهنیوعینیابعادبینهمبستگیمجموعدرکهدادنشانآمدهدستبهنتایجوپراختند
).1388باشد (نوغانی و همکاران، نمیباالزندگیکیفیت

بررسیرااصفهانشهردرزندگیکیفیت، )1386(پورکیانوخوراسگانیربانی
باامانداشتهرابطهافرادسنوجنسبازندگیکیفیتشدهیادشهردردریافتندونمودند

).1386پور، دارد (ربانی خوارسگانی و کیانارتباطهلأتوضعیت
بررسیبهفارساستانروستاهايدر)،1385(سالدرنیززادهلهساییوماجدي

يسرمایهبااليسطحکهکردمشخصتحقیقنتایجاند،پرداختهزندگیکیفیتوضوعم
اجتماعیيسرمایههمچنین؛ انجامدمیزندگیکیفیتازرضایتبااليسطحبهاجتماعی

رود (ماجدي و میشماربهجمعیتیمتغیرهايبهنسبتبهترييکنندهبینیپیشمتغیر
).1385زاده، لهسایی

ات خارجیب) تحقیق
روستاییمناطقدرزندگیکیفیت"عنوانباتحقیقیبه،)2009(1همکارانوایوو
هايگروهدرواقعنفر914نمونهحجمکه"اندپرداختهآنتركیاماندنبرايکرواسی

هايفرصتفقدانکهدادنشاننتایجگیرد.میبردرراروستاییمناطقسال24-45سنی
،اجتماعیخدماتهمچنینپایین،درآمدوامکاناتحرفه،تخابانمحدودیتشغلی،

بود.شدهزندگیرضایتکاهشباعثروستاهادرضعیفدرمانیوبهداشتی

1 Ivo & et al
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زندگیکیفیتبررسیبهذهنیهايشاخصازاستفادهبا،)2008(و همکاران1لی
وضعیتدرآمد،تحصیالت،سن،کهدادنشاننتایجپرداختتایواندرتایپهشهرساکنان

هستند.ثیرگذارأتمنديرضایتبرسکونتمحلوتأهل
حوزهایندرپژوهشطبیعتاًاستچندبعديمفهومیزندگیکیفیتاینکهبهتوجهبا

ازتاکنونکهآنچهوباشدکیفیوکمیبعدیعنیآنگوناگونابعادبهمعطوفبایدهم
توجهموردکمیيجنبهازبیشتردگیزنکیفیتکهاستآنآیدبرمیهاپژوهشبررسی

توجهموردارومیهدرکیفیروشبازندگیکیفیتاینکهاهمیتحائزينکتهوگرفتهقرار
روشخالءاینداردنظردرروشاینرويتمرکزباحاضريمطالعهواستنگرفتهقرار

کند.پرراشناختی

پژوهشنظريومفهومیهايسازه
هايتفاوتيدربرگیرندهوزندگیچگونگیمعنیبهواژگانیمنظراز2کیفیتيواژه

).20: 1385(کردزنگنه،استدیگرانبامتفاوتویگانهویژه،فردهربرايکهاستآن
نیازهايشدنبرآوردهمیزانسنجشبرايمعیاريعنوانبهزندگیکیفیت،3پال

نیزروستاییزندگیکیفیتاززمینهایندروگردیدهتعریفجامعهماديوروانیـروحی
و(پالاستشدهیادروستاییهايخانوادهزندگیوضعیتوشرایطچگونگیمفهومبه

.)2015:18کومار،
وضعیتیزندگیکیفیت1994سالدرکاناداتورنتودانشگاهتحقیقاتواحداساسبر

اینبرد.میلذتوشدهربرخوردازندگیشدرموجودمهمامکاناتازفردیککهاست
وفرديعواملتعاملدروشدهناشیزندگیدرفردهايمحدودیتوهافرصتازامکانات
).37:1387همکاران،ورضوانی(شودمیمنعکسمحیطی
کهداردوجودزندگیبرايعالیکیفیتیککهگفتتوانمیوقتی4کالمننظراز

بیانبهکند.میصدقهمعکسحالتباشد.داشتهتطابقآنهاتجاربباافرادامیدهاي
خودهايخواستهبهفردکهمفهوماینبازندگیيشیوهکهاستاینکالمنادعايدیگر
بایدشوندمیایجادعواملتوسطکهاهدافیکهدارداشارهیابد.کالمنمیبهبودرسدمی

دیگرهايراهدررشدوتوسعهبهرادفروکردهترواقعیراآرزوهاوقتیباشند.گراترواقع

1 Lee & et al
2 quality
3 pal & kumar
4 Calman
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و(مختاريشودمیکمخوبیبهآنهابهدستیابیوامیدهامیانيفاصلهکنیمتشویق
.)1389:121نظري،

رویکردداردوجودرویکردگونهدوزندگیکیفیتتحلیلبهمربوطمباحثدر
عاملیتبرايزندگیکیفیتازبحثدرعاملیتیرویکرد؛ساختاريرویکردوعاملیتی
برناظربیشترزندگیکیفیتکهاستباوراینبرونمودهلحاظرامحورينقشانسانی

محیطیااجتماعیساختاريشرایطتااستافرادهايتوانمنديوهاقابلیتذهنیات،
اجتماعیمسائلوضمنیصورتبهرافرديزندگیکیفیتساختاريرویکرد.پیرامونی
ازعاملیتیرویکردبهنسبتودهدمیقراربررسیموردآشکاراصورتبهرایزندگکیفیت

ودهدمیارایهزندگیکیفیتازفراگیروکاملمفهومیآنکهاولاست.متمایزویژگیدو
.)1390:11امیدي،و(غفاريبیندمیکلیتیکعنوانبهراجامعهآنکهدوم

درراعاملیتیرویکردچهارشناختیروشویبینشنظري،مفهومی،فضايبهتوجهبا
:ازعبارتندکهکردشناساییتوانمیزندگیکیفیتبامواجه

دردازدوريولذتجستجويکهاستباوراینبربنتهامکه؛گراییمطلوبیت-1
کاراساساستداللی،هردرکهاستآنازعبارتمطلوبیتاصلواستآدمیغایتتنها

خوداستداللدررادیگريياندیشههیچوباشدهالذتودردهايمقایسهوسبهمحاباما
).12(همان:ندهیمدخالت
کامالًشرایطدرمردماگرکهداردکیدأتامراینبررویکرداین؛عامهايارزش-2
هکدارندتوجهامراینبهعامهايارزشداشت؟خواهندعالیقیچهبگیرند،قرارآگاهانه

موجبکههستندهاییارزشاینهاکند.میارزشمنداوبرايراشخصزندگیچیزيچه
کههستندزندگیکیفیتازمفهومیبرمبتنیوشوندمیانسانیهرزندگیکیفیتبهبود

).18(همان:استاستواربشرطبیعتبر
زندگیکیفیتوتوسعهمطالعاتيحوزهدررویکرداین؛نیازمحوررویکردهاي-3
رویکردسهبهخودرویکرداینشود.میآغازاساسینیازهايازبحثباواسترایجبسیار

رویکرداصلیباورشود.میتقسیمانسانینیازهايانسانی،يتوسعه،اساسینیازهاي
راحداقلیمناسبزندگییکازبرخورداريحقکسیهرکهاستآناساسینیازهاي

يتوسعهاصلیيایدهباشد.داشتهالویتاهدافسایربهنسبتبایستمیهدفاینودارد
وفاعلهاانسانواستتوسعهاصلیهدفانسانبهزیستیاینکهازاستعبارتانسانی
بهاساسینیازهايرویکردپردازاننظریهازتندو.آیندمیبشمارتوسعهاصلیمنبع



137...روستائیانچگونگی ارزیابی کیفیت زندگی در بین

ماهیتمیانمحکمیاخالقیيرابطهکهورندبااینبر،)1991(1گوفودویالهاينام
نیازپیشانسان،نیازهايمینأتاگریعنیداردوجودآنهامینأتبرايجوامعتعهدونیازها

هستندنیازهایشانءارضامسلمحقدارايافراديهمهاست،اجتماعیزندگیدرمشارکت
سطحازبرخورداريبدونهکدارندعهدهبرراوظایفیاجتماعیهايگروهءاعضازیرا

).21-26(همان:بودنخواهندوظایفشانانجامبهقادرنیازها،مینأتازمناسبی
ازترکیباتیبهکهاستقابلیتیمجموعهرویکردایناصلیمحور؛قابلیتیرویکرد-4

ديآزانوعیقابلیتگردد.میبرباشد،داشتهبایدیاوداردراآنانجامتوانشخصآنچه
دیگربیانیبهیاکارکردهابدیلترکیباتبهدستیابیبراييبنیادخودآزادياست،

فرددستیابیآزادينمایانگرنیزهاقابلیتمجموعهوزندگیمختلفهايشیوهبهدسترسی
).30(همان:باشدمینظرموردکارکردهايبه

شناسی پژوهشروش
نظریهآفرینشبهروشاینواست2ئوريتگرانددنوعازوکیفیپژوهشاینروش

اطالقروزمرهوقایعازمناسباحساسودرستدركبرايتالشواستقراییروشبه
هاآنخودکهطورآنکنندگانمشارکتدنیايدركبراياستتالشیهمچنین؛شودمی

بهرسیدنتئوريگرانددهدف.)120- 1368:125ن،ادیگروباقري(حاجاندساخته
بهبودنوفاداربرعالوهکهباشد،آمدهبیرونموجودهايپدیدهدرونازکهاستاينظریه

روشمانندنظریهایننتیجهدرباشد،نیزمطالعهمورديمنطقهيکنندهیینتعواقعیت
گراندد. استمفهومیپذیريیمتعمدارايعوضدرولینداردآماريپذیريیمتعمکمی

باپژوهشگرآندروشودمیحاصلپدیدهیکيمطالعهازاستقراییتصوربهکهتئوري
بلکهباشد،آنتأییدپیدرکهکندینمآغازراپژوهشتئوري،یکداشتناختیاردر

برحاکممدلتئوريها،دادهتحلیلوگردآوريگذردردهدمیاجازهپدیدهيمطالعه
خطبهخطمتن،بههادادهتبدیلازپستئوريگراندددروشود؛ آشکارپدیدهآنرفتار

متعددهايمقولهومفاهیمایجادکاراینحاصلکهشدخواهدکدگذاريومطالعههاآن
بود.خواهدتحقیقدر

وباشدمیارومیهچايباراندوزبخشيحومهروستاهايشاملبررسیمورديجامعه
نمونه،افرادانتخابيشیوهاستاحبهمصومشاهدهصورتبههادادهگردآوريروش

1 Doyal and Gof
2 Grounded Theory
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روشایندرکهبودخواهدنظريگیرينمونهبرمبتنییاهدفبرمبتنیگیرينمونه
کدگذارييمرحلهسهشاملکهکدگذاريگردآوري،راهایشدادههمزمانطوربهمحقق

چهکهیردگمیتصمیموکندمیتحلیلسپسوباشدمیانتخابیکدگذاريومحوريباز،
وسیلهبدینتاکندپیداکجاازراهاآنونمایدگردآوريبعدييمرحلهدرراهاییداده

اینازهدفو؛)1،1387:87(فلیککندتدویناشگیريشکلحیندررااشنظریه
باشد.مینظرياشباعبهرسیدندرموضوعيدربارهدیدگاهیبهدستیابیگیرينمونه

ژوهشپهايیافته
خردعبارتسطحدرسپسوتبدیلمتنبههامصاحبهيکلیهابتداپژوهشایندر

تئوريگرانددهايدادهتحلیليمرحلهنخستینکهباز،کدگذارييمرحلهدرشدند.
شد،خواندهخطبهخطمصاحبههايمتنابتداکهمعنیبدینشداستخراجمفاهیماست،
استخراجمفهومچندیایککدامهرازوگرفتقرارتفسیرموردهاخطکادریکدرسپس

موضوعیکحولکهمفاهیمیتجمیعازیافت،پایانسازيمفهومکارکهآنگاهگردید،
وانجامانتخابیکدگذاريسوم،يحلهمردرگرفت.صورتسازيمقولهگرفتندقرارخاص
اینازپسگرفت.قرارحاضرهشپژوهايتحلیلمحوردروشداستخراجهستهيمقوله

پذیرفت.صورتتحلیلفرآیندهسته،يمقولهبامقوالتسایرارتباطتعیینباومرحله

شوندگانمصاحبهکلیمشخصات:1جدول
شغلتأهلوضعیتجنسیتسنکد
گیاهپزشکمتأهلمؤنث125
بردارنقشهمتأهلمذکر236
کشاورزمتأهلمذکر385
دامدارمطلقهذکرم432
دارخانهمتأهلمؤنث534
دامدارمتأهلمذکر645
دانشجومجردمذکر725
آرماتوربندمتأهلمذکر835
خدمتکاربیوهمؤنث948
کشاورزمتأهلمذکر1072

1 Felek
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شغلتأهلوضعیتجنسیتسنکد
باغبانمتأهلمذکر1138
رانندهمتأهلمذکر1241
کارگرمتأهلمذکر1340
دارخانههلمتأمؤنث1437
بیکارمجردمذکر1523
رانندهمتأهلمذکر1656
شستهنبازمعلممتأهلمذکر1766
کشاورزمتأهلمذکر1880
دانشجومجردمذکر1922
کشاورزمتأهلمذکر2050

مدل پارادایمی چگونگی ارزیابی کیفیت زندگی در بین روستائیان: 1شکل 



96تابستان ،4شماره،یازدهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 140

مبادرتاستداستانخطمثابهبهکهآناجزاءشرحبهاکنونفوقمدلبههتوجبا
گردد.می

علیشرایط
شهرونديحقوقخالء

شاملرامدنیحقوقواقتصاديحقوقاجتماعی،حقوقشهروندي؛حقوقخالء
پوششکنند،بیانآزادانهراهایشاناندیشهوافکارتوانندنمیمردماینکهازوشودمی

موجببیاورندزبانبردلهرهوترسبدونراعقایدشانوباشندداشتهرالخواهشاند
گوید:میاي،ساله35مردراستاایندرشود.میجامعهدرآنهاشدنمنزوي

هایشحرفآدمبیانآزاديباچونشودمیاذیتآدمباشدکمبیانآزاديچقدرهر
شود.میمنزويبزندراهایشحرفنتواندآدمراگوکندمیآرامشاحساسوزندمیرا

راخودتوانممیباشدجامعهدرچقدرهرپوششنوعدرآزاديگویدمیادامهدرهمچنین
است.آنازترمهمبیانآزاديولیدهمتطابقآنبا

دارد،اجتماعیقدرتساختارهايبامستقیمیيرابطهکهتبعیضوجودهمچنین
بایکسانحقوقازوبرخوردارندکمترياجتماعینفوذوقدرتازراکهاییهگروهوافراد
56مرديرابطهایندر.دهدمیقرارثیرأتتحترانیستندوربهرههاگروهیاافرادسایر
گوید:میساله

ادامهدروهکنمیناراحتمنواینواستزیادجامعهدرقومیونژاديتبعیض
آنهاازبعضیولیهستندضروريجامعهبرايواندمهمهاشغلهمهمعتقدممن:گویدمی

بهاحکاماجرايدرعدالتواستکمبسیاردرآمدشانهابعضیودارندهنگفتیدرآمد
گیرد.نمیصورتعادالنهصورت

مطلوباجتماعیومحیطیرفاهفقدان
شودمیباعثمعهجادرتورموگرانیوجودوماديمشکالتمناسب،شغلنداشتن

امکاناتنبودکنند.تحملرازیاديرنجخودمعیشتینیازهايتأمینبرايروستاییانکه
امکاناتفقدانشود.میآنانبدبینیوزندگیازمردمنارضایتیموجبزندگیاساسی

نداشتهراکافیرضایتزندگیازروستاییانکهشودمیسببمناسبآموزشیوزیربنایی
بهراآنانزندگیکیفیتامکاناتاینفقدانکهنکنندتلقیخوشایندرازندگیوباشند
گوید:میساله25جوانیرابطهایندر.بخشدمینزولپایینیسطح
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گیرمونماشینشهربهرفتنبرايونیستندمناسبهاجادهارتباطیوراهیوضعیت
کنه.میمواجهمشکلبارامااینهاونمیاد

گوید:میساله40مردنهمچنی
ولیگیردمیبردرراروستاکلگوسفندانبويچونکندمیناراحتمرابهداشت

فکربهکسیوکارگرمیکمنگویدمیادامهدروکردتحملبایدونیستايچاره
است.کنندهناراحتمنبراياینهاونیستکارگران

گرمداخلهشرایط
گراییخانواده-

افرادروانیبهزیستیکلیطوربهونفسعزتوامنیتاحساستواندمیگراییخانواده
اهرمیتواندمینیزداردقرارگراییخانوادهدرکهفرهنگیمنابعدهد.قرارثیرأتتحترا

ـاجتماعیوضعیتمنفیاثراتنتیجهدروباشداقتصاديمشکالتسازيآسانبراي
آنهابرايخانوادگیپیوستگیکهافرادياحتماالًکند.هیلتسراروانسالمتبراقتصادي

ارزشاقتصاديـ اجتماعیهايموفقیتبرايکهکسانیبامقایسهدراستارزشمندتر
دارنداقتصاديـاجتماعیوضعیتمورددرکمترينگرانیدهند،میاختصاصرابیشتري

).2010(ژو،
گوید:میساله32مرديرابطههمیندر
بهوبشهکمعمرمازحاضرمطوریکهکنه؛میناراحتمنومادرمریضیزندگیدر

خوشایندياحساسکنممیکمکمادرموپدربهاینکهازوشوداضافهمادرمعمرطول
اوازهمهکهدارممهسابنامخواهرزادهیککهفرمایدمیادامهدرشخصاینودارم

کند.میخشنودنوماینوکنندمیتمجیدوتعریف
گوید:میبازنشستهمعلمیکهمچنین

.باشمخوبامخانوادهباکهاستاینمنبرايدنیالذت

کوشیسخت-
از:عبارتندکهاستجزسهیاعنصرسهدارايکوشیسخت

هايجنبهدرمقصديومعناداشتنازفردادراكوتصورازاستعبارتتعهد:-1
.دهدمینشانرازندگیهدفوغایتبخشاینکار،ویگراندخود،زندگیمختلف
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اوتاشودمیموجبکهزندگیبراياستفردشوقوشورجویی:مبارزهوچالش-2
بالندگیبرايهاییفرصتبلکهتهدیدنهراهاآنوبداندجالبومهیجراشرایطوتغییرات

.آوردحساببهاجتماعیوفردي
هاستآنگرفتناختیاردروشرایطبرثیرگذاريأتدرفرداستقاللواییتوانمهار:-3
).1387اسالمی،(معارف
گوید:میايساله23جوانراستاهمیندر

کند.میکارخودقدرتوتالشتمامباماخوشبختیبرايپدرم
گوید:میساله40کارگرنیزو

بدهم.انجامراکاراینبایدوندارمايچارهولیاستسختشغلموکارگرممن

اجتماعیمداراي-
زیستیهمواستجمعیزندگیبهانسانذاتیومبرمنیازگویايتاریخیشواهد

واستداشتهوجودتاریخطولدرهمیشهکهاستايمسئلهیکدیگرکناردرهاانسان
یکدیگرکناردرراآمیزمسالمتزندگیهايشیوهوهاراهکهاندبودهآنپیدرهاانسان
اجتماعیزندگیعناصردیگرواقواموزبانتنوعها،فرهنگتنوعگذشتهجوامعدربیابند.
ورشدبااما. آمدمیحساببهیکدیگرعقایدوهاتفاوتتحملازبحثوبودکمتر

،زبانیقومی،فرهنگی،تنوعسویکازسطوح،يهمهدرارتباطاتيفزایندهگسترش
است؛شدهبرابردونیزافرادبرخوردوتعاملمیزاندیگرسويازوشدهبیشتراعتقادي
درشد.خواهدفراوانیاهمیتحائزدیگرهايگروهفرهنگوآدابعقاید،تحملبنابراین

اجتماعیمدارايازحداقلیداشتنبدونکهاستحديتاتنوعاینامروزهگفتبایدواقع
شد.خواهدممکنغیرعاديوضعیتدرکردنزندگیمخالف،ومتفاوتعقایدتحملو

داراياغلبکهزمانیتاواندمتفاوتیکدیگرباجامعهافرادکهمادامیداشتتوجهباید
اهلآنهابیشترباشدقراراگروکنندمیپیدااختالفیکدیگرباهستند،راسخیاعتقادات

حالدروپیچیدهايجامعهدربنابراین؛شدخواهدممکنغیراجتماعیصلحنباشند،مدارا
).7- 35: 1392رستگار،و(بهشتیبودخواهدگریزناپذیرکردنمداراتغییر،

گوید:میايساله25زنرابطهایندر
گذارم.میاحترامآنهانظربهکنممیزندگیآنهاباکهکسانیودارمتفاهمبقیهبامن

گوید:میداريخانهزنو
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اختالفتابیایدکوتاهوباشدصبوربایدآیدمیپیشاختالفییککهموقعیبایدآدم
نشود.بزرگهستکهاونیازبیشتر

دوستینوع-
انسانیهردربودمعتقدوبردکاربهرادوستینوعمفهومبارنخستینکنتآگوست

خودمنافعتعقیبدروخودبهمعطوفآنهاازیکیداردوجودمجزايانگیزهیانیرودو
کهاستدیگرانمنفعتجهتدرودیگرانبهمعطوفدیگريواستخودخواهیکهاست
سگلو،و(اسکاتاستجامعهدرزندگیيشالودهدوستینوعکنتنظرازاست.دوستینوع

2007:15.(
گوید:میبازنشستهمعلمرابطهایندر
کشتههاانساننیاددربینممیاینکهواستکشتاروتکشدنیادراینکهازمن

وخرممیامنوهبرايبازياسبابیکوقتیفرمایدمیادامهدروشوممیناراحتشوندمی
شوم.میغمگینشوندمیناراحتآندیدنباهمسایههايبچهاینکهاز

گوید:میساله35مردهمچنین
همچنینوندارندمالیتوانکهکسانیيجهیزیهکردنتهیهماننددیگرانبهکمک

کند.میخوشحالرااواینهاکهاستمعتقدوداندمینیککاررامدرسهساختن

زیستیساده-
بسزاییتأثیرانسانمعنويومادي،اجتماعی،فرديزندگیدرکهموضوعاتیازیکی

ازکهحالیدراست،شدهتوجهآنبهکمترمتأسفانهکهاستقناعتوزیستیسادهدارد،
پاسخزیستی،ساده. آیدمیحساببهمتعالیهايارزشازیکیدینی،فرهنگنظر

حاصلبرونودرونآرامشآن،پرتودرکهدنیاستناپایدارزندگیبهداناهايانسان
. استبطمرتدنیازندگیبهاونگرشوانسانشناختنوعبازیستیسادهبنابراین،؛شودمی
دیدهمادیاتوالهیمواهبازمنديبهرهبهتفریطیوافراطینگاهدوحاضر،عصردر
واندگردیدهآنتجمالتوبرقوزرقاسیروشدهورغوطهدنیامادیاتدرايعدهشود.می

کلیبهیامادهجهانازوشدهدنیاتاركمزور،صوفیانومسیحیراهبانمانندبرخی
(معارفکنندجلبخودبهرامردمافکارزاهدانه،زندگیباخواهندمییاودخبرنبی

).1387اسالمی،
گوید:میساله25زنیکموضوعاینبارابطهدر
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کهفرمایدمیادامهدرونیستمگراتجملودارمنرمالتوقعچوناستخوبزندگی
کهنیستمهمبرامونیستملوکسسلباووسایلدنبالبهوندارمانتظاريهامهمانیدر

بپوشم.هاعروسیمراسمدربارچندینرالباسیک
گوید:میدارخانهزنیکهمچنین

هموچشماگروشودمیخوشایندزندگیباشدنداشتهادعاآدمزندگیدراگر
فکربهونکندگیريسختواشروزانهنیازهايبهباشدقانعوبگذاردکنارآدمراچشمی

شود.میخوبزنگینباشدچنانیآنهايلباس

فردياستقالل-
دهد.میافزایشرازنانگیريتصمیماستقاللخانه،ازخارجدرآمدتحصیلوآموزش

درونگیريتصمیمدراستقاللافزایشبهبسیارطرقبهايمدرسهتحصیالتحقیقتدر
زیستن،مستقلتوانآنان،اجتماعیموقعیتبرثیرأتطریقازکند:میکمکزنانخانواري

غیرهوگروهیتصمیماتبرثیرگذاريأتدرمهارتخارج،جهانبهآگاهیبیان،قدرت
).352:1392(آمارتیاسن،

گوید:میساله37زنیراستاهمیندر
ادامهدروکندمیناراحتمنواینهاوکنیممیزندگیدیگرانخاطربهمامعتقدممن

کنم.زندگیخودمبرايوباشمداشتهمستقلیزندگیدارمآرزومایندفرمی
گوید:میساله41مرديجاییدرو

سركمنشخصیزندگیدروکنندمیفضولیمنکاردردیگراناینکهازمن
کنم.خلوتدارمدوستهاوقتبعضیمنوشوممیناراحتکشندمی

ايزمینهشرایط
پیرامونهجامعفرهنگیخصوصیات

زمانیکدرکهاندشرایطازخاصیيمجموعهپیرامونيجامعهفرهنگیخصوصیات
کهآورندوجودبهرامسائلییاواحوالواوضاعمجموعهتاآیندمیجمعخاصمکانو

روستاییيجامعهاینکهبهتوجهباودهندپاسخآنهابهخودهايتعامل/عملبااشخاص
باارتباطیوسایلداشتنيواسطهبهروستاییانونیستایزولهوبستهيفضایکامروزه
قرارثیرأتتحتراآنهازندگیپیرامون،يجامعهفرهنگیخصوصیاتخود،پیراموندنیاي

دهد.می
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گوید:میساله48زنیراستاهمیندر
دارم.دوستمنمبگهدخترمکهشهمیباعثاینوشدهزیادجامعهدرحجابیبی

متقابل)کنش/(کنشراهبردها
گراییمادي-

دردارد،ندگیزسایشآوهفاردبهبوهبلتمایتاًذاکهديموجوانبهعنوننساا
مراینابهنسیدر.ستافهدینابهنسیدرلنبادبههمیشهدوخيهايیزربرنامه
ننسااندگیزفیتکیبرثرؤمملاعوبیشترچههرناختشبهبستهوا،توسعهفهدانبهعنو

هايحوزهدرمختلفرانکارنداتسدمهمافهداازندگیزتکیفیسیربر،سبببدینستا
علومهايشتهرازريبسیايتوجهردموممفهویناگیدگستربهتوجهباکهدهبودانش

رویکردکندمیاشارهگراییمادييحوزهبهکهرویکردهاییازیکیواستگرفتهقرار
مختلفیهايگزینهوامکاناتمیانازکهاستاستواراصلاینبرکهاستگراییتمطلوبی

رالذتبیشترینکهبرگزینیمراامکانیآنبایددارد،وجودمابرابردرايزمینههردرکه
بنتامکهطوريبه).1390:12امیدي،و(غفاريکندمیایجادتعدادبیشترینبراي

غایاتتنهادردازدوريولذتجستجويکهاستباوراینبرهزمینایندر،)1970(
محاسبهبایدکاراساساستداللی،هردرکهاستآنازعبارتمطلوبیتاصلواستآدمی

نشود.دادهدخالتاستداللدردیگريياندیشههیچوباشدهالذتودردهايمقایسهو
گوید:میايساله25مردرابطهایندر
پولباچونباشمآخرتفکربهکهنیستنیازيواستمهمداشتنثروتولپو

وبخابمآرامشباهاشبوبرسمدنیويلذاتيهمهبهوبخرمماشینبخرم،خانهتوانممی
نخورم.رامادیاتغصهوغم

گوید:میايساله40کارگرنیزو
معنیآخرتثروتوپولشتندابدونواستمادیاتوپولزندگیمدراصلیاولویت

ادامهدرایشانوشودمیحلپولبازندگیدراتفاقهرکهشدهطوريزمانهچونندارد
رااینهاتوانممیپولبامعتقدموباشمداشتهماشینوخانهدارمدوستکهفرمایندمی
کنم.حل
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گراییمعنویت-
مشخصراانسانیثابتوساسیانیازهايانسانوهستیازانساننگرشوبینش

چرادهد،میاهمیتبسیارهانگرشوهابینشيمسئلهبهقرآنیآیاتدرخداوندسازد.می
کهکسیکند.میمشخصرااوزندگیسبکانسان،وجهانازانسانیهريفلسفهکه

وددانمیدنیويومادياموردررانیکیوسعادتيهمهدارد،اصالتدنیابرایش
(بقره،آورددستبهراخوشبختیتادهدپاسخنیازهااینبهشدهشکلیهربهخواهدمی
وبخشندمیآخرتبهرااصالتيهمههابرخیچنانکه.)24يآیهجاثیه،؛200يآیه

وروحینیازهايبهتنهاصورتایندرندارندمقدمهعنوانبهحتیدنیابهنگاهیاصوالً
واصیلراآخرتکهچندهرهمدیگرايعدهکنند،میتوجهخودياخروومعنوي

اخرويسعادتبهرسیدنيوسیلهوابزارتنهارادنیاولیدانند،میبرتررامعنویت
داشتهآخرتیتوانندنمیآنبدونکهنگرندمیالزمابزارهايعنوانبهمادیاتبهودانندمی

درهمپسکنند.دروراخوددنیايکشتزارهايکشتهآخرتدربایستمیکهچراباشند،
دارنداخرويسعادتبهچشمهموکندمیتجلیحسناتدرکهنگرندمیسعادتبهدنیا
يآیهعنکبوت،؛32يآیهانعام،؛201يآیه(بقره،آیدمیدستبهدنیويحسناتباکه
64.(

گوید:میايساله66مردرابطهایندر
آرامشمنبهاینزندگیدروکنممیعملراگفتهاوکهراراهیوشناسممیراخدا

دهد.می
گوید:میساله32دامداریکهمچنین

آنچههرمعتقدموگفتهاینوقرآنچوناستمهمبرایمشدنخیربهعاقبتوآخرت
ازمنفرمایندمیادامهدروباشیمپاسخگوبایدآخرتدردهیممیانجامدنیاایندرکه

برايدنیااینوترسممیدوزخعذابازومیادخوشمدادهوعدهخداکهبهشتیهاينعمت
ماند.نمیمنمبرايونماندهکسی

اجتماعیاعتماديبی-
ودهدمیدستازراخودبهاطمینانفردکهاستشناختیروانايپدیدهاعتماديبی

ملیسطوحدراعتماديبیبهکالننظرنقطهازروندایندارداذعانخودناتوانیبه
موجوديبهرااووگیردمیخودازراخالقیتوحرکتتواناعتماديبیيپدیدهرسد،می
وجامعهسطحدراجتماعیواقتصاديسیاسی؛بحرانکند،میتبدیلخنثیوتحركبی
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بهنسبتافراداعتمادسلببموجو؛شود.میافراداعتماديبیباعثآنشدنفراگیر
کسبقیمتبهملیپیوستگیواتحادوشودمیجامعهبهنسبتآنهامجموعهوهمدیگر

وفرداخالقیمعیارهاينزولوضعیتیچنینشدتافتد،میجديخطربهفرديامنیت
وآشکارصورتبهحتیدیگرانحقوقبهتجاوزنهایتدروجمعیمعیارهايگرفتننادیده

.)12:1383(اکبري،استمختلفهايباجگیريبصورت
گوید:میچنین45مرديراستاایندر

قائلتبعیضاهالیدیگرومامناطقبیندهیارچونکندمیناراحتمنوزندگی
فقطدهیاروشوراهاوکندمیناراضیواعتمادبیاوبهنسبتراماتبعیضاینوشودمی
فرمایدمیمصاحبهيادامهدرشخصاینهمچنینوباشدمییشهافامیلوخودفکربه

وشدخواهیمراضیاوازمانشودقائلتبعیضفرزندانمانبردنسرکاربهدراگردولت
هستیم.خوبهمماباشدخوباگردولتگویدمیهمچنین

پیامدها
آیندهابهام-

معیشتیوضعباشندندهآینگرانجوانانشودمیباعثکهمشکالتیترینصلیا
ونیستشدهتثبیتهممعیشتوضعنباشدشغلیوقتیچوناست.بیکاريوهاخانواده
بیرجندي،حسینی(باشندآیندهنگرانهایشانخانوادهوجوانانخودکهاستطبیعی
1381:88.(

گوید:میچنیناستساله25جوانیکهمصاحبهموردافرادازیکیرابطههمیندر
توراعمرمازسال2بایدچونگرفتهمنازراآرامشسربازيخدمتوآیندهفکر

بدهم.انجامکهنیستکاريهماومدنازبعدوبگذرونمخدمت
گوید:میساله22فرديهمچنین

ایجاديزمینهکهندارمامیديهممملکتاقتصاديوضعیتاینباوندارمشغل
شود.مهیاآیندهدرشغل

اجتماعیامنیتفقدان-
است.نهراسیدنوبودناماندرخوف،عدماطمینان،معانیحاملخوددرامنیت

خارجیاطمینانوایمنیتاذهنی)هايموقعیتو(حاالتامنیتاحساسازیعنی
امنیت).19:1384جامی،(مؤذناستنهفتهواژهایندربیرونی)وعینیهاي(موقعیت
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فاقدجمعیتیدارايامنیتفاقديجامعهواستانکارقابلغیرواپذیرناجتنابنیازیک
کهاستتوجهیشایانومهمهايپدیدهجملهازامنیتبود.خواهدروانیوروحیآرامش

یاوآنفقدانورودمیشماربهجامعهوفردايپایهواساسیهايضرورتونیازهااز
وتأمینودارددنبالبهخطرناکیوکنندهنگرانهايبازتابوپیامدهاآن،دراختالل
اجتماعی،اقتصادي،مختلفابعاددرامنیتپایداريوپایاییفرآینددرآنازمراقبت

درامنیتمفهوماست.برخوردارايویژهمطلوبیتازجغرافیاییونظامیسیاسی،فرهنگی،
بسیارحالتازاجتماعیروابطشدنترپیچیدهبامتناسبوگذشتههايسالوهادههطول
اجتماعی،اقتصادي،مختلفابعادشده،خارجداشتمحسوسوفیزیکیهايجنبهکهاولیه

).1394و همکاران، موسوي(احمدياستگرفتهبردرنیزراسیاسیوفرهنگی
گوید:میساله66مردرابطهایندر
وباشدبرقراردنیادرامنیتوصلحاگروشوممیناراحتعدالتوامنیتنبودازمن

بود.خواهدخوشایندمنبرايزندگیودنیاکنندزندگیخوشیوآرامشباهمه
گوید:میساله85کشاورزهمچنین

سرماکهدارمزردآلودرختتا100ندارم،کشاورزيمحصولچوناستبدزندگی
داشتهمحصولکهبودخواهدوشایندخمنبرايزمانیزندگیواستبردهبینازهمشو
بدم.اجارهراآنهاوباشم

گیرينتیجهبحث و 
گرانددروشبهزندگیکیفیتازارومیهيحومهروستاییانارزیابیچگونگیابتدا

داردقبلازکهاينظریهباراکارپژوهشگرروشایندرکهگرفتقراربررسیموردتئوري
درونازنظریهتاگذاردمیوکندمیآغازواقعیتيعرصهدرارکاربلکهکندنمیشروع
يرابطهوشدمناسبمصاحبهفضاياینکهازبعدشود.پدیدارآوردمیگردکههاییداده

پذیرفتصورتعمیقصورتبههامصاحبهشدبرقرارشوندهمصاحبهومحققبینصمیمی
زندگیکیفیتکهمعنیاینبهشد،تهیافدست"زندگیکیفیتفرسایش"ينظریهبهو

يمقوله20تحقیقایندراست.رفتنبینازوتخریبحالدرروستاییجوامعدر
وجودازمردمواستاجتماعیاعتماديبیمقوله،اولینکهآمددستبهمحوري

ییروستاجوامعدردهیاروشوراهااینکهازواندعذابورنجدرجامعهدراعتماديبی
دهدنمیانجامآنهامحصوالتخریدبرايراالزمهايحمایتدولتوشوندمیقائلتبعیض
اینآمدهدستبهنتایجبهتوجهباکهاستاجتماعیامنیتفقدانمقوله،دومیناندناراحت
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ومالیوشغلیامنیتفقدانپولی،بیگرانی،دلیلبهروستائیانکهاستاینبیانگرمقوله
گناهبیزیاديهايانسانخوناینکهوهمسایهکشورهايدربرادرکشیوجنگوجود
بعدي،يمقولهآورد.میپایینراآنهازندگیکیفیتاینواندناراضیشودمیریخته

برخوردمنطقیجايبهروستاییيجامعهازگروهیاینکهازمردموباشدمیبدخلقی
چهارمیناند.ناراحتندارندمناسبیاجتماعیابطرووکنندمیبرخوردتعصبیکردن،
مشکالتبهوندارندمناسبیمسکناینکهخاطربهمردماست،اجتماعیرفاهفقدانمقوله،
بخشد.مینزولراآنهازندگیکیفیتاینوعذابندورنجدرهستنددچارمعیشتیومادي
وافکارتوانندنمیمردمینکهاازاست؛مدنیهايآزادينبودبعديمحورييمقوله

منزويموجبکنند؛انتخابراپوششاننوعآزادانهوکنندبیانآزادانهراهایشاناندیشه
اینکهازمردمکهاستفردياستقاللبعديمحورييمقولهشود.میجامعهدرآنهاشدن

استطمسلآنهابراجتماعیگروهودارنددخالتآنانشخصیکارهايدردیگران
بهکهبعدييمقولهنباشند.نیازمنددیگرانبهوباشندمستقلدارنددوستواندناراضی

بهبودوآیندهدرشدنشاغلبهچندانیامیدمردماست،آیندهابهامشدیافتهدستآن
دهد.میقرارروحیچالشدچارراآنهاعواملاینوندارندجامعهاقتصاديوضعیت

کیفیتفرسایشبهمنجرکهاستاجتماعیيسرمایهفرسایشبعديمحورييمقوله
وهانهادهبهمردماینکهازوباشدمیمحیطیرفاهفقدانبعدييمقولهشود.میزندگی

راآنهااندمحرومکودكمهدداشتنازوندارنددسترسیخوبیومناسبدرمانیامکانات
دیگريمحورييمقولهشود.میزندگییتکیفسطحکاهشباعثوکندمیمشکلدچار

هاقومیتبیناینکهازمردموبوداجتماعیتبعیضاحساسشدیافتهدستآنبهکه
هایشاستخدامدردولتوشودنمیاجراخوبعدالتاحکاماجرايدرشود،میتبعیض
يمقولهد.آورمیپایینراآنهازندگیکیفیتاینهاواندناراحتشودمیقائلتبعیض
قرارفرسایشمعرضدرزندگیکیفیتچقدرهرباشد،میگراییمعنویتبعديمحوري

بعديمحورييمقولهشوند.میاجتماعیحرماندچارمردمبیایدپایینآنسطحوبگیرد
راخودجايانسانیتودوستینوعآیدمیپایینزندگیکیفیتکهوقتیاست؛دوستینوع
رادیگرانحقوقراحتیبهخودهايخواستهبهرسیدنبرايمردمودهدمیخودخواهیبه

مسیردرزندگیکیفیتچقدرهرباشد،میاجتماعیمدارايبعدييمقولهکنند.میضایع
کاهشباعثاینورودمیبینازمشکالتبروزهنگامصبروسازشبگیردقرارفرسایش
کهمعنیاینبههستمدارياخالقعديبمحورييمقولهشود.میزندگیکیفیت

درخالفکارودزديوشدهاجتماعیهايناهنجاريبروزسببزندگیکیفیتفرسایش
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دستبهشکهدیگرييمقوله.رسدمیپایینیسطحبهاخالقیاتویافتهرواججامعه
اهجایگفردياستقاللزندگیکیفیتفرسایشباکهباشدمیفردياستقاللشدیافته

سلبآنهاازراآرامشوکردهدخالتآنهاکارهايدردیگرانودهدمیدستازراخودش
فرسایشسمتبهزندگیکیفیتچقدرهرواستکوشیسختبعدييمقولهکند.می

ورفتهدزديوخالفدنبالزندگیچرخاندنبرايکاروتالشجايبهمردمرودمیپیش
فرسایشباشد،میگراییخانوادهبعديمحورييمقولهبرند.میبینازراجامعهآرامش
باشندداشتهدوستراخوديخانوادهاینکهجايبهافرادکهشودمیسببزندگیکیفیت

سالمتیورفتخواهندخودهايگذرانیخوشدنبالباشندخودفرزندانيآیندهفکربهو
.داشتنخواهدآنانزندگیدرجایگاهیردیگخانوادهباخوبيرابطهداشتنوخانواده

واستثروتوپولخودرو،مسکن،مادیات،داشتناهمیتوگراییماديبعدييمقوله
باشندداشتهدسترسیهایشانخواستهبهنتوانندمردمویابدکاهشمادیاتچقدرهر

وناییزیربامکاناتاولویتبعديمحورييمقولهیافت.خواهدکاهشزندگیکیفیت
ازهاییگروهواستپیراموندنیايبامناسبارتباطیهايراهبهدسترسیداشتناهمت
ارتقاءبرايبنابراین؛استمهمبرایشانزیربناییامکاناتبهدسترسیکههستندجامعه
امکاناتبهدسترسیعدمصورتدرودارندقراراولویتدرامکاناتاینآنهازندگیکیفیت
زیستیسادهشدیافتهدستبهشکهدیگرييمقولهیابد.میکاهشآناندگیزنکیفیت

زیستیسادهدررازندگیکیفیتمعانیازیکیکههستندجامعهدرهاییگروهباشد،می
تخریببالذا؛انگارندمیخودزندگیدرارزشیکعنوانبهرازیستیسادهوبینندمی

کیفیتترتیباینبهونکنندپیشهرازیستیادهسهاآدماستممکنزندگیکیفیت
آید.میپایینآنهازندگی

گروهدوبهشدیافتهدستآنبهپژوهشایندرکهمحوريهايمقولهکلیطوربه
درکهاستامورييکلیهافزاريسختازمنظورشوند.میتقسیمافزارينرموافزاريسخت

تلقیتوسعهدرعلمیوزیربناییاقداماتعنوانبهوگیرندمیقرارسازوساختمحوریت
وداردفرهنگیوفکريهايجنبهکهاستتوسعهازبخشآنافزارينرمازمقصودوشده

گروهدراست.اندیشهواخالقیاتذهنیات،جنسازکهشودمیاموريبهمعطوف
اولویت"،"کوشیسخت"،"محیطیرفاهفقدان"،"گراییمادي"هايمقولهافزاريسخت

افزارينرمگروهوگیرندمیجاي"اجتماعیرفاهعدم"و"زیستیساده"،"زیربناییامکانات
امنیتفقدان"،"بدخلقی"،"اجتماعیاعتماديبی"،"گراییمعنویت"هايمقوله

،"فردياستقالل"،"گراییخانواده"،"مدنیهايآزادينبود"،"دوستینوع"،"اجتماعی
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مداراي"،"اجتماعیيسرمایهفرسایش"،"اجتماعیتبعیضاحساس"،"آیندههاماب"
بهتوجهباشود.میشاملرا"زندگیکیفیتازنارضایتی"و"مدارياخالق"،"اجتماعی
رسیدنفرایندمدلاینکهبودمدلیکيارئهعواملاینيمجموعهشدذکرکهمواردي

افزاريسختيدوجنبهيبردارندهدرمفهوماینبربتنیمينظریهکهاستنظریهیکبه
کهشدمشخصگرفتصورتکهتحقیقیبهتوجهباوباشدمیزندگیکیفیتافزارينرمو

بخشبهبیشتردولتودهدمیتشکیلراهامقولهاعظمقسمتافزارينرمبخش
باتوانمیرااینواستهگرفتقرارغفلتموردافزارينرمبخشوکردهتوجهافزاريسخت
وراهکارهاتدویناصلیيالزمهاینکهبهتوجهباودیدآمدهبدستهايمقولهازوضوح
اینبدونوباشدمیآندرستتحلیلوموجودوضعدقیقشناختمنطقه،یکهايبرنامه

نخواهدراالزمکاراییمدتکوتاهحتیومدتمیانبلندمدت،ریزيبرنامهگونههرشناخت،
زماندادندستازوهاسرمایهرفتنبینازباعثوبودهسازمشکلسرانجاموداشت
باتاکندکمکروستاییریزانبرنامهومرداندولتبهتواندمیتحقیقاینلذا؛شدخواهد

وکنندتوجهزندگیکیفیتابعاديهمهبهوزننددستریزيبرنامهبهبهتريوبازتردید
اینهمچنین؛دهندقرارتوجهموردهمراافزارينرممسائلافزاري،سختمسائلبرالوهع

قرارارزیابیموردراموضوعاینکهبرساندرایارياینبعديمحققینبهتواندمیتحقیق
برايباشدايپایهکارپژوهشاینشایدوکنندنقدراکاراینبعديتحقیقاتباوبدهند

دي.بعمحققان
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