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 بر کیفیت زندگی ساکنان بومی  مرتبط عوامل اجتماعی  بررسی

 منطقه پارس جنوبی)مطالعه موردی جوانان(

 
 

 سید کرامت حسینی، احمد صداقت، عباس حماد پور

 
 

 الب شهرستان دشتیقاضی دادسرای عمومی و انق

 قاضی دادسرا عمومی و انقالب شهرستان دشتی

 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دنشگاه آزاد واحد بوشهر

 

 
کیفیت زندگی از جمله مسایل مهمی است که ابتدا با گسترش همه جانبه فناوری و فرآیند  :چکیده

و متفکران علوم اجتماعی قرار گرفت. کیفیت  صنعتی شدن در کشورهای غربی مورد توجه اندیشمندان

زندگی را در ابعاد مختلف مورد مطالعه قرار دادند. یکی از مناطقی که با ورود صنعت کیفیت زندگی در 

آن تاثیر قرار گرفته است منطقه پارس جنوبی)شهرستان کنگان( است. این منطقه یکی از محروم ترین 

خت ها بوده و از جمله نقاطی است که اهالی آن از قدیم با دریا و نقاط ایران به لحاظ امکانات زیر سا

تجارت سرو کار و با کشورهای حوزه خلیج فارس همواره داد و ستد داشته اند. در این فاصله بین فقیر و 

غنی و کیفیت زندگی آنان آنچنان نبوده است که مساله تلقی شود. اگر چه براساس معیارهای امروزی از 

نات دچار محرومیت بودند. از سوی دیگر منطقه با گسترش صنعت رونق مشاغل گذشته خود لحاظ امکا

را از دست داد و جوانان بومی نیز نتوانسته اند شغلی پایدار که از عوامل اصلی افزایش رفاه و کیفیت 

حلی زندگی تلقی می شود بدست آورند. بنابراین نوعی عدم اطمینان و کاهش اعتماد بنفس در جامعه م

دیده می شود. این امر باعث شده است تا افراد از نظر ذهنی احساس رفاه نکنند. این تحقیق بر آن  است 

که موارد فوق الذکر را در چارچوب عملی با استفاده از روش کمی تحت عنوان مطالعه عوامل موثر 

رس جنوبی مورد اجتماعی، اقتصادی بر کیفیت زندگی ساکنان بومی)جوانان( در منطقه اقتصادی پا

و نظریه اهداف بنیادین انسانی بازل موس لذا این پژوهش با استفاده از چارچوب نظری بررسی قرار دهد. 

 بومی ساکنان زندگی کیفیت بر موثر اجتماعی عوامل با استفاده از روش کمی به دنبال بررسی مطالعه

 می باشیم.(جوانان موردی مطالعه)جنوبی پارس منطقه

 عسلویه، کیفیت زندگی، پارس جنوبی، جوانان، عوامل اقتصادی، اجتماعی. :کلیدواژه

 

 

 

 مقدمه

کیفیت زندگی از جمله مسایل مهمی است که ابتدا با گسترش همه جانبه فناوری و فرآیند صنعتی شدن در کشورهای غربی 

اد مختلف مورد مطالعه قرار دادند. یکی از مورد توجه اندیشمندان و متفکران علوم اجتماعی قرار گرفت. کیفیت زندگی را در ابع

این ابعاد در بعد عینی است که ناظر بر تامین نیازهای اساسی و برخورداری از منابع مادی جهت برآوردن خواست های 
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اجتماعی شهروندان و مشارکت اجتماعی است. بعد دیگر ذهنی است که به داشتن استقالل، رضایتمندی، هدفداری در زندگی 

و پیشرفت امور شخصی و دگرخواهی مربوط می شود. نوع سومی نیز از کیفیت زندگی را می توان مورد توجه قرار داد  و رشد

که در آن کیفیت زندگی به عنوان مفهوم عینی و ذهنی مورد بررسی قرار می گیرد. در واقع تعیین کننده شرایط عینی و هم 

عت در جامعه، بعدهای کیفیت زندگی دستخوش تحول می گردد و بر روی رضای ذهنی افراد است. در این راستا با ورود صن

 ابعاد سه گانه کیفیت زندگی تاثیر گذاشته و پیامدهای مثبت و منفی در کیفیت زندگی افراد دارد 

یکی از مناطقی که با ورود صنعت کیفیت زندگی در آن تاثیر قرار گرفته است منطقه پارس جنوبی)شهرستان کنگان( است. 

این منطقه یکی از محروم ترین نقاط ایران به لحاظ امکانات زیر ساخت ها بوده و از جمله نقاطی است که اهالی آن از قدیم با 

دریا و تجارت سرو کار و با کشورهای حوزه خلیج فارس همواره داد و ستد داشته اند. در این فاصله بین فقیر و غنی و کیفیت 

که مساله تلقی شود. اگر چه براساس معیارهای امروزی از لحاظ امکانات دچار محرومیت بودند. زندگی آنان آنچنان نبوده است 

آنها از نظر ذهنی، احساس رفاه و آسایش می کردند. در واقع ما قبل از صنعتی شدن نیازهای جامعه در بستر مشاغل متنوعی 

کشورهای عربی خلیج فارس شکل می گرفتند. مردم به  مانند کشاورزی، دامداری، تجارت، صیادی، ملوانی و کارگری فصلی در

این دلیل احساس محرومیت نمی کردند و از زندگی خود احساس رضایت داشتند. با ورود صنعت از یک سو از نظر اجتماعی به 

خاطر به هم خوردن نظم سنتی سست و تضعیف شدن هنجارها و ارزش سابق، انسجام و حمایت اجتماعی کمرنگ شده و 

انگی جامعه محلی از وضعیت جدید، نظم اجتماعی مشخصی شکل نگرفت. لذا مردم به نوعی نسبت قبلی احساس بیگ

 نوستالوژیک دارند.

از سوی دیگر منطقه با گسترش صنعت رونق مشاغل گذشته خود را از دست داد و جوانان بومی نیز نتوانسته اند شغلی پایدار 

ت زندگی تلقی می شود بدست آورند. بنابراین نوعی عدم اطمینان و کاهش اعتماد که از عوامل اصلی افزایش رفاه و کیفی

بنفس در جامعه محلی دیده می شود. این امر باعث شده است تا افراد از نظر ذهنی احساس رفاه نکنند. این تحقیق بر آن  

العه عوامل موثر اجتماعی، اقتصادی بر است که موارد فوق الذکر را در چارچوب عملی با استفاده از روش کمی تحت عنوان مط

کیفیت زندگی ساکنان بومی)جوانان( در منطقه اقتصادی پارس جنوبی مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور از نظریه اهداف 

ارتقاء بنیادین انسانی بازل موس به عنوان ابزار تجزیه و تحلیل انتخاب شده است تا تعریفی مشخص ارائه گردد و بستر و زمینه 

 کیفیت زندگی ساکنان بومی منطقه پارس جنوبی فراهم نمایند.

و این  هدف کلی این پژوهش، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر کیفیت زندگی جوانان بومی منطقه پارس جنوبی بوده است.

ه است؟در پاسخ به داشتبر کیفیت زندگی جوانان بومی منطقه پارس جنوبی  چه تاثیری اجتماعی  عواملسوال مطرح است که 

 این سوال فرضیه های ذیل قابل طرح است: 

 بین سن و کیفیت زندگی رابطه وجود دارد.

 بین جنسیت و کیفیت زندگی رابطه وجود دارد.

 بین میزان تحصیالت و کیفیت زندگی رابطه وجود دارد.

 بین رابطه با دوستان و کیفیت زندگی رابطه وجود دارد.

 فیت زندگی رابطه وجود دارد.و کی میزان دینداریبین 

 بین آموزش مناسب با کیفیت زندگی رابطه وجود دارد.

 بین مهارت و توانایی با کیفیت زندگی رابطه وجود دارد.



 132-021، ص 1931،  بهمن 1، جلد 02علوم انسانی ، شماره 
ISSN: 1394-0037 
http://www.johs.jseas.ir 

 

091 
 

 چارچوب نظري انتخابي تحقیق

های انسانی در این پژوهش، نظریه اهداف بنیادین انسانی بازل موس به عنوان ابزار تجزیه و تحلیل انتخاب شده است. وی نیاز

 نیازهای ثانویه. - 2نیازهای اولیه انسان -1یا اهداف بنیادین را به دو دسته عمده تقسیم میکند که عبارت است از:

نیاز عبارت است از شکاف میان وضعیت موجود با وضعیت مطلوب، و معنای دیگر آن عیب و نقصان است. یعنی نیاز به عنوان 

ز موجب تعادل می باشد چرا که انسان را وادار به کنش و حرکت میکند و بدین وسیله یک نوع کمبود محاسبه می شود. نیا

موجب رفتارهای ویژه می شود که این رفتارها انسان را وارد عمل کرده و موجب دستیابی یا عدم دستیابی به هدف می گردد 

 (.22: 1811)فتاحی، 

اوقات فراغت، تفریح، آموزش، تعلیم و تربیت، آزادی، پناهگاه یا مسکن، توان عاطفه، عشق، از مهم ترین نیازهای اولیه انسان می

زیبایی گرایی و ارزش های فرهنگی یا بوم شناختی، حقوق سیاسی یا مشارکت و فرصت های اجتماعی، بهداشت و سالمتی، 

جتماعی، شرایط کار و اشتغال، نیازهای فیزیولوژیکی و کیفیت زندگی آینده را نام برد. عدالت، توزیع درآمد و ثروت، امنیت ا

 (.1811جزء اهداف ثانویه یا اولویت دوم نیازهاست ) افتخاری، 

در این راستا، شرکت ها و موسساتی برای خدمت به نیازهای افراد طراحی شده اند. یکی از این موسسات منطقه اقتصادی 

شد. در تحقیق حاضر کیفیت زندگی به عنوان نتیجه پارس جنوبی ایران در استان بوشهر، شهرستان کنگان)شهر عسلویه( می با

حاصل از تامین نیازهای انسانی از طریق منابع اشتغال، امکانات و فرصت ها فراهم شده منطقه فوق الذکر از یک طرف، و 

نیازهای ادراک و ارزیابی و رضایت افراد از تامین نیازهای جوانان بومی منطقه از طرف دیگر، تعریف شده است. از این رو 

انسانی و منابع الزم برای تامین این نیازها دو عنصر کلیدی در تعریف کیفیت زندگی هستند. نیازهای انسانی شامل نیازهای 

فیزیکی، سالمت جسمانی، سالمت روانی، اقتصادی و اجتماعی هستند که در زندگی انسانی وجود دارند. این نیازها به وسیله 

توان گفت کیفیت زندگی را به عنوان میزان توانایی وجود در محیط تامین می شوند .بنابراین میمنابع، فرصت ها و امکانات م

 .محیط برای تامین منابع ضروری جهت تامین نیازهای روزمره زندگی انسان تفسیر کرد

 

 کنگان موقعیت جغرافیایي شهرستان

دقیقه  11درجه  12دقیقه تا  21و  11افیایی کیلومتر مربع در محدوده مختصات جغر 1242شهرستان کنگان با مساحت 

کیلومتری منتهی الیه جنوب شرقی مرکز استان بوشهر واقع  214دقیقه عرض شمالی و در فاصله  11درجه  21طول شرقی و 

 درصد از مساحت استان را در بر می گیرد. 1/14گردیده است و 

از سمت شرق به استان هرمزگان، از سمت مغرب به شهرستان کنگان از سمت شمال به شهرستان جم و استان فارس، 

 شهرستان دیر و ازسمت جنوب به سواحل نیلگون خلیج فارس منتهی می گردد.

متر بوده و شیب عمومی زمین از شمال)رشته کوهای زاگرس( به سمت  6ارتفاع اراضی منطقه از سطح دریا به طور متوسط 

 جنوب)خلیج فارس( می باشد.

دهستان و به نام های حومه،  2بخش بنام مرکزی و بخش عسلویه و  2ت کشوری شهرستان کنگان دارای طبق آخرین تقسیما

 روستا می باشد. 21سیراف، عسلویه و نایبند پنچ شهر به نام های کنگان، بنک، سیراف، نخل تقی و عسلویه و 
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 ژگي هاي جمعیتي و اشتغال شهرستانوی

در صد  1/14نفر جمعیت بوده و  91829تان کنگان به مرکز شهر کنگان دارای شهرس 1811بر اساس نتایج سرشماری سال 

درصد جمعیت استان را تشکیل  1/2خانوار می باشد که از بعد خانوار  11224جمعیت استان را تشکیل می دهند و متشکل از 

 می دهد و از لحاظ جمعیت رتبه سوم را در استان دارا می باشد.

سال باالترین جمعیت جوان استان را دارا می باشد و رتبه اول را به  29تا11درصد جمعیت بین  19/28شهرستان کنگان با 

درصد از مساحت استان را تشکیل داده و  6/1کیلومتر مربع  1242خود اختصاص داده است. شهرستان کنگان با مساحت 

صاص داده است )سالنامه آماری استان بوشهر، درصد استان را به خود اخت 21کیلو متر نوار ساحلی می باشد که  164دارای 

1811.) 

در گذشته شغل غالب مردم بومی شهرستان کنگان، ماهیگیری و تجارت بوده است و سفال پزی، عمده ترین صنعت دستی 

آنان به شمار می رفته است. در تحقیقی که توسط پارایابی با هدف بررسی اثرات شکل گیری منطقه ویژه اقتصادی پارس 

وبی بر روند توسعه شهرستان کنگان انجام شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که با توجه به حضور صنعت جن

درصد از مردم در زمینه فعالیت های خدماتی مرتبط با شرکت ها، اشتغال به  14نفت،گاز و پتروشیمی در منطقه شغل حدود 

 14درصد شغل صیادی و تجارت با کشورهای حوزه خلیج فارس،  81عنوان نیروی کارگری در شرکت ها و مغازه داری بوده و

 (.182: 1819در صد نیز به امور اداری و مشاغل دولتی فعالیت دارند) پاریابی،  1درصد کشاورزی و 

 فرصت های شغلی اعالم شده ،متقاضیان کار ثبت نام شده وبه کار گمارده شدگان از طریق مراکز کاریابی

 تعدادی متقاضیان کار                        انبه کار گمارده شدگ

 فرصت های شغلی

 

 

 زن   شهرستان 

 

 مرد

 

 مرد وزن

 

 زن

 

 مرد

 

 مرد وزن

 

 کنگان 1128              1 1128 1921 1126 199 111     112     11

 (.1811ماخذ: معاونت برنامه ریزی استانداری بوشهر) 

 حسب سن:متقاضیان کار ثبت نام شده بر  

 شهرستان جمع ساله11 -22 ساله21-82 ساله81-22 ساله21-12 ساله وبیشتر11

 کنگان 1921 611 111 214 118 81

 (.1811ماخذ: معاونت برنامه ریزی استانداری بوشهر)

 متقاضیان کار ثبت نام شده،بر حسب وضع سواد :

 شهرستان جمع می تواند بخواند پایان دوره ابتدایی پایان دوره راهنمایی

 کنگان 1921 11 811 646

 (.1811ماخذ: معاونت برنامه ریزی استانداری بوشهر)

 متقاضیان کار ثبت نام شده بر حسب وضع سواد:

کارشناسی ارشد و  کارشناسی کاردانی دیپلم بی سواد شهرستان

 باالتر

 2 91 69 662 11 کنگان
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87 
 (.1811ماخذ: معاونت برنامه ریزی استانداری بوشهر)

 افراد به کار گمارده شده بر حسب وضع سواد:

 پایان دوره راهنمایی پایان دوره ابتدایی می توانند بخوانند جمع شهرستان

 221 241 82 111 کنگان

 

 

 افراد به کار گمارده شده بر حسب وضع سواد:

فوق لیسانس  بی سواد

 وباال

 شهرستان دیپلم فوق دیپلم لیسانس

 کنگان 226 21 81 2 11

 

 بندر عسلویه

بندر عسلویه در هفتاد کیلومتری جنوب شرقی بندر کنگان، در ساحل خلیج فارس قرار دارد. در مورد وجه تسمیه عسلویه 

تاکنون نظرات مختلفی بیان شده است. برخی بر این باورند که در تمامی سواحل دریای بوشهر، آب جاری شیرین و گوارا، مگر 

رسنگی بندر عسلویه که از کوهستان گله دار و از بلندی کوه به دره سرازیر می گردد، یافت نمی چشمه آب بید خون در نیم ف

شود. پس شیرینی و گوارایی آن آب نایاب در منطقه را که به مشابه آب حیات برای آن سرزمین کم آب و تشنه است، به عسل 

عیالم قدیم می رسد و نگارش دیگری از آن به شکل تشبیه کرده اند. نظر دیگر بر این است که اصل این کلمه به زبان 

به معنای بندر گاه است. اسل به معنای استخر، معنای دیگری است که در کتاب اقلیم پارس ذکر شده است. حرارت « اسلویه»

متوسط درصد متغیر و  11تا  19درجه سانتی گراد متفاوت و رطوبت نسبی آن بین  14تا  1هوا در منطقه، در طی سال، بین 

، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس براساس مصوبه هیات 1811میلی متر می باشد. در سال  114بارندگی ساالنه آن محدود 

وزیران و به منظور استفاده از گاز حوزه پارس جنوبی و انجام فعالیت در زمینه های نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع پایین دست 

 (.89: 1811تاسیس گردید) نور علیشاهی، 

 

 منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس

به منظور بهره برداری از منابع نفت و گاز حوزه پارس جنوبی انجام  1812و  1811منطقه ویژه اقتصادی پارس در سال 

هزار هکتار در ضلع شرقی شهرستان  84444فعالیت های اقتصادی در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی در زمینی به مساحت 

هکتار آن در سایت پارس دو)  16444و1811هزار هکتار آن در سایت پارس یک در بخش عسلویه، در سال  12444کنگان که

تاسیس و شکل گرفته است. که هم اکنون هر دو سایت به  1812سایت کنگان( واقع در بخش مرکزی شهرستان در سال 

تعدادی از مراکز جمعیتی شهری وروستا یی در دل صورت یکپارچه تحت عنوان منطقه ویژه اقتصادی پارس با در بر داشتن 

 (. 111: 1819خود به هم پیوسته می باشد) پاریابی، 

میدان گازی پارس جنوبی، یکی از بزرگترین منابع گازی مستقل جهان است که بر روی خط مرزی مشترک ایران و قطر، در 

کیلو متر مربع و  9144خلیج فارس قرار دارد و یکی از اصلی ترین منابع انرژی کشور به شمار می رود. وسعت این میدان 
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تریلیون متر مکعب گاز طبیعی و افزون  12شد . ذخیره گاز این حوزه بیش از کیلو متر مربع می با 8144بخش متعلق به ایران،

درصد ذخایرگازی شناخته شده  21درصد کل ذخایر گازجهان و حدود  1میلیارد شبکه معاینات گازی است که حدود  11بر 

میلیون  124فاز برای تولید  22کشور برآورده شده است. در حال حاضر، برنامه ریزی دقیق و کارشناسائه ای به منظور توسعه 

 (.89: 1811متر مکعب گاز در روز از این میدان صورت گرفته است) نورعلیشاهی، 

  

  جداول توصیفي 

، پیدا کردن تصویری از توزیع متغیرها است. این تصویر نه تنها تصویری سودمند در تحلیل اولین مرحله در اکثر تحلیل ها

که برای تحلیل های بعدی الزم است، فراهم می آورد. در این قسمت به شرح جداول توصیفی  است، بلکه غالبا شناخت قاطعی

 متغیرها خواهیم پرداخت.

 توزیع فراواني پاسخگویان بر اساس جنسیت: جدول 

 درصد فراواني تراکمي درصد فراواني فراواني جنسیت

 14 14 244 زن

 144 14 244 مرد

 144 144 244 جمع کل

 

نفر  244پاسخگو تعداد  244که به توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس جنسیت می باشد از مجموع  1جدول شماره بر اساس 

 نفر نیز مرد می باشند. 244زن و 

 توزیع فراواني پاسخگویان بر اساس میزان تحصیالت :جدول

 درصد فراواني تراکمي درصد فراواني فراواني سطح تحصیالت

 1/1 1/1 1 بی سواد

 6/6 1/2 19 بتداییا

 1/11 1/11 22 راهنمایی

 1/81 2/11 69 دبیرستان

 2/66 8/81 121 دیپلم

 8/12 9/11 11 فوق دیپلم

 1/96 2/12 29 لیسانس

 1/99 8 12 فوق لیسانس

 144 8/4 1 دکتری

 144 144 244 جمع کل
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پاسخگو  244تحصیالت می باشد از مجموع که به توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس میزان  2بر اساس جدول شماره 

نفر می  1نفر دارای مدرک دیپلم و کمترین فراوانی نیز مربوط به دکتری به تعداد  121بیشترین میزان پاسخگویان به تعداد 

 باشد.

 توزیع فراواني پاسخگویان بر اساس محل سکونت :جدول

 درصد فراواني تراکمي درصد فراواني فراواني سکونت

 11 11 812 شهر

 144 12 21 روستا

 144 144 244 جمع کل

 

پاسخگو در این  244که به توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس محل سکونت می باشد از مجموع  8بر اساس جدول شماره 

 نفر روستایی نفر می باشند. 21نفر شهری و   812تحقیق تعداد 

 

 لتوزیع فراواني پاسخگویان بر اساس وضعیت تاه :جدول

 درصد فراواني تراکمي درصد فراواني فراواني وضعیت ازدواج

 22 22 161 مجرد

 11/91 11/11 228 متأهل

 144 21/2 9 و مطلقه بیوه

 144 144 244 جمع کل

 

پاسخگو در این  244که به توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس وضعیت تاهل می باشد از مجموع  2بر اساس جدول شماره 

 نفر بیوه و مطلقه می باشند. 9نفر متأهل،  228نفر مجرد،   161اد تحقیق تعد

 

 بررسي فرضیات

انجام گرفتت. بترای    2و تحلیل واریانس 1آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از دو تکنیک آماری، ضریب همبستگی پیرسون      

وابستته، کته در ستطح ستنجش فاصتله ای      آزمون متغیرهای مستقلی که در سطح سنجش فاصله ای قرار می گیرند، با متغیر 

                                         
1 . Pearson Correlation 
2 . Analysis of Variance(ANOVA) 
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است، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است و جهت آزمون فرضیه هایی که متغیرهای مستقل آنها در سطح سنجش 

)برای مقایسه بیش از دو میانگین( استفاده شده F)برای مقایسه دو میانگین( و از آزمون Tاسمی یا ترتیبی قرار دارد، از آزمون 

تحلیل واریانس یک روش آماری است که به منظور بررسی تفاوت بین میتانگین هتای متغیرهتای استمی و رتبته ای یتا       است. 

روی  یک متغیر مستقل)استمی یتا ترتیبتی( بتر     طی آن اثر تفاوت بین میانگین های دو یا چند نمونه آماری به کارمی رود، که

تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.  آزمون فرضیه های تحقیق مورد به منظور و می گیرد بررسی قرار وابسته)فاصله ای( مورد متغیر

 تفاوت بین میانگین ها می باشد.   بیانگر Fو  Tدر این روش آماری، آزمون 

 فرضیه اول : بین سن و کیفیت زندگي رابطه وجود دارد.جدول 

 سطح معنی داری (rضریب همبستگی  ) متغیر

 11/4 -41/4 سن

 

رسی رابطه بین سن و کیفیت زندگی پاسخگویان می پردازد. بر اساس یافته های این جدول که در آن ضریب به بر فوقجدول 

( می باشد ، بین این دو متغیر رابطه معنادار وجود ندارد و فرضیه =sig 11/4( و سطح معنی داری )=r  -41/4همبستگی )

 مورد نظر رد می گردد. 

 زندگي رابطه وجود دارد. : بین جنسیت و کیفیتدوم فرضیهجدول 

 سطح معنی داری T انحراف معیار میانگین جنسیت

 14/12 11/62 مرد
42/1 29/4 

 69/12 11/64 زن

به بررسی رابطه بین جنسیت و کیفیت زندگی پاسخگویان می پردازد. بر اساس یافته های این جدول بر اساس  فوقجدول 

( می باشد ، بین این دو متغیر رابطه معنادار وجود ندارد و =sig 29/4اری )( و سطح معنی د=T 42/1که در آن ) Tمقدار 

 فرضیه مورد نظر تأیید نمی گردد. 

 : بین تحصیالت و کیفیت زندگي رابطه وجود دارد.سوم فرضیهجدول 

 F Sig F هامیانگین مربع هاجمع مربع 

 691/618 181/2111 آزمون بین گروهی
111/8 441/4 

 126/116 118/11121 گروهیآزمون درون 

به بررسی رابطه بین سطح تحصیالت و کیفیت زندگی پاسخگویان می پردازد. بر اساس یافته های این جدول بر  فوقجدول 

( می باشد ، بین این دو متغیر رابطه معنادار وجود =sig 441/4( و سطح معنی داری )=F 111/8که در آن ) Fاساس مقدار 

 د نظر تأیید می گردد. دارد و فرضیه مور
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 : بین رابطه با دوستان و کیفیت زندگي رابطه وجود دارد.چهارم جدول فرضیه

 سطح معنی داری (rضریب همبستگی  ) متغیر

 441/4 116/4 رابطه با دوستان

 

این جدول که  به بررسی رابطه بین رابطه با دوستان و کیفیت زندگی پاسخگویان می پردازد. بر اساس یافته هایفوق جدول 

ین دو متغیر رابطه معنادار وجود ( می باشد ، بین ا=441/4sig( و سطح معنی داری )=116/4rدر آن ضریب همبستگی )

 می گردد. دارد و فرضیه مورد نظر تأیید 

 و کیفیت زندگي رابطه وجود دارد. میزان دینداري: بین پنجم فرضیهجدول 

 یسطح معنی دار (rضریب همبستگی  ) متغیر

 444/4 811/4 میزان دینداری

و کیفیت زندگی پاسخگویان می پردازد. بر اساس یافته های این جدول که در  میزان دینداریبه بررسی رابطه بین  فوقجدول 

( می باشد ، بین این دو متغیر رابطه معنادار وجود دارد و =444/4sig( و سطح معنی داری )=811/4rآن ضریب همبستگی )

 د نظر تأیید می گردد. فرضیه مور

 : بین آموزش مناسب با کیفیت زندگي رابطه وجود دارد.ششم جدول  فرضیه

 سطح معنی داری (rضریب همبستگی  ) متغیر

 444/4 22/4 آموزش مناسب

به بررسی رابطه بین آموزش و کیفیت زندگی پاسخگویان می پردازد. بر اساس یافته های این جدول که در آن  فوقجدول 

( می باشد ، بین این دو متغیر رابطه معنادار وجود دارد و =sig 444/4( و سطح معنی داری )=r 22/4ریب همبستگی )ض

 فرضیه مورد نظر تأیید می گردد. 

 و کیفیت زندگي رابطه وجود دارد. استفاده از شبکه هاي مجازي: بین هفتم جدول فرضیه 

 سطح معنی داری (rضریب همبستگی  ) متغیر

 299/4 46/4 ه های مجازیشبک

و کیفیت زندگی پاسخگویان می پردازد. بر اساس یافته های  استفاده از شبکه های مجازیبه بررسی رابطه بین  فوقجدول 

( می باشد ، بین این دو متغیر رابطه =299/4sig( و سطح معنی داری )=46/4rاین جدول که در آن ضریب همبستگی )

 می گردد. نیه مورد نظر تأیید دارد و فرضنمعنادار وجود 
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 : بین مراقبت بهداشتي و درماني با کیفیت زندگي رابطه وجود دارد.هفتم جدول فرضیه

 سطح معنی داری (rضریب همبستگی  ) متغیر

 219/4 42/4 مراقبت بهداشتی

س یافته های این جدول که به بررسی رابطه بین مراقبت بهداشتی و کیفیت زندگی پاسخگویان می پردازد. بر اسا ذیلجدول 

( می باشد ، بین این دو متغیر رابطه معنادار وجود =219/4sig( و سطح معنی داری )=r 42/4در آن ضریب همبستگی )

 می گردد. ندارد و فرضیه مورد نظر تأیید ن

 : بین مهارت و توانایي با کیفیت زندگي رابطه وجود دارد.هشتم جدول  فرضیه

 سطح معنی داری (r) ضریب همبستگی  متغیر

 488/4 121/4 و توانایی مهارت

به بررسی رابطه بین مهارت و کیفیت زندگی پاسخگویان می پردازد. بر اساس یافته های این جدول که  1-11جدول شماره 

د ( می باشد ، بین این دو متغیر رابطه معنادار وجو=488/4sig( و سطح معنی داری )=121/4rدر آن ضریب همبستگی )

 می گردد.  دارد و فرضیه مورد نظر تأیید

 

 کیفیت زندگيرگرسیون  براي تبیین واریانس  متغیرهاي وارد شده در معادلهجدول : 

مراحل 

ورود 

 متغیرها

 F Sig F Beta  T Sig Tمقدار  R 2R متغییر

 444/4 11/6 814/4 444/4 61/21 122/4 814/4 میزان دینداری اول

 442/4 46/8 112/4 444/4 21/21 118/4 216/4 آموزش مناسب دوم

تحصیالت سطح  سوم

 )بیسوادي(

289/4 198/4 26/21 444/4 122/4- 11/2- 414/4 

دهد. نتایج ی مرحله به مرحله برای متغیر وابسته کیفیت زندگی نشان مینتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره را به شیوه

تغیرهای مستقل، سه متغیر میزان دینداری، آموزش مناسب و میزان تحصیالت آن هستند که از میان م دهندهآماری نشان

درصد تغییرات متغیر  24متغیر فوق توانسته است تا نزدیک به  8اند. مدل رگرسیونی با )بیسواد( به ترتیب وارد معادله شده

 با کیفیت زندگی داشته اند. کیفیت زندگی را تبیین کند. دو متغیر اول رابطه مثبت و متغیر بیسوادی رابطه منفی
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 نتیجه گیري

در مطالعه حاضر به دو جنبه اجتماعی و اقتصادی کیفیت زندگی تاکید شده است. بدین وسیله به تعریفی مشخص و شیوه ای 

دقیق در سنجش کیفیت زندگی جوانان بومی ساکن منطقه پارس جنوبی دست یابیم. منطقه مذکور یکی از محروم ترین نقاط 

از لحاط امکانات زیر ساختی بوده است. سابق بر این در جامعه سنتی این منطقه فاصله و شکاف بین فقیر و غنی آن  ایران

چنان نبوده است که مسئله تلقی شود. گر چه بر اساس معیارهای امروزی از لحاظ امکانات دچار محرومیت بوده اند ولی از 

در وضعیت جدید و با ورود یکباره صنعت، شکاف بین دو طبقه فقیر و غنی لحاظ ذهنی احساس رفاه و آسایش می کردند. اما 

افزایش یافته است و از لحاظ اجتماعی، موجب بر هم خوردن نظم سنتی و سست شدن هنجارها و ارزش های سابق و کمرنگ 

 منطقه هنجارها و ارزششدن انسجام و میزان حمایت اجتماعی گردیده است. از طرف دیگر، با ورود مهاجران مختلف به این 

های زندگی مدرن وارد شده و نیازهای گوناگونی را برای مردم ایجاد کرده است. در این شرایط دوگانگی و همچنین بیگانگی 

جامعه محلی از وضعیت جدید، هنوز نظم اجتماعی مشخصی شکل نگرفته و مردم به نوعی نسبت به وضعیت قبلی احساس 

 نوستالوژیک دارند.

واریانس متغیر کیفیت زندگی متغیرهای مستقل وارد مدل رگرسیونی به روش گام به گام شدند که  سه متغیر بیین برای ت

 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کردند.  24میزان دینداری، آموزش مناسب و سطح تحصیالت )بیسوادی( حدود 

پاسخگویان پرداخته بود که با توجه به  ضریب همبستگی به دست که به بررسی رابطه بین مهارت و کیفیت زندگی  ایفرضیه 

 ( فرضیه مورد نظر تأیید گردید.sig=488/4( و سطح معنی داری )r=121/4آمده که در آن )

که به بررسی رابطه بین استفاده از شبکه های مجازی و کیفیت زندگی پاسخگویان پرداخته بود که با توجه به  فرضیه ای

 (  فرضیه مورد نظر تأیید نگردید. sig=299/4(  و سطح معنی داری )r=46/4به دست آمده که در آن ) ضریب همبستگی

که به بررسی رابطه بین آموزش مناسب و کیفیت زندگی پاسخگویان پرداخته بود که با توجه به ضریب همبستگی  ایفرضیه 

رضیه فوق تأیید گردید. یعنی رابطه آموزش مناسب ( فsig=444/4( و سطح معنی داری )r=22/4به دست آمده که در آن )

 پاسخگویان بر کیفیت زندگی آنان رابطه معنادار مثبت وجود دارد.

که به بررسی رابطه بین میزان دینداری پاسخگویان و کیفیت زندگی آنان پرداخته بود که با توجه به ضریب  ایفرضیه 

( فرضیه فوق تأیید گردید، یعنی رابطه بین sig=444/4عنی داری )( و سطح مr=811/4همبستگی به دست آمده که در آن )

 میزان دینداری پاسخگویان و کفیت زندگی آنان معنادار و مثبت بود.

که به بررسی رابطه میان رابطه با دوستان و کیفیت زندگی پاسخگویان پرداخته است با توجه به ضریب همبستگی  ایفرضیه 

 ( می باشد فرضیه فوق تأیید گردید. =sig 441/4(  و سطح معنی داری مربوطه )r=116/4به دست آمده که در آن )

به دست آمده  Fکه به بررسی رابطه بین تحصیالت و کیفیت زندگی پاسخگویان پرداخته بود ، که با توجه به میزان  ایفرضیه 

(111/8 =F( و سطح معنی داری )441/4=sigفرضیه فوق تأیید گردید. یعنی میزان )  تحصیالت افراد بر سطح کیفیت زندگی

 افراد تأثیر می گذارد. 
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به دست آمده  Tکه به بررسی رابطه بین جنسیت و کیفیت زندگی پاسخگویان پرداخته بود، که با توجه به میزان ای فرضیه 

جنسیت پاسخگویان ( فرضیه فوق تأیید نگردیده بود، یعنی بین میانگین sig=29/4( و سطح معنی داری )T=42/1که در آن )

 بر اساس زن و مرد بودن و کیفیت زندگی تفاوت معناداری وجود نداشت. 

( و r= -41/4که به بررسی رابطه بین سن و کیفیت زندگی پرداخت که با توجه به ضریب همبستگی به دست آمده )ای فرضیه 

مرات به دست آمده کیفیت زندگی ( بین دو متغیر رابطه معنادار وجود نداشت یعنی نsig=11/4سطح معنی داری )

 پاسخگویان بر اساس متغیر سن تغییر نیافته بود. 
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