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  چکیده       

بهبود کیفیت زندگی در یک مکان و یا برای اشخاص و گروه های خاص همواره کانون اصلی توجه برنامه ریزان بوده     

در کیفیت زندگی در روستاهای بخش شاندیز و تفاوت بین  است. لذا این تحقیق با هدف شناسایی شاخص های تاثیر گذار 

تحلیلی و  هدف از نوع کاربردی و توسعه ای می باشد. جامعه ی -زنان و مردان می باشد. روش انجام تحقیق، توصیفی

ه به باشد و با توجمی 4782روستا از بخش شاندیز در نظر گرفته شد. تعداد خانوار روستاهای نمونه  8آماری،  تعداد 

بعد اقتصادی،  3شاخص و  10کیفیت زندگی با ر در این تحقیق متغی خانوار است.  238فرمول کوکران حجم نمونه معادل 

 یهامورد نظر، با استفاده از روش یهااطالعات استخراج شده از پرسشنامهاجتماعی و زیست محیطی مورد بررسی و 

اثبات و رد فرضیات از ر ورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است و دم  Spssرافزا در محیط نرم یتجزیه و تحلیل آمار

دو نمونه ای مستقل نشان داد که   tای استفاده شده است. نتایج آزمون دو نمونه ای مستقل و تحلیل خوشه  tآزمون 

بین زنان و مردان را  و  مثبت بودن آماره تی تفاوتی معنی دار  0.05متغیر کیفیت زندگی با سطح معنی داری کمتر از 

اثبات می کند. در نتیجه جنسیت فرد  بر میزان  کیفیت زندگی تاثیر داشته و میزان ارزیابی کیفیت زندگی در بین مردان 

بیش از زنان بوده است. براساس تحلیل خوشه ای،روستای سرآسیاب مطلوبترین روستا و روستای دهنو نامطلوبترین 

 یت زندگی هستند.روستا از لحاظ شاخص های کیف

 کلید واژه: کیفیت زندگی، شاخص های عینی، شاخص های ذهنی، روستاییان، بخش شاندیز

 . مقدمه1

يكي از مهم ترين مسائل پيش روي جهان امروز و از مباحث اساسي در تكوين سياست گذاري اجتماعي محسوب مي شود         « كيفيت زندگي»

سالمت م    ضوعاتي چون رفاه، كيفيت زندگي  ضايت بخش، فقر و م      كه مو شد و ر سي، زندگي رو به ر سا سجام   مروححور، نيازهاي ا يت اجتماعي، ان
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ــتگي در ميان اجتماعات را در بر مي گيرد)محمودي،  ــتي و از خود گذش ــطالح كيفيت زندگي به طور كلي به   (.17: 1390اجتماعي، نوع دوس اص

يت مســكن و همچنين به برخي صــفات و ويژگي هاي خود مردم مانند   وضــعيت محيطي كه مردم در آن زندگي مي كنند، مثل آلودگي و كيف

همچنين كيفيت زندگي به عنوان مفهومي براي نشان دادن ميزان رضايت فرد از    (.  39: 1389سالمت و دسترسي اشاره دارد)رضواني و همكاران،     

عاد مختلف زندگي اســت. اين ابعاد مي تواند زمينه هاي تغذيه  زندگي و به عبارتي معياري براي تعيين رضــايت و عدم رضــايت افراد و گروه ها از اب

سعه مباحث كيفيت زندگي به عنوا         شود، از طرفي ديگر امروز در ادبيات برنامه ريزي تو شامل  شت، امنيت و اوقات فراغت را  شي، بهدا   ناي، آموز

ست )قاليباف         ساسي پيوسته مورد نظر برنامه ريزان و مديران امر توسعه ا صل ا (. مطالعات كيفيت زندگي مي تواند به  34: 1390و همكاران، يک ا

ر  جمعيتي ب -شــناســايي نواحي مســاله دار، علل نارضــايتي مردم از شــرايط زندگي، اولويت هاي شــهروندان در زندگي، تاثير فاكتورهاي اجتماعي

ستم      ست ها در زمينه كيفيت زندگي كمک كند)ر سيا (. امروز توافقي عمومي در  2: 1392ي و همكاران، كيفيت زندگي و پايش و ارزيابي كارايي 

  ميان محققان ، سياست گذران، برنامه ريزان در خصوص نياز به مطالعه كيفيت زندگي وجود دارد، به طوري كه بهبود كيفيت زندگي در هرجامعه   

شرف         شاخص پي شده و به عنوان  ستهاي عمومي آن جامعه  سيا شود. به   اي ، به عنوان يكي از مهم ترين اهداف  ت يک اجتماع در نظر گرفته مي 

ستاني و همكاران،       ست.)بو سيع نبودها سنجش آن در هيچ زماني به اندازه امروز و در  (. 168: 1391همين خاطر حيطه مربوط به كيفيت زندگي و 

ست. از ز          شا بوده ا شوري كو شاخص هاي كيفيت زندگي، ك سال اخير، ايران از حيث توجه و تأكيد بر اغلب  شكل گيري نظام برنامه    پنجاه  مان 

.  تريزي توسعه در چارچوب سازمان برنامه و بودجه تا به حال، رسالت اصلي برنامه ها در كشور، گسترش رفاه اجتماعي و توسعه انساني بوده اس           

شكيل م         سطح زندگي و برقراري عدالت اجتماعي، محوريت برنامه ها را ت سعۀ بعد از انقالب، افزايش  ست هاي تو سيا :  1389ي دهد )عنبري، در 

بنابراين با توجه به اهميت و ضــرورت مطالعه كيفيت زندگي  در توســعه روســتايي ، ســنجش كيفيت زندگي و تبيين عوامل موثر برآن از   (. 150

شاخص هاي          ستايي از كيفيت زندگي،  ضايت مندي زنان و مردان رو سنجش ميزان ر ست لذا اين مقاله با هدف    موثر بر اهميتي ويژه برخوردار ا

سطحي قرار دارد؟ از ديدگاه             ستاييان در چه  ست كه كيفيت زندگي  رو سش ا سخ گويي به اين پر صدد پا كيفيت زندگي آنها را تبيين كندو در 

 جنسيتي تفاوتي در شاخص هاي متغير كيفيت زندگي وجود دارد؟

 .پیشینه تحقیق2

گي، پژوهشگران از ديدگاه گوناگون به بررسي ابعاد كيفيت زندگي در نواحي روستايي با توجه به اهميت نواحي روستايي و ضرورت مطالعه كيفيت زند

و (1389رضواني و همكاران)پرداخته اند از جمله آن، « تاثير ارتقا يا تغييرات موقعيت سكونتگاه ها » پردازند. برخي از پژوهشكران به بررسيمي

پورطاهري و مي پردازند از جمله :«فيت زندگي با ديگر شاخص ها ي موجود در روستاها رابطه و تاثير كي»( .برخي به 1392محمدي و همكاران)

  ,O'Brien ، (1389قرنجيک)(، 1391(، ديو ساالرو همكاران )1391(، محمدي يگانه و همكاران )1390(، غفاري و همكاران)1390همكاران)

Wegren & y Patsiorkovsky(2010)  ،Deller. S. , Tsai .T ,  W. Marcouiller .D,  B.K. English. D  , (2001) 

، O'Brien. D, Wegren. S & Patsiorkovsky. V (2010), .  ارزيابي كيفيت زندگي در نواحي روستايي»برخي به از مطالعات به »

  (Don A. Dillman&Kenneth R. Tremblay JR ،(1998)  ، Brereton,  Bullock, Clinch, )2011پرداخته اند از جمله: ، 

، )Bloom  D, Craig  P, Malaney, Pia N. ( بدري و همكا1393ادبيي و همكاران  ،)( قاسمي 1392(، گراوندي و پاپ زن )1392ران ، )

(. برخي از پژوهشكران با استفاده از مدل هال و تكنيک هاي سعي در ارزيابي كيفيت زندگي در 1390)(، فرجي سبكبار و همكاران1392(و همكاران

( ، با استفاده ازتكنيک روش 1392علي زاده و همكاران) (،  با استفاده از منطق فازي ،1392نواحي روستايي داسته اند از جمله : بريماني و بلوچي )

يران و اتشابه به گزينه ايده آل فازي را مي توان نام برد. همانطور كه در پيشينه تحقيق مالحظه شد، تحقيقات متعددي در زمينه كيفيت زندگي در 

رشته هاي مختلف علمي مورد سنجش قرار دادند. با توجه به اينكه،  جهان صورت گرفته است، كه همه آنها به نوعي اين مقوله از ديدگاه  متفاوت  در

عنوان هدف توسعه، وابسته به شناخت هر چه بيشتر عوامل موثر بر كيفيت زندگي انسان است تحقيق حاضر برآن است كه بهبود رفاه و آسايش به

 هد. كيفيت زندگي را در روستاهاي مورد مطالعه براساس جنسيت مورد بررسي قرار د
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 قیتحق یشناس روش.3

صيفي   ستان بينالود،     مقطعي صورت  به تحليلي –اين مطالعه تو شهر شانديز  در ست .    بخش  شده ا شامل    انجام  شانديز   ستان    2بخش  ده

ستايي     سال   19667شانديز و ابرده با جمعيت رو شد.   1390نفر در  شانديز داراي    مي با ضعيت جمعيتي بخش      10524زن و 10029از لحاظ و

سي برابر با        مر سبت جن شرايط  ن ست كه با اين  ست كه               104د ا شده ا شهد واقع  شهر م ستان بينالود و غرب  شهر شانديز در  شد.  بخش  مي با

 موقعيت اين بخش را در نقشه زير مي توان مشاهده نمود.

 

 
 (: موقعیت سیاسی بخش شاندیز در شهرستان بینالود و استان خراسان رضوی1نقشه)

 

حجم خانوار در روســتاهاي  (، 1با توجه به جدول ) خانوار در بخش شــانديز  مي باشــد. 100روســتايي  بيش از 8اين پژوهش،   جامعه آماري

ــد و با توجه به فرمول كوكران  8703نمونه برابر   ــت آمدخانوار بعنوان  236خانوار مي باش ــهم و حجم زنان و  حجم نمونه بدس ــبت به س ه كه نس

نمونه كمتر بود در مجموع تعداد نمونه ها به   10محاسبه شد.اما چون حجم نمونه در روستاي دهنو از تعداد حداقل  هامونهنمردان هر روستا تعداد 

 نمونه افزايش يافت.  238

 

 و تعداد پرسشنامه هاي تكميلي، خانوار ، جمعيت : روستاهاي نمونه1 جدول

حجم 

 نمونه
  روستاهاي نمونه دهستان بخش د خانوارتعدا 1390جمعيت زن مرد

24 1،004 3،317 1،706 1،611 

 شانديز

 
 شانديز

 1 چاهشک

 2 دهنو 492 531 1،023 321 10

 3 چاه خاصه 410 465 875 266 12

 4 سر اسياب 687 752 1،439 437 22
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 5 ويراني  2،287 2،411 4،698 1،353 56

 6 خحصارسر 796 831 1،627 501 22

52 1،004 3،177 1،648 1،529 
 ابرده

 7 ابرده عليا

 8 زشک 891 945 1،836 582 40

 مجموع 8703 9289 17992 5468 238

 1392مأخذ : مركز آمار و اطالعات استانداري خراسان رضوي،

شاخص هاي         سطح جامعه نمونه  سي كيفيت زندگي در  شامل:  براي برر شتغال كيفيكيفيت درآمد، كيفيت زندگي  ادي،  عدالت اقتصـ ، ت ا

و   طكيفيت محي و ، بهزيستي فردي رضايت از دسترسي به زيرساخت هاي ارتباطي    ماندگاري جمعيت، مشاركت اجتماعي،  اجتماعي،  سرمايه هاي 

   ( مورد سنجش قرار مي گيرند.2بر اساس جدول ) مسكن

 

 : شاخص ها و معيارهاي تحقيق2 جدول

 تعداد گويه ها هاشاخص ابعاد

 اقتصادي

 كيفيت درآمد
،  خانواده رفاه افزايش برابر در درآمد زندگي، ميزان هاي هزينه با مقايسه در درآمد ، ميزان درآمد متوسط

 روستا.   در شاغل زنان درآمد از رضايت درآمد، ميزان از رضايت ميزان

 وضعيت اشتغال

  از برابر در اطمينان خود، ميزان هاي توانايي به توجه با غلش  از رضايت  كاري، احساس  محيط از رضايت 

  در زنان رايب مناسب شغل به بازنشستگي، دسترسي و بيمه مانند كاري فعلي، مزاياي شغل ندادن دست

  هاي يتفعال از ناشي زدايي مناسب، محروميت شغل به دسترسي دليل به روستا جمعيت روستا، افزايش

 روستا.   در شغلي

 ت اقتصاديعدال
ــتا اهالي بين در درآمد توزيع ــرفي ميزان، كاالهاي کي به روس ــرفي كاالهاي ، كيفيت دوام با مص   و مص

 روستا. مردم خريد روزمره، قدرت هاي نيازمندي

 اجتماعي

سرمايه هاي 

 اجتماعي

  نظمم اتديگران،جلس  با صميمانه  و راحت روابط زندگي،ميزان و كار محيط در اطرافيان به اعتماد ميزان

  مردم بين آنها،همبســتگي به نياز موقع در روســتا اهالي روســتا،همكاري مشــكالت و مســائل حل براي

صداقت    ستا، ستي  و رو شغلي          اهالي رورا ستا براي جايگاه اجتماعي و  شدن اهالي رو ستا،ارزش قائل  رو

 روستا. اهالي بودن كيي شما،احساس

مشاركت 

 اجتماعي 

  مشاركت زارعي،ميزان غير مشاغل در جوانان مشاركت  زراعي،ميزان غير لمشاغ  در زنان مشاركت  ميزان

 و اجتماعي فرهنگي هاي فعاليت در گروهي،مشاركت كار در روستا اهالي

ماندگاري 

 جمعيت

  دگاريمان روستا،انگيزه  در زنان ماندگاري به تمايل روستا،ميزان  در خانوار سرپرست   ماندگاري به تمايل

 روستا. در جوانان

رضايت از ميزان 

 دسترسي

ضايت  سي    ميزان از ر ستر شاميدني  آب  به د سي به جايگاه توزيع مواد          آ ستر ضايت از ميزان د سالم،ر

ضايت    سي    ميزان از سوختي،ر ستر ضايت  و مالي خدمات به د سي    ميزان از اعتباري، ر ستر   مراكز به د

 فرهنگي. و آموزشي
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 بهزيستي فردي

ــاس ــالمتي احس ــاس  و س ــتي،احس ــاس و روحي رامشآ تندرس ــتا،اميد در امنيت رواني،احس   به روس

ادكامي  روستا،احساس ش در زندگي كيفيت بهبود به خانوار،اميدواري اساسي نيازهاي تأمين آينده،توانايي

 و سرزندگي.

-زيست

 محيطي

 كيفيت محيط
وستا،  ر طبيعي مناظر رفتن بين ، كاهش آلودگي هوا، كاهش آلودگي صوتي، از آب منابع كاهش آلودگي

 روستا. در سبز فضاي ايجاد

 كيفيت مسكن
  واحدهاي ساخت  در مقاوم مصالح  و مواد گيري مناسب، بكار  كيفيت با و بادوام و نوساز  هاي خانه وجود

 . مسكن ، وام خانه داخل تسهيالت سكونت، كيفيت واحد شرايط از رضايتمندي مسكوني، ميزان

 1397مأخذ : يافته هاي پژوهش، 

 

گويه ،  26سوال است كه كيفيت زندگي را در سه بعد، اجتماعي با      52روستايي داراي   زندگي كيفيت سنجش  طراحي شده جهت  امهپرسشن  

صادي با   ست محيطي با  15اقت صان و            11گويه و زي ص سوي متخ ست. پس از تاييد روايي آن از  سنجش قرار داده ا گويه در طيف ليكرت مورد 

 آمد دست  به 804 0برابر   يبرا كرونباخ آلفاي گرديد. مقدار ضريب  استفاده  كرونباخ آلفاي آزمون از پرسشنامه   ييپايا تعيين صاحب نظران، براي 

 است.   پرسشنامه عالي و قابل قبول نسبتاً پايايي دهنده نشان كه

 

 یافته های تحقیق

 آمارهای توصیفی

نفر زن بودند.ميانگين ســن   119مرد و  119ايي مورد بررســي، پاســخگويان روســت 238هاي فردي پاســخگويان : از مجموع توصــيف ويژگي

سي       ستان خانوارهاي مورد برر سني         37سرپر سخگويان در رده  شتر پا ستان      تأهلسال قرار دارند.از نظر   30 تا 25 سال بوده وبي سرپر اغلب 

سي يعني  صد   5 82خانوارهاي مورد برر سخ گويان )   يمو بقيه مجرد  متأهلدر شند. اغلب پا صد  2 55با صيالت پايين تر از ديپلم    ( در داراي تح

سال مي باشد.     15درصد پاسخگويان  بيشتر از     45باشند.از نظر مدت سكونت  بيش از   سواد مي درصد بي  17درصد ديپلم به باال و   4 27اند بوده

 اند.سال در روستاي مورد مطالعه سكونت داشته  5درصد كمتر از  1 4سال و  10تا  5درصد بين  5 29

 ارزیابی پاسخگویان  از کیفیت زندگی  

تک نمونه اي به تحليل داده ها پرداخته شده است.      Tدر راستاي بررسي وضعيت شاخص هاي كيفيت زندگي با بهرگيري  از تكنيک آماري      

ــت. بنابراين براي اطمينان از نرمال               -ها از آزمون كولموگروف بودن دادهبا توجه به اينكه  اين آزمون بر فرض نرمال بودن متغير ها اســـتوار اسـ

ست.با توجه به مقدار آماره        شده ا ستفاده  سميرنوف ا صد نتيجه مي    95 0+ قرار گرفته، پس با اطمينان 96 1و  -96 1، تمام متغيرها بين   Zا در

 مال است.  گيريم بين فراواني هاي مشاهده شده و مورد انتظار تفاوتي وجود ندارد به عبارتي ديگر توزيع جامعه نر

شان مي دهد همانطور كه          3جدول ) سي را ن شاخص هاي مورد برر سخگويان از كيفيت زندگي را به تفكيک ابعاد و  صيفي ارزيابي پا ( امار تو

شاخص               ست . در اين ميان  شده ا سط به پايين ارزيابي  شاخص هاي كيفيت زندگي در حد متو شودكليه   شاهده مي  سكن  »م با   «كيفيت م

نامطلوبترين شــاخص در ميان شــاخص هاي كيفيت زندگي مي باشــند و    46 2با ميانگين « مشــاركت »مطلوبترين  و شــاخص   50 3ميانگين 

ست محيطي با ميانگين   ست كه          27 3همچنين  در بعد زي شان دهنده اين ا شد كه ن شترين ميانگين را در بين ابعاد كيفيت زندگي دارا مي با بي

 بي قرار دارد.  شرايط زيست محيطي در حد مطلو

 تک نمونه ايt: وضعيت شاخص هاي كيفيت زندگي با توجه به آزمون 3جدول 
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 ابعاد

 
 ميانگين شاخص

انحراف 

 معيار
 ميانگين

 tآزمون 

 tآماره
سطح معني 

 داري
 tآماره

سطح معني 

 داري

 بعد.اقتصادي

 37 0 74 2 كيفيت.درآمد

2 77 

10 83- 0 00 

 00 0 -23 16 41 0 57 2 وضعيت.اشتغال 00 0 -86 11

 00 0 68 2 47 0 08 3 عدالت.اقتصادي

 

 بعداجتماعي

 63 0 10 3 سرمايه.اجتماعي

2 88 

2 58 0 01 

4 96- 0 00 

 00 0 -84 13 60 0 46 2 مشاركت اجتماعي

 00 0 -38 3 45 0 90 2 ماندگاري جمعيت 

 00 0 -13 7 45 0 79 2 رضايت از دسترسي

 00 0 19 4 54 0 14 3 بهزيستي فردي

 بعدزيستي
 46 0 03 3 كيفيت.محيط

3 27 
1 04 0 29 

11 55 0 00 
 00 0 71 15 50 0 50 3 كيفيت.مسكن

 1397ماخذ: يافته هاي پژوهش،

مي   3وسان است ، لذا با مقايسه ميانگين شاخص ها با عدد در ن 5تا 1تک نمونه اي و با احتساب دامنه طيفي شاخص ها كه بين  tبراساس آزمون 

ست آمده، در مواردي كه كمتر از         سطح معني دار آزمون تي به د سي كرد. باتوجه به  شاخص را برر شد،     05 0توان اهميت يا عدم اهميت آن  با

پذيرفته   3به دست آيد، فرض برابري ميانگين با عدد   05 0رد مي شود و اگر سطح معني دار آزمون تي بيشتر از     3فرضيه برابري ميانگين با عدد  

باشد،   3مي شود. در نهايت تصميم گيري در مورد اهميت شاخص به اين صورت در نظر گرفته شد كه اگر ميانگين شاخص بيشتر يا مساوي عدد        

اشــد، آنرا بي اهميت تلقي مي كنيم. بنابراين  ب 3شــاخص را با اهميت در نظر گرفته و در صــورتي كه ميانگين شــاخص به طور معناداري كمتر از 

  در وضعيت مطلوب تري نسبت به ديگر شاخص ها« عدالت اقتصادي ، سرمايه اجتماعي، بهزيستي، كيفيت محيط و كيفيت مسكن»شاخص هاي 

ودن آماره تي از مطلوبيت بيشتر  و مثبت ب 05 0بوده است. در مجموع در بين ابعاد كيفيت زندگي، بعد زيست محيطي  با سطح معني دار كمتر از  

 برخوردار است.

 آزمون  مقایسه میانگین شاخص های متغیر کیفیت زندگی در بین مردان و زنان روستایی 

ستفاده از تكنيک آماري آزمون    ضر با ا صلي تحقيق          Tدر پژوهش حا سش ا سي  پر ستقل به برر سيتي  » دو گروه م از ديدگاه جن

شاخص هاي متغير ك  ست. براي انجام آزمون    « يفيت زندگي وجود دارد؟تفاوتي در  شده ا ست     tپرداخته  ستقل، ابتدا الزم ا دو گروه م

سي قرار گيرد. باتوجه به Leveneبه كمک آزمون لون ) برابري واريانس ها سطح معني داري آزمون لون، در مواردي كه   4جدول )  ( مورد برر  )

Sig<0.05  باشــد، آزمونt ريانس ها و در ســاير موارد آزمونبا فرض عدم برابري واt   با فرض برابري واريانس انجام مي گيرد. از آنجاي كه ســطح

   است فرض برابري واريانس پذيرفته مي شود. 05 0معني داري همه شاخص هاي كيفيت زندگي بزرگ تر از 

مي باشد كه وجود  05 0كمتر از د اجتماعي بع( سطح معني دار آزمون تي براي 4در نهايت با توجه به نتايج به دست آمده در جدول)  

، كه عدم  05 0تفاوت معني دار بين نظرات دو گروه  را اثبات مي كند. در حالي در بعد اقتصادي و زيست محيطي اين مقدار بيشتر از 

و  مثبت بودن  05 0ز تفاوت را در بين نظرات دو گروه را اثبات مي كند. در مجموع متغير كيفيت زندگي با سطح معني داري كمتر ا
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آماره تي تفاوتي معني دار  بين زنان و مردان را اثبات مي كند. در نتيجه جنسيت فرد  بر ميزان  كيفيت زندگي تاثير داشته و ميزان 

 ارزيابي كيفيت زندگي  در بين مردان بيش از زنان بوده است.

 

 یر کیفیت زندگی در بین مردان و زنان روستایی: مقایسه میانگین ابعاد متغ  4جدول 

 جامعه  
 آزمون تي براي برابري ميانگين ها آزمون لون آماره هاي توصيفي

 سطح معني دار آماره t سطح معني دار fآماره انحراف معيار ميانگين

 ابعاد

 اقتصادي
 298 0 79 2 مرد

0 028 0 867 1 33 0 184 
 315 0 74 2 زن

 عياجتما
 35 0 93 2 مرد

0 546 0 461 2 10 0 036 
 36 0 83 2 زن

 زيست محيطي
 33 0 28 3 مرد

0 578 0 448 0 70 0 482 
 38 0 24 3 زن

 كيفيت زندگي
 24 0 96 2 مرد

0 209 0 648 2 19 0 029 
 25 0 89 2 زن

 1397ماخذ: يافته هاي پژوهش،

 

 

 ی کیفیت زندگیاخوشهتحلیل 

اي از متغيرها ها يا اشياء براساس مجموعهاي يک روش چند متغيري است كه هدف آن طبقه بندي يک نمونه از آزمودنيحليل خوشهت

اي، تشكيل (. دليل اصلي استفاده از تحليل خوشه462:  391هايي با اعضاء مشابه است )بشليده،ي آن تشكيل گروهاست كه نتيجه

باشد. هدف، اين است كه زيرگروه هاي همگن از كيفيت زندگي زنان و مردان حدهاي مشابه به نام خوشه ميهايي از روستاها در واگروه

  استفاده شده است. K-Meansرا در بين روستاهاي نمونه شناسايي كنيم. در اين تحليل از روش خوشه بندي 

 

 کیفیت زندگی بر اساس: تعیین مرکز خوشه جهت دسته بندی روستاها 5جدول 

 ANOVA خوشه ها متغيرها

 F خوشه سوم خوشه دوم خوشه اول 
سطح معني 

 داري

 023 0 78 8 60 153 17 155 35 149 كيفيت زندگي مردان

 024 0 60 8 80 146 18 155 71 151 كيفيت زندگي زنان

 050 0 81 5 40 300 34 310 06 301 كل
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 1397ماخذ: يافته هاي پژوهش،

 

هاي هر پاسخگوي ي خوشه ها، ميانگين هر متغير در داخل هر خوشه مي باشد. در واقع، اين مراكز ويژگيمراكز نهاي ،براساس جدول

دهد. مقادير ميانگين متغيرها در خوشه دوم نسبتا بيش از دو خوشه ديگر كه باال در نظر گرفته شده نوعي براي هر خوشه را انعكاس مي

نشان مي  ANOVAعيت كيفيت زندگي بهتر از دو خوشه ديگر است. نتايج جدول است.. كه بيانگر اين است كه در خوشه دوم وض

( در سطح خطاي كوچک 8 7) Fبا مقدار  ديدگاه مردان از كيفيت زندگيدهد كه كدام متغيرها بيشترين نقش را در خوشه بندي دارند.

 بيشترين نقش را در جداسازي خوشه ها از هم دارد . ،01 0تر ار 
اال، ي بشود در كيفيت زندگي، روستاي سرآسياب نسبت به ديگر روستا در خوشه( مشاهده مي2( و نمودار)6جدول) همانگونه كه در

كه نشان دهنده از ديدگاه زنان و مردان از شاخص هاي كيفيت زندگي در روستا شان نسبت به روستاهاي مورد مطالعه در سطح مطلوب 

 رار گرفته اند. در بين روستاهاي مورد مطالعه روستاي چاهشک از نظر مردان و روستايتري است . روستاي دهنو در خوشه ي پايين ق

 روستاها بوده اند.. مطلوب ترينسرآسياب از نظر زنان 

 

 کیفیت زندگی براساسی روستاهای مورد بررسی اخوشه: تحلیل 6 جدول

 مرد روستا

دسته 

بندي 

 روستاها

 زن

دسته 

بندي 

 روستاها

 كل

دسته 

بندي 

 اهاروست

 متوسط 7 305 متوسط 87 152 متوسط 83 152 ابرده

 متوسط 81 306 متوسط 81 151 متوسط 99 154 چاه خاصه

 متوسط 48 304 پايين 57 146 باال 91 157 چاهشک

 متوسط 06 301 متوسط 71 151 پايين 35 149 حصارسرخ

 پايين 4 300 پايين 8 146 متوسط 6 153 دهنو

 متوسط 55 305 متوسط 75 149 باال 8 155 زشک

 باال 34 310 باال 17 155 باال 7 155 سرآسياب

 متوسط 09 300 متوسط 99 149 متوسط 1 150 ويراني

 1397ماخذ: يافته هاي پژوهش،
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 تفکیک جنسیت کیفیت زندگی براساسی روستاهای مورد بررسی اخوشه:  تحلیل 2نمودار

 

 نتیجه گیری

ست. در واقع      بهبود كيفيت زندگي در يک مكان  صلي توجه برنامه ريزان بوده ا شخاص و گروه هاي خاص همواره كانون ا و يا براي ا

ــتايي ، هدف      ــت. در نواحي روس ــت هاي عمومي آن جامعه اس ــياس بهبود كيفيت زندگي در هر جامعه اي، يكي از مهمترين اهداف س

ــي عادالنه آن            ــترسـ ــتايي و دسـ ــت )پور طاهري و        كيفيت زندگي،  تثبيت جمعيت خانوارهاي روسـ ــتاها سـ ها از زمين و منابع روسـ

ست       29: 1390همكاران، صادي، اجتماعي و زي سه بعد اقت سنجش كيفيت زندگي و تبيين عوامل موثر برآن  در  (. لذا در اين پژوهش ، 

ــتاهاي باالي    ــتايي از كيفيت زندگي در روس ــت و  ديدگاه  زنان و مردان روس ــي قرار گرفته اس خانوار  بخش   100محيطي مورد بررس

ست. نتايج آزمون       صورت گرفته ا شان داد كه tشانديز  سطح معني دار كمتر از     ن ست محيطي  با  در بين ابعاد كيفيت زندگي، بعد زي

و مثبت بودن آماره تي از مطلوبيت بيشــتر برخوردار اســت. مقايســه ديدگاه زنان و مردان در منطقه مورد مطالعه براســاس نتايج   05 0

ــطح معني داري كمتر از  د  tآزمون  ــان داد كه متغير كيفيت زندگي با س ــتقل نش و  مثبت بودن آماره تي تفاوتي   05 0و نمونه اي مس

معني دار  بين زنان و مردان را اثبات مي كند. در نتيجه جنســـيت فرد  بر ميزان  كيفيت زندگي تاثير داشـــته و ميزان ارزيابي كيفيت 

مي باشد كه وجود معني   05 0كمتر از عد اجتماعي بشاخص هاي بوده است. براساس همين آزمون،    زندگي در بين مردان بيش از زنان

شتر از      ست محيطي اين مقدار بي ، كه عدم تفاوت را در  05 0دار بين نظرات دو گروه  را  اثبات مي كند. در حالي در بعد اقتصادي و زي

اس تحليل خوشــه اي،روســتاي ســرآســياب مطلوبترين روســتا و روســتاي دهنو بين نظرات دو گروه را اثبات مي كند.  در نهايت براســ

نامطلوبترين روستا از لحاظ شاخص هاي كيفيت زندگي هستند. كه بيانگر اين است كه قرار گرفتن در محدوده شهر هاي بزرگ)شانديز(  

 و مهاجر پذير بودن توانست بر كيفيت زندگي مردم  روستاي سراسياب تاثير گذار باشد.

 

 کتابنامه

 (سنجش شاخص هاي ذهني كيفيت زندگي در نواحي روستايي، مجله 1392بدري سيد علي، رضواني محمدرضا و قرنجيک مجيد )

 74-54، صفحه1392، تابستان 2، شماره 50، پياپي24جغرافيا و برنامه ريزي محيطي، سال 
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 (ارزيابي كيفيت زندگي در نواحي ر1392بريماني فرامز، بلوچي عثمان ) وستايي با استفاده از سامانه هاي هوشمند، پژوهش هاي

 613-585، صفحه 1392، پاييز 3، شماره 4روستايي،دوره 

 (1391بشليده كيومرث ،)روش هاي پژوهش و تحليل آماري مثال هاي پژوهش با SPSSوAMOS   انتشارات دانشگاه شهيد ،

   چمران: اهواز.

 ( ارزيابي شاخص هاي كيفيت زندگي در نواحي روستايي 1391مدپور احمد)بوستاني داريوش، ابتكاري محمد حسين و مح

 167-195، صفحه 1391كشور،فصلنامه راهبرد اجتماعي و فرهنگي، سال اول، شماره چهارم، پاييز 

 (..ارزيابي كيفيت زندگي روستايي، پژوهش هاي جغراف1390پور طاهري مهدي، افتخاري عبدالرضا ركن الدين، فتاحي احد ا ) ياي

 13-31، صفحه 1390، تابستان 76انساني، شماره 

 ( 1392رستمي فرحناز و همكاران« ) نقش عضويت در تشكل هاي روستايي بر سطح سرمايه اجتماعي و كيفيت زندگي زنان

 .14-1، ص1392، تابستان 2،فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستايي، سال دوم، شماره«روستايي

 ارتقاي روستا به شهر و نقش آن در بهبود كيفيت زندگي ساكنان »(، 1389) ، فاطمهاحمدي و ، حسينانمنصوري؛  رضواني، محمدرضا

، دي 1، شماره  1، مجله پژوهش هاي روستايي، دوره «مطالعه موردي:شهرهاي فيروزآباد و صاحب در استان لرستان و كردستان-محلي

 65-33، صص ماه

 ( 1387رضواني، محمدرضا و منصوريان، حسين ،) « سنجش كيفيت زندگي : بررسي مفاهيم، شاخص ها، مدل ها و ارائه مدل

 .26 -1، صص 3، شماره11، فصلنامه روستا و توسعه، سال « پيشنهادي براي نواحي روستايي

 عوامل برخي و روستايي كرمانشاه مناطق زنان در سالمت با مرتبط زندگي كيفيت سنجش( »1392) رامين و همكاران قاسمي سيد 

 (.181-173(ص1392 سال بهمن 109 شماره سوم و بيست مازندران،دوره پزشكي علوم دانشگاه مجله« آن با مرتبط

 ( سنجش و ارزيابي كيفيت زندگي  در نواحي روستايي با استفاده از تكنيک روش 1392علي زاده جابر، برقي حميد، افشاري حميد )
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 ( 1390غفاري، غالمرضا؛ ميرزايي، حسين و كريمي، عليرضا ،)«ايسه موردي مناطق روستايي مق-بررسي رابطه بين صنعت و كيفيت زندگي

 .180-200، صص4، شماره 3، مجله توسعه روستايي، سال «شهرستان قروه

 (1390فرجي سبكبار حسنعلي و همكاران « )شماره 14فصلنامه روستا و توسعه، سال « زندگي در مناطق روستايي كيفيت سنجش ،

 .48-27، صفحات 1390زمستان  4

 ( ( ارزيابي كيفيت زندگي شهري، مجله جغرافيا)فصلنامه علمي1390قاليباف محمدباقر و همكاران-  )پژوهشي انجمن جغرافياي ايران
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 ،نمونه موردي دهستان جعفر باي جنوبي -سنجش كيفيت زندگي در نواحي روستايي با رويكرد كيفي»(، 1389عبدالمجيد ) قرنجيک

 ، پايان نامه كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي دانشگاه تهران.«نشهرستان تركم

 (واكاوي1392گراوندي شهپر و پاپ زن عبدالمجيد ،) خود، فصلنامه زندگي كيفيت از هرسين شهرستان روستايي زنان رضامندي 

 29 زمستان ،ه چهار شمار چهارم، سال جامعه، پژوهشي زنان – علمي

 ( تبيين اثرات اجراي طرح هاي هادي بر بهبود كيفيت زندگي در نواحي 1391هروز، نباتي عباس و چراغي مهدي)محمدي يگانه ب

 112تا 99، صفحه 1391، پاييز  139روستايي، مجله مسكن و محيط روستاف شماره 
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