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 کیفیت زندگی زنان روستاییسنجش 

 (اهای بخش شاندیز شهرستان بینالودتروس:  مطالعه موردی)

 

 حمیده محمودی، زهرا نوربخش،  تکتم سربرقی مقدم

 کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد اندانشجوی

 

 

 

 

 چکیده

 اي جامعه هر در زنان وضعيت  .توسعه پایدار روستا دارنددر  کننده تعيين نقشی کشور هر جمعيت از نيمی عنوان به روستایی زنان

 از هدف راستا این در .یابند می در را آن بيشتري تعداد روز به روز که است واقعيتی این و است، جامعه آن ميزان پيشرفت نشانگر

خانه دار و زنان شاغل می  و تفاوت هاي آن در بين زنان از کيفيت زندگی خود زنان روستایی سنجش رضایت مندي حاضر پژوهش

 222قالب به عنوان روستاهاي نمونه در  بخش شاندیزروستا  8تحليلی،  -براي این منظور با روش شناسی کتابخانه اي و توصيفی. باشد

 براي. خانوار از طریق نمونه گيري براي مطالعه انتخاب گردید تا پرسشنامه هاي تدوین شده از طریق شاخص هاي تحقيق تكميل گردد

 شده استفاده آزمون هاي پيرسون، تی با دو نمونه مستقل و تی تک نمونه اي از و spss افزار نرم از پژوهش، با استفاده هدف به دستيابی

. اي معنی داري وجود ندارد بين ویژگی هاي فردي و ميزان رضایت مندي زنان از کيفيت زندگی رابطه نتایج نشان می دهد که. است

آزمون تی با دو نمونه مستقل  بين  شاخص رضایت مندي تفاوت معنی دار بين نظرات زنان خانه دار و شاغل  ثابت شده  براساس نتایج

در بين ابعاد کيفيت زندگی بعد اجتماعی . ميانگين نمرات رضایت مندي کيفيت زندگی زنان شاغل بيش از زنان خانه دار می باشند. است

 .روستایی بشمار می آیند مهمترین عوامل کيفيت زندگی زنان

 

 .  بخش شاندیزروستایی، کيفيت زندگی، رضایت مندي،  زنان :کليدي هاي واژه

 

                                                           
 
 t66moghaddam@gmail.com
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 مقدمه.  

کيفيت زندگی به عنوان مفهومی براي نشان دادن ميزان رضایت فرد از زندگی و به عبارتی معياري براي تعيين رضایت و 

این ابعاد می تواند زمينه هاي تغذیه اي، آموزشی، بهداشت، امنيت . گی استعدم رضایت افراد و گروه ها از ابعاد مختلف زند

و اوقات فراغت را شامل شود، از طرفی دیگر امروز در ادبيات برنامه ریزي توسعه مباحث کيفيت زندگی به عنوان یک اصل 

-مطالعات کيفيت زندگی می(. 13: 2109قاليباف و همكاران،)اساسی پيوسته مورد نظر برنامه ریزان و مدیران امر توسعه است 

تواند به شناسایی نواحی مساله دار، علل نارضایتی مردم از شرایط زندگی، اولویت هاي شهروندان در زندگی، تاثير فاکتورهاي 

رستمی و )جمعيتی بر کيفيت زندگی و پایش و ارزیابی کارایی سياست ها در زمينه کيفيت زندگی کمک کند -اجتماعی

 توانندمی هم که عظيمی، انسانی نيروي کننده تأمين و کشور جمعيت از نيمی عنوان به زنان ميان این در(. 2: 2102همكاران، 

 و نقش ارتقاي ساله، 29 افق در کشور توسعه انداز چشم در که چنان .شوند تلقی توسعه از برداربهره هم و توسعه عامل

 .شودمی محسوب کلی سياستهاي و اهداف جمله از کشور سياسی و گیفرهن اجتماعی، اقتصادي، توسعه در زنان جایگاه

 جامعه از بخش این نامطلوب وضعيت و پذیرآسيب قشر این به توجه دیگرعدم سوي از (.252-252: 2181 رضوانی،)

 .باشد داشته نامطلوبی اثر مناطق و جامعه هاي بخش سایر بر تواند می روستایی

اما مطالعات محدودي در . بب شده که از دیدگاه گوناگون به بررسی آن پرداخته شوداهميت موضوع کيفيت زندگی س 

ي شهپر گراوندي و زمينه کيفيت زندگی زنان روستایی مورد توجه و بررسی قرار گرفته است از جمله آن، نتایج مطالعه

هم چنين زنان . ه پایين می باشدعبدالمجيد پاپ زن که نشان دادند رضایتمندي زنان از کيفيت زندگی در سطح متوسط ب

 . روستایی به ترتيب از تامين نيازهاي فرصت و فراغت، بهزیستی و نيازهاي اوليه احساس نارضایتی می کنند

 می باشد و متوسطی سطح در روستایی زنان زندگی در مطالعه اي نشان داد که کيفيت  قاسمی و همكاران رامين سيد

 کيفيت سنجش» حسنعلی فرجی سبكبار و همكاران. بود باالتر ابعاد بقيه از زندگی يتکيف سالمت جسمانی بعد ميانگين

 .وجود تفاوت فضایی به لحاظ کيفيت زندگی در ميان روستایيان منطقه مورد مطالعه است« زندگی در مناطق روستایی

ت زندگی ، شاخص هاي موثر در این راستا این مقاله برآن است ضمن سنجش ميزان رضایت مندي زنان روستایی از کيفي

 .بر کيفيت زندگی آنها را تبيين کند

 ي بين ویژگی هاي فردي و ميزان رضایت مندي زنان از کيفيت زندگی وجود دارد؟اهآیا رابط -

 آیا بين ميزان رضایتمندي زنان خانه دار از کيفيت زندگی با ميزان رضایتمندي زنان شاغل تفاوتی وجود دارد؟ -

 هاي کيفيت زندگی در وضعيت مطلوبی قرار دارد؟ کدام یک از مولفه -

 

 فرضیات تحقیق.2

طبق تعریف، فرضيه عبارت است . هر تحقيق علمی به دنبال پاسخگویی به فرضياتی است که در ذهن محقق شكل می گيرد

تشخيص  را در از حدس یا گمان اندیشمندانه دربارۀ ماهيت، چگونگی و روابط بين پدیده ها، اشياء و متغيرها، که محقق
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بنابراین در پاسخ به سؤاالت (. 212:  2180حافظ نيا، )نزدیک ترین و محتمل ترین راه براي کشف مجهول کمک می نماید

 :مذکور، فرضيات این تحقيق به شرح زیر می باشد

 بين ویژگی هاي فردي و ميزان رضایت مندي زنان از کيفيت زندگی رابطه معنادار وجود دارد (2

 .ضایتمندي زنان خانه دار از کيفيت زندگی با ميزان رضایتمندي زنان شاغل تفاوت معنادار وجود داردبين ميزان ر (2

 

 شناسی تحقیقروش.3

 قلمرو جغرافیایی پژوهش.   -3

کيلومترمربع وسعت 2299مساحت  بهدر مرکز استان خراسان رضوي و شمال شرق ایران  (طرقبه شاندیز)شهرستان بينالود

بخشی از شهرستان مشهد بوده است، به  2182سال این شهرستان که تا  .متر از سطح دریا می باشد 2399 ارتفاع متوسط در

دهستان  طرقبه،  3 و( شاندیز)و ( طرقبه)بخش  2براساس آخرین تقسيمات کشوري از  .مستقلی تبدیل گردیدشهرستان 

روستا با  22روستا با مرکزیت بخش طرقبه و 12اد روستاي موجود تعد 50جاغرق، شاندیز و ابرده تشكيل شده و از مجموع 

جمعيت شهرستان بر اساس . خانوار می باشد 29روستا آن داراي جمعيت باالي 32مرکزیت بخش شاندیز می باشد که تنها 

 .نفر می باشد 58381 معادل 2109سرشماري عمومی نفوس و مسكن سال 

، موقعيت مكانی روستاهاي مورد مطالعه (2)نقشه  .اقع شده استبخش شاندیز در شهرستان بينالود و غرب شهر مشهد و 

از لحاظ وضعيت جمعيتی .درشهرستان، موقعيت شهرستان را در استان و قرارگيري استان را نسبت به کشور نشان می دهد

 . می باشد 293مرد است که با این شرایط  نسبت جنسی برابر با    29523زن و 29920بخش شاندیز داراي 
 

 
 موقعيت بخش شاندیز در استان و شهرستان( : 2) نقشه
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 روش تحقیق .3-2

ساله شهرستان  2 9تا 25 روستایی زنان جمعيت در 2101 درتابستان و مقطعی صورت به تحليلی –این مطالعه توصيفی 

د هستند که براساس شهرستان بينالواز توابع جامعه آماري پژوهش شامل روستاهاي بخش شاندیز . بينالود انجام شده است

 299روستاي بخش، روستاهاي باالي 22بدین ترتيب از    خانوار هستند5215 و روستا 22شامل   2109نتایج سرشماري 

روستا  8کوکران حجم نمونه ل روستا و طبق فرمو21 ها يآباددر شناسنامه  ها آنخانوار، در نظر گرفته شده است که تعداد 

 . هاي انتخاب شدندها از ليست آبادياسامی آن ري تصادفیگيبدست آمد و با روش نمونه

 بين از و گردید خانوار انتخاب 222جهت ارزیابی کيفيت زندگی زنان در نواحی روستایی، بر اساس فرمول کوکران تعداد 

 .دیدگر تكميل هاي پژوهش پرسشنامه و انتخاب تصادفی طور به خانوار هر زنان نفر از یک شده، مشخص خانوارهاي

که کيفيت زندگی زنان را سوال در طيف ليكرت  52زنان روستایی داراي  زندگی کيفيت سنجش طراحی شده جهت پرسشنامه

 از پرسشنامه پایایی تعيين پس از تایيد روایی آن از سوي متخصصان و صاحب نظران، براي. مورد سنجش قرار داده است

 نسبتاً پایایی دهنده نشان که آمد دست به 9888برابر   يبرا کرونباخ آلفاي یبمقدار ضر. گردید استفاده کرونباخ آلفاي آزمون

 .است پرسشنامه عالی و قابل قبول

  

 روستاهای نمونه و تعداد پرسشنامه های تکمیلی( :  )جدول 

331 جمعیت دهستان بخش روستاهای نمونه ردیف زنتعداد  تعداد خانوار   تعداد پرسشنامه  

 ویرانی  

 شاندیز

 

 شاندیز

 

5164   34  335 42 

 1  264 225 316 چاه خاصه 2

  2 432 544 451  حصار سرخ 3

 1  441 554 433  سرآسیاب 5

 23 655 413 535  چاهشک 4

 1  43  23  553 دهنو 6

 ابرده علیا 5
 ابرده

3443  153  234 55 

 35 6    313 2335 زشک 3

  22 4333 5532 6313  مجموع

 2101مرکز آمار و اطالعات استانداري خراسان رضوي،: مأخذ 

 

عدالت ، کيفيت اشتغالکيفيت درآمد، : کيفيت زندگی شاملبراي بررسی کيفيت زندگی در سطح جامعه نمونه شاخص هاي 

کيفيت  و ي، بهزیستی فردرضایت از دسترسی به زیرساخت هاي ارتباطیاجتماعی، ماندگاري جمعيت،  اقتصادي، سرمایه هاي

 .مورد سنجش قرار می گيرند( 2)بر اساس جدول  مسكنو  محيط
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 شاخص ها و معیارهای تحقیق( : 2)جدول 

هاشاخص نام متغیر نوع متغیر  تعداد گویه ها 

 ابعاد 

 کیفیت زندگی

 اقتصادی

 کیفیت درآمد ( 

 وضعیت اشتغال (2

 عدالت اقتصادی (3

22 

 اجتماعی

 سرمایه های اجتماعی (5

 (زنان و جوانانبویژه )مشارکت  (4

 ماندگاری جمعیت (6

 رضایت از میزان دسترسی (5

 بهزیستی فردی (3

 

22 

 

محیطیزیست  
 کیفیت محیط (3

 کیفیت مسکن (1 
29 

2101یافته هاي پژوهش، : مأخذ   

 

 مبانی نظری تحقیق. 5

اعی یكی از مهم ترین مسائل پيش روي جهان امروز و از مباحث اساسی در تكوین سياست گذاري اجتم« کيفيت زندگی»

محسوب می شود که موضوعاتی چون رفاه، کيفيت زندگی سالمت محور، نيازهاي اساسی، زندگی رو به رشد و رضایت 

يت اجتماعی، انسجام اجتماعی، نوع دوستی و از خود گذشتگی در ميان اجتماعات را در بر می مروحبخش، فقر و م

 .اریف گوناگونی ارائه شده استدر ادبيات مربوط به کيفيت زندگی تع(.22: 2109محمودي،)گيرد

اش با توجه به دوره زمانی و مكان  ها و عوامل تشكيل دهنده کيفيت زندگی به شدت از زمان و مكان متأثر است و مولفه -

 .جغرافيایی فرق خواهد کرد

ه هاي جدي ک آمدهاي نامطلوب و آسيب کيفيت زندگی به عنوان یک گفتمان جهانی واکنش طبيعی در برابر پی-

 .اند هاي مرسوم اقتصادي در سطح فردي، ملی و جهانی پدید آورده سياست

هاي توسعه به ویژه در سطح محلی و  ها و برنامه شود که بخواهيم به سياست ارزش واقعی کيفيت زندگی زمانی آشكار می-

 .اي جهت دهيم و پارادایم منسوخ توسعه اقتصادي ـ اجتماعی را اصالح کنيم محله

دگی ضمن دارا بودن ابعاد عينی و وابستگی به شرایط عينی و بيرونی، امري است ذهنی و درونی و متصور و کيفيت زن-

 .هاي زندگی بستگی دارد در نهایت به تصورات و ادراک فرد از واقعيت

هاي فردي، اجتماعی و ملی تعریف  ها متأثر است و در واقع طبق ارزش کيفيت زندگی بيشتر از ارزش-

 (23:2181وارزمی،خ(.شود می
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تعریف کيفيت زندگی براساس عناصر تشكيل  -2: دهد سه رویكرد را در بررسی مفهوم کيفيت زندگی ارائه می( 2022)ليو 

هاي  تعریف کيفيت زندگی از طریق به کارگيري شاخص-2... دهنده آن مانند شادکامی، رضایتمندي، ثروت، سبک زندگی و 

تعریف کيفيت زندگی  -1...د ناخالص داخلی، بهداشت، شاخص رفاه، شاخص آموزش و عينی و ذهنی اجتماعی مانند تولي

ها و شرایطی که در آن، سطح کيفيت زندگی تعيين  براساس تعيين متغيرها یا عوامل موثر بر کيفيت زندگی و توجه به زمينه

وجود دارد، توافقی ادراکی در ميان  ف کيفيت زندگیعلی رغم اختالف نظرهایی که در تعری (.822: 2109صابونچی )شود  می

و مفهومی چند بُعدي می دانند و  ،متخصصين وجود دارد که بر مبناي آن بيشتر متخصصين کيفيت زندگی را شامل ابعاد مثبت

« شاخص هاي ذهنی»و « شاخص هاي عينی »آنچه در این ادراک مسلم است، این است که ارزیابی کيفيت زندگی توسط 

با این وجود، . به طور کلی در حال حاضر اساس تئوریكی اندکی براي ابعاد کيفيت زندگی وجود دارد .صورت می گيرند

بيشتر پژوهشگران و صاحبنظران این حوزه معتقدند که کيفيت زندگی همان گونه که در شكل زیر نشان می دهد، داراي ابعاد 

 (2شكل) (.30: 2102نوربخش، )محيطی، اجتماعی، روانشناختی، محيطی و اقتصادي است –فيزیكی 

 

 
 ابعاد کیفیت زندگی(:  )شکل 

 223: 2109حاتمی نژاد و همكاران، : مأخذ

 

در این مدل بر سه قلمرو . مدلی توسط شفر و همكارانش در تبيين مفهوم کيفيت زندگی ارائه گردیدم  2999در سال 

مزیت این مدل این است که تقابل بين قلمروها صریحاً معين گردیده و تصویري از . استاجتماع، محيط و اقتصاد تأکيد شده 

 22:  2188مولودي،( )2شكل)مفاهيم زیست پذیري، کيفيت زندگی و پایداري در ارتباط متقابل با همدیگر بيان گردیده است

.) 

 

تماعیاج  

 روانشناختی

 فیزیکی

 محیطی اقتصادی
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 یفیت زندگی از دیدگاه اکولوژی انسانیمدل مفهومی عوامل سهیم در ک(: 2)شکل 

 22: 2188مولودي،: مآخذ

 

 تحلیل یافته ها و آزمون فرضیه تحقیق -4

ه روستایی ب زناندر این جا یافته هاي تحقيق در دو قسمت ارائه می شود ابتدا به توصيف آماري یافته هاي  پرسشنامه 

زمون آماري تحليل روابط متغيرهاي تحقيق به منظور نتيجه گيري در مورد تایيد یا رد فرضيه صفر با استفاده از آ

 .مورد تجزیه و تحليل قرار گرفته است( همبستگی پيرسون، آزمون تی با دو نمونه مستقل و تی تک نمونه اي)مناسب

 

 ویژگی های فردی پاسخگویان - -4

 15سال با  25تا  25در گروه سنی تاعمدزنان روستایی جامعه مورد نظر  نشان می دهده دست آمده یافته هاي توصيفی ب

که حدود  دهدسی وضعيت تاهل زنان مورد مطالعه نشان میربر.است  سال 12821ميانگين سنی زنان  قرار دارنددرصد 

درصد زنان داراي  5085که  دهدن میزنان نشاسطح تحصيالت  .باشندمی درصد مجرد2283و  درصد زنان متاهل 8882

 .سكونت دارند در روستاسال  25درصد زنان بيش از  2185حدوده  .متوسطه می باشندابتدایی تا تحصيالت 

 

 

 اجتماع          

 

 رضایت مندی

        دسترسی       

   

 

 تحرک پذیری

 اقتصاد

زیست                  محیط              

 پذیری

 ماندنی                     

کیفیت زندگی                                         

پایداری  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 زن وتوسعه پایدار روستاییاولین همایش ملی   

 

 

 

         
 درصد سطح تحصيالت زنان:  (2) نموداردرصد تاهل در زنان               : (2) نمودار

 

 
 

 روستا  سكونت زنان در مدتدرصد (: 1) نمودار

 

 توصیف متغیر کیفیت زندگی -4-2

کیفیت همانطور که مالحظه می شود انحراف معیار . مورد بررسی قرار گرفته است(3)با توجه به جدول  کیفیت زندگیمتغیر 

متوسط  کیفیت زندگی در حداین رقم نشان دهنده این است که میانگین متغیر . می باشد 032 میانگین آن برابر  و 2330برابر  زندگی

  .می باشد به پایین

 متغیر تحقیقآماره های توصیفی ( : 3)جدول 

 ميانگين ميانه انحراف معيار
  آماره هاي توصيفی                 

 متغير

 کيفيت زندگی 288 2822 9812

 3333یافته های پژوهش، : مأخذ 

 

 آزمون فرضیه ها -4-3

مورد تجزیه و تحليل ، تی با دو نمونه مستقل و تی تک نمونه پيرسونداده هاي پژوهش توسط آزمون هاي آماري همبستگی 

اسميرنوف استفاده  -البته قبل از استفاده از این آزمونها براي اطمينان از نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف. قرار گرفتند
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در غير  پذیرفته عدم نرمال بودن متغير ،رکوچكتر باشد، فرض صف 9895بدین ترتيب که اگر آماره آزمون از مقدار  . شده است

 .مشاهده می شود نرمال بودن متغير هاي تحقيق تأیيد می شود( 3)با توجه به آنچه که در جدول  این صورت رد می شود

 

 اسمیرنوف -آزمون کلموگروف( : 5) جدول

-Kolmogorov انحراف معیار میانگین متغیرها

Smirnov Z 
 نتیجه آزمون سطح معنی داری

 تأیيد نرمال بودن 9823 9821 9812 288 کيفيت زندگی زنان

 2101هاي پژوهش  یافته: مأخذ

 

 

 فرضیه اول - -4-3

بين ویژگی هاي فردي و ميزان رضایت مندي زنان از کيفيت زندگی رابطه معنادار  »در فرضيه اول تحقيق که عبارت است از 

باشد، جهت بررسی ارتباط بين متغيرهاي تحقيق از آزمون همبستگی  ل میبا توجه به اینكه توزیع متغيرها نرما«وجود دارد

شود که با استناد به این نتایج، با  نمایش داده می (5)پيرسون در قالب جدول نتایج همبستگی. پيرسون استفاده شده است

يزان رضایت مندي زنان از اي معنی داري بين ویژگی هاي فردي و م رابطه 9895از  بزرگتردرصد و سطح خطاي  05اطمينان 

 . داردنکيفيت زندگی وجود 

 
 

 زنان میزان رضایتمندی از کیفیت زندگی با ویژگی های فردی رابطه (: 4) جدول

ضریب همبستگی 

 پیرسون

 مستقل

 وابسته

رضایتمندی کیفیت زندگیدیدگاه زنان از   

 نتیجه آزمون سطح معنی داری مقدار آماره پیرسون

فرضیه رد 1 12 1224 سن  

 رد فرضیه 1233 4 12 وضعیت تأهل

 رد فرضیه 1233 1253 تحصیالت

 رد فرضیه 1226 5 12 مدت سکونت

 2101هاي پژوهش  یافته: مأخذ

 

بر سایر متغيرها با ميزان رضایت مندي  قويرابطه نسبتا  9831در بين ویژگی هاي فردي تحصيالت با ضریب همبستگی 

و ورود  گردشگران به منطقه  به همراه طرح هاي  گردش پذیري  ،طبق یافته هاي ميدانی تحقيق .از کيفيت زندگی دارا است

ورود سرمایه داران شهري به منطقه و فروش زمين به آنها که نقدینگی را براي )گسترش خانه هاي دوم توسعه گردشگري،

تغيير نگرش هاي مردم روستا به ویژه زنان ي بر تاثيرات زیاد به منطقه.... ، مهاجرت معكوس و (روستایيان به همراه دارد

 .منطقه گذاشته است
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 فرضیه دوم -4-3-2

بين ميزان رضایتمندي زنان خانه دار از کيفيت زندگی با ميزان رضایتمندي »تحقيق که عبارت است از  دومدر فرضيه 

نرمال  ها داده توزیعاسميرنوف  -لموگروفبه دست آمده از آزمون کو بنا به نتایج «زنان شاغل تفاوت معنادار وجود دارد

 آزمون تی با دو گره مستقل در ارتباط با تفاوت ميزانمی باشد بنابراین پذیره آزمون تی برقرار بوده است و می توان از 

ده مآ( 2)نتایج ازمون در جدول .رضایتمندي زنان خانه دار و شاغل از کيفيت زندگی در محدوده مورد مطالعه استفاده نمود

 .است

مورد بررسی قرار ( Levene)براي انجام آزمون تی دو گروه مستقل، ابتدا الزم است برابري واریانس ها به کمک آزمون لون 

باشد، آزمون تی با فرض برابري واریانس  Sig>9895سطح معنی داري آزمون لون، در مواردي که (2)باتوجه به جدول . گيرد

همانطور که مشاهده می شود در مورد شاخص . برابري واریانس انجام می گيردعدم فرض  ها و در سایر موارد آزمون تی با

 .فرض برابري واریانس در نظر گرفته شده است رضایتمندي کيفيت زندگی

تفاوت معنی دار بين نظرات دو (  9895کمتر از ) شاخص رضایت مندي با توجه به سطح معنی داري آزمون تی براي      

با ) رضایت مندي بيشتري نسبت به زنان خانه دار  1898براساس جدول زیر زنان شاغل با ميانگين   .ده استگروه ثابت ش

به نظر می رسد که زنان شاغل به دليل اشتغال و فعاليت هاي خارج از منزل، سرگرمی و تنوع در زندگی . دندار (2889ميانگين

 .ت به زنان خانه دار دارندکيفيت زندگی بهتري نسب... و درآمد ماهيانه مشخص و 

 
  

 نتایج مقایسه میانگین رضایتمندی کیفیت زندگی زنان خانه دار و شاغل(: 6)جدول

 جامعه شاخص

 آزمون تی برای برابری میانگین ها آزمون لون آماره های توصیفی

 آماره انحراف معیار میانگین
سطح معنی 

 دار

t  

 آماره
 درجه آزادی

سطح معنی 

 دار

ي رضایتمند

 کيفيت زندگی

 2330 0322 زنان خانه دار

3332 2300 0302 20 2320 
 2322 3322 زنان شاغل

 2101یافته هاي پژوهش، : مأخذ

 سوال سوم -4-3-5

 «کدام یک از مولفه های کیفیت زندگی در وضعیت مطلوبی قرار دارد؟»در سوال سوم تحقیق که عبارتند از

آورده شده ( 2)با توجه به نتایج آزمون که در جدول . استفاده شده است تی تک نمونه اي از آزمون سوالبراي بررسی این 

سنجش شده و ثابت می شود که ( 1)ميانگين محاسبه شده ي ميزان رضایت از زندگی در روستا با ميانگين فرضی. است

توجه به ميزان معناداري به دست آمده است و با  پایينتر و در حد متوسط به کوچك 1ميانگين واقعی نظر کل پاسخگویان از 
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را است این شاخص معنادار بوده و قابل تعميم به کل جامعه  9895کمتر از ( :Sig 9899 )در شاخص هاي اقتصادي و اجتماعی 

و سطح  1در مجموع شاخص اجتماعی با ميانگين  .است  9895اما شاخص هاي زیست محيطی ميزان معناداري بيش از  .دارد

 .در وضعيت مطلوب تري نسبت به دیگر شاخص ها بوده است  9895ري کمتر از معنی دا

 
 

(آزمون تی تک نمونه ای) بررسی میزان رضایت از زندگی در روستا  ( :5)جدول  

میزان رضایت از 

 کیفیت زندگی

 

 میانگین آماره تی
انحراف 

 معیار

میزان 

 معناداری

اختالف 

 میانگین

%59 Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 2330 2333 2303 2322 2330 0.22 2300 اقتصادی

 2330 2330 2303 2322 2330 3322 2300 اجتماعی

 2330 2332 2320 2322 2323 0332 2332 زیست محیطی

 2101یافته هاي پژوهش ، : مأخذ 

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات.6

گذاري اجتماعی  ائل پيش روي جهان امروز و از مباحث اساسی در تكوین سياستترین مس کيفيت زندگی یكی از مهم

محور، رفع نيازهاي اساسی، زندگی رو به رشد و  شود که موضوعاتی چون رفاه، ارتقاء کيفيت زندگی سالمت محسوب می

ررسی کيفيت زندگی زنان ب هدف با پژوهشاین  .گيرد دوستی و ازخودگذشتگی در ميان جماعات را دربرمی بخش، نوع رضایت

یافته هاي  .پردازدمی در سه بعد اجتماعی، اقتصادي و زیست محيطیشاخص  29استفاده از ، با بخش شاندیزروستاهاي در 

اي معنی داري وجود  بين ویژگی هاي فردي و ميزان رضایت مندي زنان از کيفيت زندگی رابطه نشان می دهد کهاین پژوهش 

 در محدوده مورد مطالعه به دليل شرایط و موقعيت هاي خاص منطقه چون پتانسيل هاي گردشگري،در واقع زنان . ندارد

باعث افزایش آگاهی مردم به ویژه زنان و استانداردهاي زندگی در نهایت  ... مهاجرت معكوس، گسترش خانه هاي دوم و 

 زنانتفاوت معنی دار بين نظرات ایت مندي شاخص رض بين براساس نتایج آزمون تی. بهبود کيفيت زندگی آنان شده است 

 .زنان خانه دار می باشند بيش ازنان شاغل ميانگين نمرات رضایت مندي کيفيت زندگی ز .ثابت شده است  خانه دار و شاغل

ی زنان ایی و فراهم کردن مشارکت اجتماعبنابراین اشتغال ز. که نشانگر این است که اشتغال تاثير مثبتی بر کيفيت زندگی دارد

سرمایه هاي شاخص هاي  3در بين ابعاد کيفيت زندگی بعد اجتماعی با . تواند بر ارتقا کيفيت زندگی آنان موثر باشد می

مهمترین عوامل کيفيت زندگی زنان  اجتماعی با مشارکت ، ماندگاري جمعيت، رضایت از ميزان دسترسی، بهزیستی فردي

 :دراین راستا پيشنهاد هاي زیر ارائه می شود .بشمار می آیند 9895ي کمتر از و سطح معنا دار 1898با ميانگين روستایی 

 برگزاري کالس هاي تفریحی و فرهنگی و گسترش کتابخانه ها در مساجد براي تامين نيازهاي فرصت و فراغت زنان  -
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ر زمينه هاي مختلف با توجه به عالقه شدید زنان به اشتغال درمحدوده مورد مطالعه، برگزاري کالس هاي آموزشی د -

 شغلی براي آنها

 به ویژه رفع نيازهاي اوليه و اساسی روستامسائل  تشویق زنان به  مشارکت در -

 

 منابع

 تحليل کيفيـت زنـدگی   »، (2109)، صامت و فرهادي ، امينفرجی مالئی، ایوب؛ حاتمی نژاد، حسين؛ منوچهري مياندوآب

، بهـار و  22، مجله جغرافيـا و توسـعه ناحيـه اي، شـماره     «مياندوآب شهر: مطالعه موردي -روستاهاي ادغام شده در شهر

 .2109تابستان 

  چاپ هفدهم، انتشارات سمت«مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انسانی»، (2180)حافظ نيا، محمد رضا ،. 

 سعه، سال فصلنامه روستا و تو« زندگی در مناطق روستایی کيفيت سنجش» ( 2109)حسنعلی فرجی سبكبار و همكاران

 .38-22، صفحات 2109زمستان  3، شماره 23

 کيفيت زندگی و الزامات عصر دیجيتال در ایران،تهران ،شبكه فناوري اطالعات ایران ،(2181)،خوارزمی،شهيندخت. 

  نقش عضویت در تشكل هاي روستایی بر سطح سرمایه اجتماعی و کيفيت زندگی »( 2102)رستمی فرحناز و همكاران

 .23-2، ص2102، تابستان 2سال دوم، شماره ،،فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی«یزنان روستای

 ،تهران :نشرقومس ،ایران در روستایی توسعه ریزي برنامه بر اي مقدمه ( 2181 ) محمدرضا رضوانی. 

 و مانشاهروستایی کر مناطق زنان در سالمت با مرتبط زندگی کيفيت سنجش»( 2102) قاسمی و همكاران رامين سيد 

 سال بهمن 290 شماره سوم و بيست مازندران،دوره پزشكی علوم دانشگاه مجله« آن با مرتبط عوامل برخی

 (282-221)ص2102

 اولين « هاي آننگرش برنامه چهارم توسعه به کيفيت زندگی وبررسی ميزان تحقق شاخص» (2109)صابونچی زهره

 2109آذرماه      23و  21یریزي توسعه روستای همایش ملی جغرافيا و برنامه

  پژوهشی انجمن  -فصلنامه علمی)ارزیابی کيفيت زندگی شهري، مجله جغرافيا( 2109)قاليباف محمدباقر و همكاران

 .51-11ص 2109، زمستان 12دوره جدید، سال نهم، شماره ( جغرافياي ایران

 ،علوم نامه  25 و 25،  55 سالهاي در هااستان در کار نيروي در زنان مشارکت بررسی .( 2182 ) .حسين محمودیان 

 220 228 222 ،اجتماعی

 محدودهکيفيت زندگی روستایيان  ءتحليل نقش کارآفرینی فعاليت هاي غيرکشاورزي در ارتقا »، (2102) نوربخش، زهرا 

 .فردوسی مشهد ، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافيا و برنامه ریزي روستایی دانشگاه«روستاهاي شاندیز : مورد مطالعه

  2101و اطالعات استانداري خراسان رضوي،مرکز آمار 

 خود،  زندگی کيفيت از هرسين شهرستان روستایی زنان رضامندي ، واکاوي(2102)گراوندي شهپر و پاپ زن عبدالمجيد

 20 زمستان ،ه چهار شمار چهارم، سال جامعه، انپژوهشی زن – علمی هامنفصل
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