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 چکيده
عنوان یکی از های جدید بهاز جنگ جهانی دوم و به دنبال افزایش سریع جمعیت و گسترش مشکلات شهری، ایجاد شهر پس

ها در کشورهای در حال د. اما این سیاستشی شهری برای کاهش این مشکلات در شهرهای بزرگ مطرح هاترین سیاستمهم

زمانی شهرهای  بنابراین. دگی شهرنشینان، با شکست مواجه شدبه کیفیت زن یتوجهبیهای دقیق و توسعه به دلیل فقدان برنامه

امروزه  .شهرها بکاهند که بتوانند کیفیت بالایی از زندگی را به ساکنان آن ارائه دهنداز مشکلات روزافزون مادر توانندجدید می

و هم  کنندریزان و اندیشمندان تهیه میهایی است که برنامهریزیکارهای ارتقای آن، هدف اصلی تمام برنامهکیفیت زندگی و راه

سو و اهمیت و ضرورت شهرهای جدید در ر است. بنابراین اهمیت کیفیت زندگی از یکپایدا یهدف و هم وسیله برای توسعه

تا ضمن ،شود کیفیتزندگی در شهر جدید بینالود بررسیدر این پژوهش میزان  تاکاهش مشکلات شهری از دیگر سو، باعث شده 

 -یفی صتو تحقیق، روش دگی ارائه گردد.کارهایی برای افزایش کیفیت زنها، راهها و چالششناخت عوامل مؤثر بر آن، ضعف

افزار نامه با استفاده از نرمهای حاصل از پرسشداده انجام شده است و نامهبا استفاده از پرسشآوری اطلاعات جمع بوده، تحلیلی

SPSS  های با آزمونوPearson،t-test ،crosstabs chi square  وSpearman نتایج تحقیق  ورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.م
معنادار میان متغیرهای سن، مدت اقامت،  یرابطهنشان داد که میزان کیفیت زندگی در سطح بسیار پایینی است. طبق نتایج، 

 معنادار میان میزان تحصیلات و کیفیت زندگی وجود ندارد. یولی رابطه ،جنس، تأهل، اشتغال با متغیر کیفیت زندگی وجود دارد

 

 .SPSSافزار نرم شهر جدید بینالود، ،شهرهای جدید، کیفیت زندگی :هاي کليديواژه

 

 4مقدمه
در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت جهان در 

این رقم به  ،2121و تا سال  کنندمیشهرها زندگی 

و منصوریان،  الدینیسیفدرصد خواهد رسید ) شصت

(. شهرها مراکز اصلی رشد اقتصادی، سیاسی و 1: 1331

عنوان در هر کشوری هستند و خود را بهاجتماعی 

نقاط برای ایجاد ثروت، کار، خلاقیت و نوآوری  ترینجذاب

 هایچالش. در عین حال این نواحی با اندکردهاثبات 

تخریب فیزیکی و محیطی، محرومیت  مهمی در زمینه

، بیکاری، کمبود مسکن، ترافیک و ناامنیاجتماعی، 

ه این مشکلات، کیفیت رو هستند کهروب نشینیحاشیه

                                                             
 mohamad.ahmadi68@yahoo.comمسئول:  نویسنده*

)گلین  ندگی شهری را به شدت کاهش داده استز

: ط(. روند این مشکلات و کاهش 1331شریف دینی، 

 پساز انقلاب صنعتی و اوج آن به  پسکیفیت زندگی به 

با افزایش جمعیت و . گرددمی برجهانی دوم  از جنگ

رشد شهرها، مشکلات شهری به تبع آن گسترش یافتند، 

ها دیگر توان و ظرفیت پذیرش جمعیت را زیرا شهر

ریزان و مدیران به دنبال یکی از نداشتند. بنابراین برنامه

برای حل این مشکلات، ایجاد شهرهای جدید را  هاحلراه

پیشنهاد کردند. در واقع شهرهای جدید برای جذب 

سرریزهای جمعیت شهرهای بزرگ و حل مشکلات این 

در کشورهای در  هاسیاستینشهرها به وجود آمدند. اما ا

به  یتوجهبی دقیق و هایبرنامهنبودحال توسعه به دلیل 

. ، با شکست مواجه شدکیفیت زندگی شهرنشینان
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از  توانندمیگفت زمانی شهرهای جدید  توانمیبنابراین 

شهرها بکاهند که بتوانند کیفیت مشکلات روزافزون مادر

برای ه دهند. دگی را به ساکنان آن ارائبالایی از زن

شهرهای جدید تنها جذب جمعیت کافی نیست، بلکه 

از آن، حفظ مهاجرینی است که با هدف ارتقای  ترمهم

کیفیت زندگی و برخورداری از امکانات، روستا، شهر و 

. انددیار خود را ترک گفته و شهر جدید را انتخاب کرده

 را هاآنمسلماً زمانی که محل سکونت جدید نتواند نیاز 

برآورده کند، مهاجرین مجبور به ترک آنجا خواهند شد و 

 به اهداف خود دست یابد.    تواندنمیشهر جدید 

جدید به عنوان یک بستر زیست بشرر، نقرش  شهر

اساسی در ایجاد احساس رضایتمندی داشته و در واقع 

 یکننردهو تعرینسبک زنردگی انسران  یدهندهنشان

وجرره برره محرری  کیفیررت زنرردگی اوسررت. بنررابراین ت

 ،دهری آنریزان و سامانشهرهای جدید از سوی برنامه

نقش مهمی در بهبود کیفیت زنردگی در ایرن شرهرها 

برر مبنرای  ریزیبرنامه(.16: 1333دارد )فرجی ملایی، 

 هایزمینرهشهرهای جدیرد، ارتقای کیفیت زندگی در 

شهری با توجه به نیازهای سراکنان را فرراهم  یتوسعه

از سکونت در شرهر  هاآناس رضایتمندی آورده و احس

، که این امر به تمایل ماندگاری آوردمیجدید را فراهم 

منجر شده و بره تحقرق اهرداف ایجراد شرهرهای  هاآن

گفرت کره  تروانمی. به همرین علرت انجامدمیجدید 

در شهرهای جدید باید برر مبنرای ارتقرای  ریزیبرنامه

. (5: 1333شررود )جلررایر، گذاریپایهکیفیررت زنرردگی 

روزه بره عنرروان یکری از عناصررر زنردگی همرره کیفیرت

 &fahy) پایدار مورد توجه قرار گرفتره اسرت یتوسعه

Cinneid, 2008: 366 .) مطالعات کیفیت زندگی باعث

و  اجتمرررراعی هررررایگروهشررررهروندان،  شررررودمی

از روندهای کیفیت زندگی آگاه شوند و  گذارانسیاست

، هاسیاسرتبره ارزیرابی  توانردمینتایج این مطالعرات 

مرردیریت و  هایاسررتراتژی، ترردوین هابنرردیمکانرتبه

 بنردیاولویتشهری کمک کرده و درک و  ریزیبرنامه

ریرزان و مردیران شرهری مسائل جامعه را برای برنامره

 ارتقای کیفیت زندگی شرهروندان تسرهیل سرازد برای

(lee, 2008:1207 .) 

ی در قالرب سرنت هایبرنامرهیکی از دلایل شکست 

بره  هاآنتأکید بیش از حد جامع و تفصیلی،  هایطرح

 هرایارزشبره اهرداف و  یتروجهبیاهداف کاربردی و 

(. 5: 1331)محمردی،  اعی و انسرانی بروده اسرتاجتم

مختلرف  هایجنبرهنگاه صررف کرارکردی بره ابعراد و 

 1361 یسبب شد که از اواخر دهه ،زندگی در گذشته

جدیررد، مفرراهیم  هررایگاهیآتحررت تررأثیر نیازهررا و 

رفراه اجتمراعی، امنیرت، عردالت  داجتماعی نوین ماننر

و  ریزیبرنامررهاجتمرراعی و کیفیررت زنرردگی در قلمرررو 

یکری از  ،عمومی مطرح شوند. کیفیت زندگی یتوسعه

اصررلاح و تکامررل  یایررن رویکردهررای نرروین در زمینرره

مفهوم توسرعه اسرت کره در پرترو نفرو  ایرن مفهروم، 

شرهری شرکل گرفتره  ریزیبرنامرهد در رویکردی جدی

شرهری علراوه برر  ریزیبرنامرهاست که معتقرد اسرت 

اهداف کارکردی باید به نیازهای کیفی و روانری مرردم 

، اشرتغال ، آسایش روانری)هویت اجتماعی، رفاه، امنیت

...( در محری  زنردگی شرهری پایدار، احساس زیبایی و

(. 311: 1335، و دیگرران زادهگو باشد)مهدینیز پاسخ

شرهری،  ریزیبرنامرهدر واقع یکی از رویکردهای نوین 

مفهرروم کیفیررت زنرردگی و دخالررت دادن  شرردنمطرح

شهری اسرت  یاجتماعی در اهداف توسعه هایشاخص

 (.  33: 1333)زنگانه، 

کارهای ارتقرای آن، هردف یفیت زندگی و راهه کمروز

 ریررزان ورنامررهاسررت کرره ب هاییریزیبرنامررهاصررلی تمررام 

و هم هدف و هم وسریله بررای  کنندمیاندیشمندان تهیه 

چنرد  هر(. 1: 1333پایدار است )فلاحی یارولی،  یتوسعه

عنروان کیفیرت زنردگی در  بامطالعاتی  ،اخیر هایدههدر 

ابعاد مختلف شرهرهای  چنین مطالعات دربارهشهرها و هم

کیفیت زندگی در  یجدید صورت گرفته، مطالعات درباره

این موضرو  یکری  .شودمیی جدیدبه ندرت یافت شهرها

. برا توجره استمهم برای انجام این پژوهش  هایانگیزهاز 

، در پرذیریجمعیتشهر جدید بینالود در  ناموفق بودن به

این پژوهش سعی شده تا میزان کیفیت زنردگی و عوامرل 

تا شاید بتوان یکری  ،مؤثر بر آن در این شهر سنجیده شود

ایررن شررهر را  پرذیریجمعیتموفقیررت در از دلایرل عرردم 

اطلاعرات مفیردی  تواندمیچنین این پژوهش همشناخت. 

کیفیررت زنرردگی در  مطالعرره شناسرریروش را در زمینرره
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فیت زندگی شرهروندان در ارتقای کی برایشهرهای جدید 

سؤال اساسی در این پژوهش ایرن  فراهم آورد. این شهرها

جدیرد بینرالود  است که میزان کیفیرت زنردگی در شرهر

ش یرا افرزایش کیفیرت چگونه است و چه عواملی بر کراه

 برا انجرام ایرن پرژوهش، اطلاعراتی دربراره زندگی مؤثرند.

میزان کیفیت زندگی در شهر بینالود و عوامل مؤثر برر آن 

برا  تواننردمین مربوطره . مدیران و مسئولاآیدمی دستبه

را  هرراچالشو  هاضررعفاسررتفاده از نتررایج ایررن پررژوهش، 

 هاآنبرای رفع  مناسب هاییاستسراهبردها و  شناخته و

 و ارتقای کیفیت زندگی در این شهر اتخا  کنند.
 

 تحقيق پيشينه

 بلکه  ،بحث جدیدی نیست ،مفهوم کیفیت زندگی

در فلسفه یونان باستان نیز وجود داشته است )دهقانی، 

ولی این مبحث به لحاظ علمی در چند  .(3: 1331

گذشته و در غرب شکل گرفته و به نواحی  یدهه

مختلف از جمله ایران گسترش یافته است. مفهوم 

کیفیت زندگی در ایران برای اولین بار در آ رماه 

 تهرانبا برگزاری سمپوزیوم شهر سالم در  1331

اخیر  یهاسالدر (. 32: 1333طرح شد )جانبازنژاد، م

مختلف  و مقالات هاکتاببررسی مفهوم در  نیز این

و در مجلات داخلی و خارجی چاپ  گیردیمصورت 

در حجم و وضوح  ییجوصرفهبه علت  .گرددیم

برخی از این مطالعات به صورت جدول در  ،تربیش

 .شودیم زیرنمایش داده

 
 شده با رويکردهاي نوين انجام تحقيقات و مطالعات برخي -4جدول 

 خلاصه نتايج عنوان پژوهش پديدآورنده

ن انی و دیگراسلیم
(1332)  

 یهامحلهسنجش کیفیت زندگی در 
 یدر حال گذر شهری )مطالعه

دروازه شمیران از  موردی: محله
 شهر تهران( 12 یمنطقه

دروازه شمیران در  یکیفیت زندگی در محله که دهدیمنتایج تحقیق نشان 
د درصد از ساکنان محله از وضعیت زندگی خو 66سطح پایینی قرار دارد و 

ترین محله و کم زیستی محترین نارضایتی مربوط به ناراضی هستند. بیش
 .استآن مربوط به قلمرو دسترسی 

(1331ارژنگ )  
سنجش کیفیت محی  شهری 

 6 یموردی: منطقه ی)مطالعه
 تهران(

وضعیت کیفیت محی  شهری منطقه از  که دهدیمنتایج تحقیق نشان 
. طبق نتایج، میزان رضایتمندی دیدگاه شهروندان در حد متوس  است

فردی خانوارها )سن، مدت  هاییژگیوساکنان از کیفیت محی  شهری با 
 .کندیماجتماعی و اقتصادی( تغییر  هاییژگیواقامت، 

رهنمایی و دیگران 
(1331) 

تحلیلی بر کیفیت زندگی شهری در 
 شهر بابلسر

لسر در سطح کیفیت زندگی در شهر باب که دهدیمنتایج تحقیق نشان 
ولی بین محلات آن از نظر کیفیت زندگی شکاف عمیق  ،متوس  قرار دارد
 بییببالاترین سطح کیفیت و محله  ،شهرک دانشگاه یوجود دارد. محله

 را دارد.سطح  ترینیینپا،سروزه

ی و ملایفرجی 
(1333دیگران )  

تحلیل ابعاد کیفیت زندگی در 
 نواحی شهری ایران

شکاف بارزی از نظر  ،نواحی شهری ایران که دهدیم نتایج تحقیق نشان
 26شهر مورد مطالعه، تنها  253از  .کیفیت زندگی هستند یهاشاخص

شهر جزء نواحی محروم شناخته  51شهر از شهرهای برخوردار بودند و 
 شدند.

رضوانی و دیگران 
(1333)  

 یهاشاخصتوسعه و سنجش 
 یکیفیت زندگی شهری )مطالعه

 ر نورآباد لرستان(موردی: شه

درصد خانوارها در حالت بهزیستی،  25 که دهدیمنتایج تحقیق نشان 
در  هاآندرصد  6/26درصد خانوارها در حالت محرومیت قرار دارند.  1/31

 در حالت انطباق قرار دارند. هاآندرصد  6/21حالت ناهماهنگی و 

حریرچی و دیگران 
(1333)  

ی چگونگی وضعیت کیفیت زندگ
روندان شهر جدید پردیسشه  

اجتماعی،  یمعناداری میان متغیرهای سرمایه یرابطه ،طبق نتایج
ولی  .رضایتمندی، اشتغال، تحصیلات و متغیر کیفیت زندگی وجود دارد

. میانگین شودینمیدهتأهل درابطه معناداری میان کیفیت زندگی و سن و 
 .شده است برآورد33/13 ،کیفیت زندگی در این شهر

(1333لایر )ج  

بررسی کیفیت زندگی در شهر 
کارهایی جدید پردیس و ارائه راه

آن در بعد کالبدی  یبرای ارتقا
 محیطی

معیارها و عوامل کالبدی و محیطی در  که دهدیمنتایج تحقیق نشان 
، یجنتاتعیین میزان رضایتمندی از کیفیت زندگی نقش مؤثری دارد. طبق 

ندگی محله و رضایت از دسترسی به رضایت از هویت، سرز یهامؤلفه
د و مؤلفه ن همبستگی را با کیفیت زندگی دارتریبیش ،امکانات و خدمات

 . دترین همبستگی را با کیفیت زندگی دارکم،دسترسی به امکانات آموزشی
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  -4جدول ادامه 
 خلاصه نتايج عنوان پژوهش پديدآورنده

و  خوراسگانیربانی 
(1336کیانپور)  

ادی برای سنجش مدل پیشنه
موردی:  یکیفیت زندگی )مطالعه
 شهر اصفهان(

 ،میزان کیفیت زندگی شهروندان اصفهانی که دهدیمنتایج تحقیق نشان 
یعنی در سطح بالایی قرار دارد. طبق نتایج، میان کیفیت زندگی و  33/3

اما میان کیفیت زندگی و  .رابطه معناداری وجود دارد ،متغیر تأهل
 .شودینمرابطه معناداری مشاهده  ،و جنسمتغیرهای سن 

(1333عنبری )  
بررسی تحولات کیفیت زندگی در 

 (1335تا  1365ایران )

کلی در  طوربهمیزان کیفیت زندگی در ایران  که دهدیمنتایج تحقیق نشان 
 یهاشاخصس  قرار دارد. بالاترین میزان کیفیت زندگی در وسطح مت

آزادی و  یهاشاخصمیزان در  ترینیینپا بهداشت، فرهنگ و فراغت است و
 .شودیمامنیت مشاهده 

(1332زارعی )  
سنجش کیفیت زندگی در قلمرو 

 یشهری )مطالعه یبافت فرسوده
 شهر تهران( 3 یمنطقه :موردی

تهران  3 یمیزان کیفیت زندگی در منطقه که دهدیمنتایج تحقیق نشان 
و کالبدی در سطح  محیطیستیزاجتماعی، اقتصادی،  یهاشاخصاز نظر 

 .پایین قرار دارد

(1332پور )شیری  
سنجش کیفیت زندگی در بعد 

 11 یکالبدی و محیطی )منطقه
 تبریز(

 یهاشاخصمیزان رضایتمندی در بین  که دهدیمنتایج تحقیق نشان 
کالبدی و  یهاشاخصدر بین  ملکردی فق  در زمینه خدمات تجاری،ع

اجتماعی  یهاشاخصو ارتباطات و در بین  ونقلملحیفضایی فق  در زمینه
 ،در مجمو  در بعد کالبدی و محیطیمینه رواب  اجتماعی وجود دارد. در ز

تبریز در سطح نامطلوبی  11 یمیزان رضایت از کیفیت زندگی در منطقه
 قرار دارد.

 (1332منبع: نویسندگان )
 

 مباني نظريها و مفاهيم، ديدگاه
ت محی  شهری بررای فهوم کیفیم ،1336در سال 

بیتات سازمان ملل مطررح شرد. هاکنفرانس بار دراولین

 بررآوردهکیفیت محی  را مترادف برا  ،در این کنفرانس

کررردن نیازهررای اساسرری انسرران و عرردالت اجتمرراعی 

کیفیت زنردگی از نظرر  .(3: 1331)محمدی،  ددانستن

اما در  (.23چگونگی زندگی کردن است )همان:  ،لغوی

تعریف عام، کیفیت زندگی با عنوان زندگی راحرت  یک

و دسترسی به نیازهای اساسی در یرک محری  شرهری 

برخی از نویسرندگان (. Eiser, 2004: 2) شودمیتلقی 

چررون کیفیررت زنرردگی را مترررادف بررا مفرراهیمی هررم

زنردگی و حتری بهزیستی، خشرنودی، رضرایتمندی از 

 (.pal& Kumar, 2005: 225) داننردمیزندگی خروب 

کره از چنردین  اسرتکیفیت زندگی یک متغیر مرکب 

. تغییرر در سرطح درآمرد مرردم، گررددمیمؤلفه متأثر 

شرای  زندگی، وضعیت سلامت، اوقرات فراغرت، فشرار 

روحی و روانی، شادمانی خانوادگی، روابر  اجتمراعی و 

چندین متغیر دیگر بره شرکل مرکرب، متغیرر کیفیرت 

 :Rahman & et al., 2003) دهنردمیزندگی را نشان 

کیفیرت زنردگی و  یدر واقع هردف غرایی مطالعره (.1

کاربرد متعاقب آن برای این است کره مرردم قرادر بره 

داشتن یک زندگی با کیفیت بالا باشند. به طروری کره 

 Parker) باشد بخشلذتاین زندگی هم هدفمند و هم 

& Moor, 2005: 238.) 

 رويکردهاي نظري به کيفيت زندگي

، رویکردهرای مربروط بره کیفیرت بندیتقسیم در یک

 :اندکردهزندگی را دو گونه معرفی 

ایرن رویکررد در اک رر  الف( رويکرد اسککانديناويايي:

کشرورهای اسرکاندیناویایی  ویژهبرهکشورهای اروپایی 

طرفدار دارد. در این رویکرد، بر شرای  عینی زنردگی و 

ت مربوط به آن تأکیرد شرده اسرت و کیفیر هایمعرف

 زندگی اسرت زندگی افراد در گرو ارضای نیازهای اولیه

 زنرردگی، عینرری کیفیررت .(62-25: 1333)غیاثونررد، 

 :Das, 2008) دهدمینمایش  را زندگی بیرونی شرای 

298.) 

ترر تحقیقراتی کره در در بریش ب( رويکرد آمريکايي:

کیفیت زندگی انجام شده است،  یکشور آمریکا درباره

 شرانزندگیتجارب  هنری افرراد از  تر بهمحققان بیش

. در انردکردهتأکیرد  هایذهنیمعرفو به  اندکردهتوجه 

بختری بره عنروان منردی و خروش، رضایتاین رویکرد
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: 1333)غیاثوند،  شودمیاصلی سنجش یاد  هایمعرف

 کلری حسب رضایت بر زندگی  هنی کیفیت (.25-62

 شرودمی گیریاندازه کل یک عنوانبه و زندگی از افراد

(Das, 2008: 304.) 

به موارد زیر  توانمیاز جمله رویکردهای دیگر  

 اشاره کرد:

سرطوح  ایرن رویکررد، برر پایره: محورديدگاه مخاطب

متفرراوت ادراک محیطرری مخرراطبین قرررار دارد و از 

عواملی که بر رواب  متقابلشران اثرر  یبارهمخاطبین در

ت محری  و متغیرهرای کیفیر شرودسؤالمی، گذارندمی

. در ایررن رویکرررد، کیفیررت محرری  شررودمیاسررتخراج 

، از چگونگی فهمشران مخاطبیندرک  یمبتنی بر پایه

 Van) اسرت تعامرل اجتمراعی یو انتظارشان از حوزه

Poll, 1997: 14.) 

در ایررن دیرردگاه، نظرررات  محککور:ديککدگاه کارشککنا 

و تصررمیمات  هابررسرریکارشناسرران، مبنررای تمررامی 

)دهقررانی،  گیررردمیزنردگی قرررار مربروط برره کیفیررت 

1331 :16). 

 برر مبتنری غالبراً رویکررد ایرنرويکرد عامليت گکرا: 

 بره نره را جامعره و هسرتند شرناختی روش فردگرایی

 مرورد افراد جبری جمع عنوان به بلکه کلیت، عنوانیک

 پذیرد می چند هر تبیین گونه این دهد می قرار توجه

 ایرن اما هستند، دمفی تبیین برای فردی فرا عوامل که

و  کاهردهای فردی فررو میان به زمینههمچن را عوامل

 بره فرآینردها دهری شرکل در بر نقش کنشرگری فررد

 و هراقابلیت  هنیرات، بر ناظر بیشتر یعنی دارد، تأکید

 اجتمراعی ساختاری شرای  تا است افراد یهاتوانمندی

: 1331نرژاد و دیگرران، پیرامرونی )کروچکی محری  یا

126.) 

بین اندیشمندان توافقی وجرود ابعاد کيفيت زندگي: 

دارد که طبق آن مفهوم کیفیت زندگی، دو بعدی است 

و تمررام مطالعررات کیفیررت زنرردگی در دو سرفصررل 

 پذیردی  هنی انجام میهای عینی و شاخصهاشاخص

(Allen & et al., 2002: 14.) ابعراد کرردن یکپارچره 

 آوردن دسرت بره امکران زندگی  هنی کیفیت و عینی

 در زنرردگی کیفیررت از و مفیرردتری تررر کامررل تصررویر

 بنابراین. دارد وجود زمانی مکانی و گوناگون مقیاسهای

 برگیرنرد  در بایرد کیفیت زندگی از جامعی ارزیابی هر

 زنردگی کیفیت سنجش .باشد  هنی و عینی یهاجنبه

 بررای رویکررد هرر دو تروان از مری توانرد شرکل بدین

 ترر قابرل اطمینران و اعتمراد قابل اطلاعات به رسیدن

کند )رضوانی و دیگرران،  استفاده زندگی کیفیت درباره

 مرورد در متناقضی یهابحث این وجود، با. (35: 1333

 وجرود زنردگی  هنی و عینی بین کیفیت رابطه شدت

دارد. م لاً بررتون و همکاران معتقدند رابطره برین بعرد 

 :Brereton & et al., 2008) کیفی و  هنی قوی است

در حالی که داس معتقد است رابطه بین ایرن دو  (393

کامینس هفت بعد را  (.Das, 2008: 308) ضعیف است

از کیفیت زنردگی نشران مری دهرد کره شرامل: رفراه، 

بهداشت، خلاقیت، صمیمیت، امنیت، سعادت جامعره و 

: 1331سلامت روان می شود )کوچکی نژاد و دیگرران، 

123  .) 

 

 روش تحقيق

 - یفیصتو ،در این تحقیق به کار رفته وشر

ابزار به صورت پیمایشی با استفاده از بوده و  تحلیلی

آماری مورد  انجام شده است. جامعه نامهپرسش

شامل شهروندان شهر  ،مطالعه در فرایند پرسشگری

صورت تصادفی به یریگنمونهروش .استجدید بینالود 

ز مدل کوکران ساده بوده و حجم نمونه با استفاده ا

برآورد شد. با توجه به جمعیت شهر جدید بینالود 

 353با استفاده از روش کوکران  ،نفر( 5111)

آن شهروندان  شد ونامه مورد نیاز بود که تهیه پرسش

 . کردندتکمیل را 

 :(1331)زیاری، فرمول کوکران :4فرمول 

 
 

T=1.96p=0.50      q=0.50        d=0.05                         
 

برای بررسری کیفیرت زنردگی در شرهر بینرالود از 

استفاده شده اسرت و هرر یرک از ایرن  شاخصچندین 

مؤلفره گنجانرده  نامه با چند زیرردر پرسش هاشاخص

اسررت و  سررؤال شصررتنامرره حرراوی پرسررش .اندشررده

زیبررایی شررهر،  برردی،مسررکن، محرری  کالیهاشاخص
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دی، تسهیلات خردماتی، ایمنری و امنیرت، بهزیستی فر

، دسترسری و زیسرتی محفرهنگ، وضعیت اقتصادی، 

. دهرردیمفراغررت را پوشررش  اوقرراتو  نقررل و حمررل

 افرزارنرمبرا اسرتفاده از  نامرهپرسش حاصل از یهاداده

SPSS  پایررایی  برررای محاسرربه شررد.تجزیرره و تحلیررل

اده نامه از آزمون آلفرای کرونبراا اسرتفپرسش سؤالات

سطح قابرل و در  33/1د که میزان پایایی آن برابر با ش

 ای بررسی وضرعیت متغیرهرا از آزمرون. براستقبولی 

t-test نرو   سرهستفاده شده اسرت. در ایرن پرژوهش ا

و ترتیبی داشتیم که برای بررسری  ، نسبیمتغیر اسمی

از آزمررون  و نسرربی  ن متغیرهررای ترتیبررییمیررارابطرره

Spearman و Pearson تفاده شررد و برررای بررسرری اسرر

متغیرهرررای اسرررمی و ترتیبررری از  میررران رابطررره

 ؛اسرررتفاده شرررد Chi-Squareو   Crosstabsآزمرررون

 هرادادهگونه که ابتدا جدول توافقی ایجراد شرد و بدین

 و Crosstabsبره وسریله آزمرون  شردن Recodeبعد از 

Chi-Square تجزیه و تحلیل شد. 

آمراری پارامتریرک آزمون  ینترمهمtآزمون  :tآزمون 

جامعره  هراییانگینم است کره آزمرون فررر دربراره

میرانگین  ، فاصرلهt. در واقع در آزمون شودیماستفاده 

اسرت )دلراور، یریگاندازهمورد نظر قابرل  جامعه با نقطه

1332 :263  .) 

بررای  ن رابطرهیاین آزمون برای تعی يرسون:آزمون پ

)حافظ نیرا،  رودیمبه کار  یافاصلهمتغیرهای نسبی و 

1333 :263.) 

که اسپیرمن تهیه  یارتبههمبستگی  روش اسپيرمن:

ده اسررت، شررکل خاصرری از همبسررتگی کرررو ترردوین 

کره  رودیمرگشتاوری پیرسون است و زمرانی بره کرار 

شده از متغیرهای مورد مطالعه بره  یآورجمع یهاداده

 (.211: 1332د )دلاور، باش یارتبهصورت 

 یاهرآزمرونشرکل خاصری از  ر:آزمون ککا اسککو 

به  یارتبهاسمی و  یهادادهناپارامتریک است که برای 

 (.232: 1332)دلاور،  رودیمکار 

 جردول تروافقی بررای بررسری رابطره جدول توافقي:

. در واقع رودیمن متغیرهای اسمی و ترتیبی به کار میا

رضرایت که آیا میزان  دهدیمیک جدول توافقی نشان 

و شرغل وی  ، تأهرلفرد وابسته بره جرنس یا مشارکت

 (.53: 1333است یا خیر )بایزیدی و دیگران، 

 

 و قلمرو پژوهشمحدوده 
 جذب اولیه و اصلی هدف با بینالود جدید شهر

 تبع به و مشهد بالقوه جمعیتی سرریزهای از بخشی

 در کا ب اشتغالهای روند از گسترش جلوگیری آن،

شد  ایجاد صنعتی یاهسرمایه جذب و مشهد کار بازار

در  (. شهر جدید بینالود6: 1331)قنبری و دیگران، 

تاسیس و آغاز عملیات اجرایی آن توس   1331اسفند 

شرو  شد. این  1331شرکت عمران این شهر از سال 

دقیقه  53درجه و  35از نظر موقعیت مطلق در شهر 

دقیقه شرقی در ایران قرار  22درجه و  53شمالی و 

ی بینالود و هادر دامنه جنوبی کوهنظر نسبی دارد و از 

 65کیلومتری شرقی شهر نیشابور و  62در فاصله 

کیلومتری جنوب غربی شهر مشهد در امتداد بزرگراه 

مشهد واقع شده است و از شمال به ارتفاعات  -نیشابور

رشته کوه بینالود، از شرق به عوارر و ارتفاعات 

از جنوب به منتهی به اراضی سنگ بست فریمان، 

اراضی کشاورزی و جاده قدیم مشهد نیشابور و از غرب 

به اراضی ناهموار غرب روستای حسین آباد تا روستای 

به اراضی ناهموار منتهی  فخر داود با شیب تندی

 . (1332 )مجله نیشابور، گرددمی

 

 جمعيت شهر جديد بينالود -2جدول 
 يافتهاسکانجمعيت  شده بينييشپجمعيت  سال

1333 51333 3651 

1332 33653 5111 

 (منبع: همان)
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 موقعيت شهر جديد بينالود   -4شکل 
 (1336 ،نویسندگانمنبع: )

 

 بحث اصلي

شرهروندی کره  353از : اجتماعي هاييانبنيمؤلفه

نفرر  133نفر مررد و  131، اندگرفتهمورد پرسش قرار 

نفرر  13گویران کارمنرد، نفرر از پاسرخ 63زن هستند. 

نفرر  31، دارخانرهنفر  133نفر شغل آزاد،  36دانشجو، 

گویران پاسرخ نفرر از 311نفر سایر هستند.  23بیکار و 

نفر  3نفر مجرد هستند. از نظر تحصیلات  63متأهل و 

نفرر  33نفرر کارشناسری،  31نفر ارشد،  3در دکتری، 

نفررر  63نفررر سرریکل،  65نفررر دیررپلم،  113کرراردانی، 

سرال، 21-11نفر بین  13ظر سن، هستند. از ن سوادیب

سرال،  61-31برین نفر 33سال،  31-21نفر بین  133

 3سال،  61-51بین  نفر 13سال،  51-61بین نفر  23

 دارند.  بالا سنسال به  61نفر 

 

 بررسي کيفيت زندگي
 ،کره در بخرش روش تحقیرق  کرر شرد طورهمان

ین دبرای بررسی کیفیت زندگی در شهر بینالود از چنر

 هامؤلفرههر یک از  ،. در ادامهاست ده شدهاستفا مؤلفه

 جداگانه بررسی خواهد شد.  یهابخشدر 

 هشرتبرای بررسی مسکن از  مسکن: يبررسي مؤلفه

به وضروح میرزان  (3)جدول  .سؤال استفاده شده است

. دهرردیمرضررایت افررراد و کیفیررت مسررکن را نمررایش 

یت، ترین میزان رضاکم ،شودیم ملاحظهکه  طورهمان

مربوط به کیفیت بهداشتی مسکن و بالرا برودن ترراکم 

 تریینپرامسکن کیفیرت  یمسکن است. در کل، مؤلفه

 دهردیمکره نشران  دهدیماز سطح میانگین را نشان 

 .(6ساکنین از کیفیت مسکن رضایت ندارند )جدول 
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 مسکن بررسي مؤلفه -9جدول 

 مسکن

 فراوانی

 Test میانگین

value 
T Sig یخیل 

 زیاد
 کم متوس  زیاد

خیلی  

 کم

 .111 -12436 3 2463 63 156 113 23 3 رضایت از تراکم افراد در اتاق

 .111 -34163 3 2462 63 116 133 33 13 رضایت از کیفیت مصالح

 .111 -34332 3 2431 53 63 3 35 13 رضایت از تعداد اتاق در مسکن

 .611 14523 3 3413 33 63 135 31 36 رضایت از معماری داخلی مسکن

 .113 -34133 3 2433 63 33 115 116 3 رضایت از موقعیت مسکن

 .116 -24626 3 2431 36 36 61 63 66 رضایت از سروصداهای اطراف

 .111 -64611 3 2433 53 33 35 33 3 پرداختی هایینههزرضایت از 

 .111 124265 3 2423 113 125 63 63 13 رضایت از بهداشت مسکن

 (1332منبع: نویسندگان، )

 مسکن يمتغيرها براي مؤلفه نمره سازييکسان-1جدول 

Compute ميانگين Test value t Sig Df 

 356 .111 -34263 26 21463 مسکن

 (1332منبع: نویسندگان، )
 

برای سنجش رضایت محيط کالبدي:  بررسي مؤلفه

ؤال س پنجمحی  کالبدی شهر از  یساکنین درباره

گویای آن است.  (،5)استفاده شده است که جدول 

ترین میزان ، کمدهدیمنشان  (5)که جدول  طورهمان

و الگوی ساخت  هایکاربرسازگاری  یرضایت، درباره

موارد، رقم بالاتر از میانگین را نشان  یست. بقیههاخانه

مسکن رقمی نزدیک به  و در کل مؤلفه ددهیم

 .(6)جدول  دهدیممیانگین را نشان 
 

 محيط کالبدي بررسي مؤلفه-5جدول 

 محيط کالبدي

 فراواني

 Test ميانگين

value 
T Sig خيلي 

 زياد 
 کم متوسط زياد

خيلي  

 کم

 .111 34231 3 3421 63 63 33 166 33 روهایادهپوشپکفرضایت از 

 .111 64656 3 3426 63 63 33 166 23 هایابانخرضایت از الگوی 

رضایت از اتصال و پیوستگی نقاط 

 در شهر 
65 53 163 63 21 3411 3 14336 163. 

رضایت از الگوی سکونتی شهر 

 )آپارتمانی، ویلایی و ...(
23 33 113 63 33 2435 3 34363- 111. 

 .111 -34636 3 2461 123 36 33 115 3 هایکاربررضایت از سازگاری 

 (1332منبع: نویسندگان، )
 

 محيط کالبدي يمتغيرها براي مؤلفه ينمره سازييکسان-6جدول 

Compute ميانگين Test value t Df 

 356 -14163 15 16436 محی  کالبدی

 (1332منبع: نویسندگان، )
 

بررای بررسری زيبايي فضکاهاي شکهر:  بررسي مؤلفه

 ،ساکنین از آن رضایتکیفیت زیبایی در شهر و میزان 

ن نتایج آ (3)جدول  ه که درسؤال استفاده شد هفتاز 

ترین میزان، رضایت از نرورپردازی . کمشودیممشاهده 
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 تریینپاار یست که رقمی بسنماهاآبدر شب و کیفیت 

. ساکنین معتقد بودنرد کره دهدیماز میانگین را نشان 

نه تنها زیبایی نورپردازی در شرب وجرود نردارد، بلکره 

سراکنین  میزان نور در سرطح غیرر اسرتاندارد اسرت و

. کننرردیماسررتفاده  قرروهچراغگرراهی برررای تررردد از 

کیفیت فضای سبز است کره از بیشترین میزان رضایت،

 سررایرحرردودی از آن رضررایت داشررتند. در سرراکنین تا

مؤلفره  میزان رضرایت در سرطح پرایینی اسرت. ،موارد

از میررانگین را نشرران  تریینپررارقمرری در کررل زیبررایی 

ن شهر بره ایرن ی مسئولاوجهتبی که نشان از  دهدیم

 .(3)جدول  مقوله است

برای سرنجش سنجش بهزيستي فردي:  بررسي مؤلفه

استفاده شده که جردول  سؤالپنج بهزیستی فردی، از 

. در این میران، دهدیمبه وضوح میزان آن را نشان  (3)

آرامرش و رضرایت  ،تررین میرزان بهزیسرتی فرردیکم

ترر از میرانگین را نشران درونری اسرت کره رقمری کرم

بالاتر از  ،. در سایر موارد، میزان بهزیستی فردیدهدیم

سطح میانگین است. در کل، میانگین این مؤلفه، بالراتر 

 (.11است )جدول  از سطح میانگین
 

 زيبايي فضاهاي شهر بررسي مؤلفه-7جدول 

 يشهر فضاهاي زيبايي
 فراواني

 Test ميانگين

value 
T Sig خيلي 

 ادزي 
 کم متوسط زياد

خيلي  

 کم

 .166 -14333 3 243 33 36 53 33 63 فضاها یزیآمرنگرضایت از  

 .111 -164166 3 143 216 35 13 63 13 رضایت از  نورپردازی در شهر

 .111 343 3 3423 23 36 61 163 33 رضایت از  فضای سبز شهر

 .111 -34536 3 2463 33 116 33 33 3 رضایت از  مبلمان شهر

 .111 -154626 3 1435 133 33 13 23 31 نماهاآبرضایت از  طراحی 

 .111 -64132 3 2432 36 63 33 36 23 هایدانمرضایت از زیباسازی 

 .216 14236 3 3413 23 35 33 33 66 رضایت از  نمای ساختمان

 (1332منبع: نویسندگان، )
 

 زيبايي فضاها لفهمتغيرها براي مؤ ينمره سازييکسان-8جدول 

Compute ميانگين Test value t Sig Df 

 356 .111 -114123 21 13423 زیبایی

 (1332منبع: نویسندگان، )
 بهزيستي فردي -3جدول 

 بهزيستي فردي
 فراواني

 Test ميانگين

value 
T Sig خيلي 

 زياد 
 کم متوسط زياد

خيلي  

 کم

 .533 14562 3 3416 56 66 31 33 63 میزان احساس تعلق به شهر

 1411 14111 3 3411 63 36 63 126 23 میزان امید به آینده

 .153 -14313 3 2433 63 113 63 116 23 آرامش و رضایت درونی

 .312 1412 3 3416 23 125 33 123 33 و روحی یجسممیزان سلامت 

 .111 34356 3 3463 23 33 35 153 66 میزان رابطه با همسایگان

 (1332نبع: نویسندگان، م)
 

 بهزيستي فردي متغيرها براي مؤلفه ينمره سازييکسان-41جدول 

Compute ميانگين Test value t Sig Df 

 356 .133 14331 15 15461 بهزیستی فردی

 (1332منبع: نویسندگان، )
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 هاییبررسردر تسکهيلات خکدماتي:  بررسي مؤلفکه

در  شرده ارائرهمربوط به کیفیت خردمات و تسرهیلات 

سؤال استفاده شرده اسرت کره در جردول  پنجشهر، از 

جردول در کره  طورهماننمایش داده شده است.  (11)

نشان داده شده، میزان رضایت از کیفیت خدمات ارائره 

ضرعف مردیریت  بیرانگر بسیار پرایین اسرت کره ،شده

ن در ایرن زمینره اسرت. سراکنین معتقدنرد در ئولامس

زشرری، تفریحرری، بهداشررتی و امکانررات آمو یزمینرره

چنررین تجهیررزات و تأسیسررات شررهری، مشررکلات هررم

ترین میزان، رضرایت از امکانرات . کموجود دارد یفراوان

آموزشی و تفریحی است کره از کیفیرت بسریار پرایین 

بودنرد.  منردیهگلامدارس و نبود مناطق تفریحی بسیار 

نیز کیفیرت ایرن مؤلفره را در کرل نشران  (12)جدول 

ارزش ( در مقابرل 56/11که میانگین خدمات ) دهدیم

 ، رقمی بسیار پایین است.میانگین

 
 تسهيلات خدماتي بررسي مؤلفه -44جدول 

 تسهيلات خدماتي

 فراواني

 Test ميانگين

value 
T Sig خيلي 

 زياد 
 کم متوسط زياد

خيلي  

 کم

 .111 -154332 3 1433 136 33 23 53 3 رضایت از امکانات بهداشتی

 .111 -264313 3 1435 165 156 3 13 11 امکانات تفریحی رضایت از

 .111 -314336 3 1453 212 33 23 13 1 امکانات آموزشیرضایت از 

 .111 -64611 3 2451 136 63 63 116 21 تجهیزات شهریرضایت از 

 .111 -64313 3 2431 66 33 113 36 21 تأسیسات شهریرضایت از 

 (1332ن، منبع: نویسندگا)
 

 تسهيلات خدماتي متغيرها براي مؤلفه نمره سازييکسان -42جدول 

Compute ميانگين Test value t Sig Df 

 356 .111 -214311 15 11456 تسهیلات خدماتی

 (1332منبع: نویسندگان، )

 يمني اامنيت و  بررسي مؤلفه -49جدول 

 ايمني و امنيت

 فراواني

 Test ميانگين

value 
T Sig خيلي 

 زياد 
 کم متوسط زياد

خيلي  

 کم

 .111 -134666 3 2416 165 113 11 63 23 امنیت زنان و کودکان در شب

 .111 -34256 3 2432 61 33 133 61 23 امنیت ساکنان در برابر افراد لاابالی

امنیت ساکنان در برابر سارقان 
 اتومبیل و منازل

33 135 113 33 23 3432 3 54316 111. 

رضایت از برخورد نیروی انتظامی با 

 مجرمان
33 163 115 23 3 3456 3 114631 111. 

 هاییناهنجارمیزان امنیت در برابر 

 اجتماعی )جنایت و...(
63 33 155 3 53 3413 3 24663 113. 

رضایت از تأمین ایمنی ساکنان از 

 و...(یکشخ طریق نصب نرده، 
13 35 53 23 163 3433 3 34161- 111. 

 (1332منبع: نویسندگان، )
 

بررای سرنجش رضرایت  يمني:امنيت و  بررسي مؤلفه

سرؤال اسرتفاده  ششاز  شانیمنیاساکنین از امنیت و 

میررزان رضررایت را نشرران  (،13)شررده اسررت. جرردول 

تررین میرزان رضرایت کره در ایرن میران، کرم دهدیم
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 هرا. آنامنیت زنان و کودکران در شرب اسرت یدرباره

رأت بیرررون رفررتن در شررب را ندارنررد کرره حترری جرر

تررین روشنایی پایین اسرت. بریش ،ترین علت آنبیش

رضررایت از عملکرررد نیررروی  میررزان رضررایتمندی نیررز

ایمنرری و  یانتظررامی در شررهر اسررت. در کررل، مؤلفرره

از سررطح میررانگین را نشرران  تریینپرراامنیررت، رقمرری 

 (.16)جدول  دهدیم

 

 يرها براي مؤلفه ايمني و امنيتنمره متغ سازييکسان -41جدول 
Compute ميانگين Test value t Sig Df 

 356 .111 -34363 13 13425 ایمنی و امنیت

 (1332منبع: نویسندگان، )
 

مؤلفره فرهنرگ، از  در زمینرهفرهنک::  بررسي مؤلفه

آن را نمایش  (15)سؤال استفاده شده که جدول  چهار

ز کیفیررت ، ایترررین میررزان رضررایتمند. کررمدهرردیم

که  هایییبررسساکنین و با  یبه گفته .هاستکتابخانه

شرهر گلبهرار در یرک واحرد  صورت گرفرت، کتابخانره

را دچرار  یرسرانخدماتمسکونی قرار گرفته که امکان 

از سراکنین از وجرود  رخریمشکل کرده است و حتی ب

از  ترین میزان رضایتمندی نیرزآن اطلا  نداشتند. بیش

د است کره نزدیرک بره میرانگین اسرت. کیفیت مساج

از  تریینپراسرطحی  ،فرهنگ در کرل یمیانگین مؤلفه

 (.16)جدول  دهدیمسطح میانگین را نشان 

 

 فرهن: بررسي مؤلفه -45جدول 

 فرهن:
 فراواني

 Test ميانگين

value 
T Sig خيلي 

 زياد 
 کم متوسط زياد

خيلي  

 کم

 .111 -334633 3 1413 252 53 23 13 1 هاکتابخانهرضایت از کیفیت 

 .111 -64213 3 246 33 63 123 66 13 رضایت از فرهنگ شهروندی

 .111 -134223 3 1435 225 63 13 13 23 رضایت از کیفیت مدارس

 .116 14631 3 3411 53 63 116 33 53 رضایت از کیفیت مساجد

 (1332منبع: نویسندگان، )
 

 فرهن: غيرها براي مؤلفهمت ينمره سازييکسان -46جدول 

Compute ميانگين Test value t Sig Df 

 356 .111 -134521 12 3435 ایمنی و امنیت

 (1332منبع: نویسندگان، )

 اقتصاد بررسي مؤلفه -47جدول 

 اقتصاد

 فراواني

 Test ميانگين

value 
T Sig خيلي 

 زياد 
 کم متوسط زياد

خيلي  

 کم

 .111 -134133 3 2422 33 136 136 11 2 رضایت از درآمد

 .111 -254333 3 1432 113 162 63 11 1 اندازپسرضایت از 

 .111 -34235 3 2451 116 36 53 63 31 زندگی هایهزینهرضایت از 

 .111 -124311 3 2436 36 33 152 31 2 رضایت از کیفیت شغلی

 .111 -124352 3 2433 33 132 113 31 3 رضایت از  امنیت شغلی

 (1332منبع: نویسندگان، )
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 کره در زمینره هایییبررسردر اقتصاد:  بررسي مؤلفه

اقتصراد خانوارهرا در گلبهرار صرورت گرفرت، نشران از 

 طورهماندر این زمینه دارد.  هاآنرضایت بسیار پایین 

 به وضوح مشرخص اسرت، در همره (13)که در جدول 

تررین و کمموارد، میزان رضایتمندی بسیار پایین است 

است که آنران معتقرد بودنرد برا  اندازپسآن مربوط به 

گروی پاسرخبالای زندگی، درآمد حتری  توجه به هزینه

 انردازپسنیست؛ بنابراین پولی برای  زندگی هایینههز

اقتصراد نشران  ترکیب مؤلفه(، 13). در جدول ماندینم

 . دهدیمداده شده که میزان پایین میانگین را نشان 
 

 اقتصاد يمتغيرها براي مؤلفه ينمره سازييکسان-48جدول 
Compute ميانگين Test value t Sig Df 

 356 .111 -134353 15 11433 اقتصاد

 (1332منبع: نویسندگان، )
 

به بررسی  (13)در جدول زيست: محيط بررسي مؤلفه

پرداختره شرده کره بررای  زیسرتی محمیزان کیفیت 

 طورهمانال استفاده شده است. سؤ پنجسنجش آن از 

تررین میرزان رضرایتمندی، ، کرمشرودیم ملاحظرهکه 

 زیسرتی مح کیفیت آب شهر بینالود است. در زمینره

از میرانگین  تریینپرادر کلمیزان رضایتمندی در سطح 

 (.21است )جدول

 

 زيستيطمح بررسي مؤلفه -43جدول 

 زيستمحيط

 فراواني

 Test ميانگين

value 
T Sig خيلي 

 زياد 
 کم متوسط زياد

خيلي  

 کم

 .111 34133 3 3453 63 53 63 63 155 هاآلایندهدهی رضایت از سامان

رضایت از مقابله با حیوانات موزی و 

 مزاحم
13 33 33 113 116 2431 3 114325- 111. 

 .166 -14333 3 2433 51 63 156 63 33 منظم زباله آوریجمعرضایت از 

و  هاجویز رسیدگی به رضایت ا
 هاکانال

33 53 116 53 33 2431 3 64326- 111. 

 .111 -234533 3 1461 226 63 65 16 3 رضایت از  کیفیت آب

 (1332منبع: نویسندگان، )
 

 زيستيطمح متغيرها براي مؤلفه نمره سازييکسان-21جدول 

Compute میانگین Test value t Sig Df 

 356 .111 -34126 15 13416 زیستی مح

 (1332)منبع: نویسندگان، 
 

 و حمرلکیفیرت  در زمینرهنقل:  و حمل بررسي مؤلفه

سؤال برای سنجش  هشتدر شهر جدید گلبهار از  نقل

 (21)کره در جردول طورهمانآن استفاده شده اسرت. 

میررزان  برره جررز هاینررهمز ، در همررهشررودیم ملاحظرره

بسیار پایین قررار  ترافیک، میزان رضایتمندی در سطح

 نقرل و حمرل ترکیرب مؤلفره ( نیز22)دارد. در جدول 

رقرم بسرار پررایین  بیرانگرنشران داده شرده اسرت کرره 

 از ارزش میانگین است. نقل و حملمیانگین 
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 ونقلحمل بررسي مؤلفه-24جدول 

 ونقلحمل

 فراواني

 Test ميانگين

value 
T Sig 

ار 
سي
ب

ب
خو

ب 
خو

ط 
س
تو
م

 

ف
عي
ض

ار  
سي
ب

ضع
ف
ي

 

 .111 -314163 3 1456 231 63 53 3 11 دسترسی به مراکز تجاری

 .111 -314312 3 1463 252 33 15 3 6 دسترسی به مراکز آموزشی

 .111 -124332 3 2426 123 36 36 63 3 عمومی ونقلحملدسترسی به 

 .111 -234151 3 1431 166 135 31 13 3 دسترسی به امکانات تفریحی

مراکز بهداشت  دسترسی به
 درمانی

23 11 33 65 216 1431 3 134266- 111. 

 .111 64633 3 3433 36 33 21 33 135 کنترل و بهبود کنترل ترافیک

 .326 -14336 3 2432 115 36 63 33 33 عمومی هایپارکینگکیفیت 

 .111 -64331 3 2463 33 63 66 36 23 ونقلحملها هزینهوضعیت 

 (1332 )منبع: نویسندگان،
 

 ونقلحمل متغيرها براي مؤلفه نمره سازييکسان-22جدول 

Compute ميانگين Test value t Sig Df 

 356 .111 -134531 26 13436 نقل و حمل

 (1332)منبع: نویسندگان، 
 

برای سنجش میزان اوقات فراغت:  بررسي مؤلفه

تفریح و اوقات فراغت از دو  کیفیت زندگی در زمینه

ل استفاده شده که این مؤلفه نیز سطح پایین سؤا

 (.26و  23)جدول  دهدیممیانگین را نشان 
 

 اوقات فراغت بررسي مؤلفه -29جدول 

 اوقات فراغت

 فراواني

 Test ميانگين

value 
T Sig خيلي 

 زياد 
 کم متوسط زياد

خيلي  

 کم

 .111 -264163 3 1466 231 53 33 21 11 میزان وقت آزاد 

تفریحی  هاییتفعالیزان م

، شاپیکاف)رفتن به پارک، 

 ورزش و..(

3 33 61 63 223 1432 3 224336- 111. 

 (1332)منبع: نویسندگان، 
 

 ونقلحمل متغيرها براي مؤلفه نمره سازييکسان -21جدول 

Compute ميانگين Test value t Sig Df 

 356 .111 -234613 6 3433 ونقلحمل

 (1332ندگان، منبع: نویس)
 

برای سنجش میزان کیفیت ساکنین  در نهایت

بالا را ترکیب  یهامؤلفهجدید گلبهار، همه شهر 

کردیم تا یک شمای کلی از کیفیت زندگی به دست 

میزان کیفیت زندگی را در کل نشان  (،25)آید. جدول 

از  تریینپا( بسیار 55/153که میزان آن ) دهدیم

 . ارزش میانگین است
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 کيفيت زندگي متغيرها براي مؤلفه يهانمره همه سازييکسان-25جدول 

Compute ميانگين Test value t Sig Df 

 356 .111 -134633 131 153455 کیفیت زندگی

 (1332)منبع: نویسندگان، 
 

اجتماعي و کيفيت  هاييانبن ميان بررسي رابطه

( نسبیسن )متغیر  میان یبرای بررسی رابطه: زندگي

و کیفیت زندگی، از آزمون پیرسون استفاده شده است. 

 میاناین آزمون نشان داد که همبستگی منفی نتایج 

افزایش یعنی با  ؛سن و کیفیت زندگی وجود دارد

 (.26)جدول  آیدیمپایین میزان سن، کیفیت زندگی 

 

 متغير سن با متغير کيفيت ميان رابطه -26جدول 
گي پيرسونآزمون همبست کيفيت سن  

14111 14362-  ضریب همبستگی 

 معناداری --- 14111 مشارکت

353 353 N 
 (1332منبع: نویسندگان، )

 

 
 متغيرهاي سن با متغير کيفيت ميان رابطه -2کل ش

 

مردت اقامرت و  ن متغیرهایمیا برای بررسی رابطه

تحصیلات با متغیر کیفیت زنردگی کره هرر دو نرو  از 

 Spearmanاز آزمررون  ،هسررتند یمتغیرهررای ترتیبرر

استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که میان 

رابطره  ،کیفیرت زنردگیمتغیرر  برا مدت اقامرتمتغیر 

، مردت اقامرتوجود دارد و با افزایش میرزان  داریمعن

. طبرق نترایج، یابردیمکراهش کیفیرت زنردگی میزان 

 وجرودکیفیرت زنردگی و  سوادمعناداری میان  یرابطه

 (.23ندارد )جدول 

 

 ن متغيرهاي مدت اقامت و تحصيلات با متغير کيفيتميا رابطه -27جدول 

 آزمون همبستگي اسپيرمن کيفيت مدت اقامت تحصيلات

 ضریب همبستگی 14111 -14623 14121

 معناداری --- 14111 14632 کیفیت

363 363 363 N 

 (1332منبع: نویسندگان، )
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 متغيرهاي مدت اقامت با متغير کيفيت انمي رابطه -9شکل

 

و  ، تأهرلمتغیرهای جنس یمیانرای بررسی رابطهب

 کیفیرت زنردگیشغل )متغیرهرای اسرمی( برا متغیرر 

با  Chi-Square و Crosstabsمتغیر ترتیبی( از آزمون )

نترایج حاصرل از . استفاده از جدول توافقی استفاده شد

متغیرر نس برا ان داد که میان متغیرهای جرتحقیق نش

( 23دارد )جدول وجود  داریمعن رابطه ،کیفیت زندگی

و میزان کیفیرت زنردگی مرردان بالراتر از زنران اسرت 

 (.23)جدول 
 

 جنس و کيفيت آزمون کا اسکو ر براي رابطه -28جدول 
Sig. (2-sided) Value Chi-Square Tests 

 کا اسکوئر -پیرسون 34166 14111

 حتمالنسبت ا 34256 14111

 (1332)منبع: نویسندگان، 

 جنس و کيفيت آزمون کرا  تب براي رابطه  -23جدول 

 آزمون کرا  تب کيفيت بالا کيفيت متوسط کيفيت پايين

 تعداد 13 63 35
 مرد

5346%  2346%  1143%  درصد 

 تعداد 3 33 33
 زن

5243%  6242%  643%  درصد 

5543%  3643 343%  جمع درصد 

          (1332ان، منبع: نویسندگ)

 

 تأهل و کيفيت آزمون کا اسکو ر براي رابطه  -91جدول 
Sig. (2-sided) Value Chi-Square Tests 

کا اسکوئر -پیرسون 354132 14111  

 نسبت احتمال 34256 14111

 (1332منبع: نویسندگان، )
 

 آزمون کرا  تب براي رابطه تأهل و کيفيت -94جدول 
متوسط کيفيت کيفيت پايين  آزمون کرا  تب کيفيت بالا 

 تعداد 3 126 165
 متأهل

55%  62%  13%  درصد 

 تعداد 13 1 23
 مجرد

6143%  1%  3343%  درصد 

5543%  3643%  343%  جمع درصد 

 (1332)منبع: نویسندگان، 
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 شغل و مشارکت آزمون کا اسکو ر براي رابطه -92جدول 
Sig. (2-sided) Value Chi-Square Tests 

کا اسکوئر -پیرسون 2114362 14111  

 نسبت احتمال 1364532 14111

 (1332منبع: نویسندگان، )

 متغير شغل و کيفيت آزمون کرا  تب براي رابطه -99جدول 
 آزمون کرا  تب کيفيت بالا کيفيت متوسط کيفيت پايين

 تعداد 3 11 33
 کارمند

6342%  1343%  15%  درصد 

 تعداد 1 1 13
 دانشجو

111%  1%  1%  درصد 

 تعداد 3 3 11
 سایر

3543%  22415%  22415%  درصد 

 تعداد 13 61 61
دارخانه  

66%  66%  13%  درصد 

 تعداد 3 33 23
 آزاد

3645%  5146%  1242%  درصد 

 تعداد 1 1 31
 بیکار

111%  1%  1%  درصد 

 (1332منبع: نویسندگان، )
 

متغیرر کیفیرت میران متغیرر تأهرل و طبق نتایج، 

( و 31دار وجررود دارد )جرردول یمعنرررابطرره ، زنرردگی

بالراتر از افررراد ،میرزان کیفیررت زنردگی در افررراد مجرد

 (. در متغیر اشتغال نیرز رابطره31متأهل است )جدول 

تررین میرزان (. کرم32معنراداری وجرود دارد )جردول 

ترتیررب مربرروط برره افررراد بیکررار، کیفیررت زنرردگی برره

اترین میرزان کیفیرت دانشجویان و کارمندان اسرتو بالر

و افرراد دارخانرهافرراد  یرزندگی به ترتیب مربوط به سا

 (.  33ی آزاد است )جدول هاشغلدارای 

 

 گيرينتيجهبندي و جمع
بر مبنرای ارتقرای کیفیرت زنردگی در  ریزیبرنامه

شهری با توجه به  یتوسعه هایزمینهشهرهای جدید، 
ضایتمندی نیازهای ساکنان را فراهم آورده و احساس ر

، کره آوردمریاز سکونت در شهر جدید را فرراهم  هاآن
منجر شده و به تحقق  هاآناین امر به تمایل ماندگاری 

. به همین علرت انجامدمیاهداف ایجاد شهرهای جدید 
در شهرهای جدید باید بر  ریزیبرنامهگفت که  توانمی

. بنرابراین شود گذاریپایهمبنای ارتقای کیفیت زندگی 

کاهش مشکلات در شرهرهای برزرگ و  هایراهکی از ی
ماندگاری جمعیت در شهرهای جدید که از اهم اهداف 

 یبره مقولره توجره زیرادایجاد شهرهای جدید اسرت، 
. در راسررتای ایررن هرردف، ایررن اسررتکیفیررت زنرردگی 

پژوهش بره بررسری کیفیرت زنردگی در شرهر جدیرد 
آنجا  پرداخته تا با شناخت کیفیت زندگی در «بینالود»

و مشرکلات را بشناسرد و  هاضعفو عوامل مؤثر بر آن، 
 در زمینه ارتقای کیفیت آن ارائه دهد.  هاییحلراه

گی نتایج تحقیق نشان داد که میرزان کیفیرت زنرد
از وضعیت  ی ابعاد بسیار پایین است و ساکنیندر همه

 تررزندگی خود رضایت ندارنرد و ایرن نارضرایتی بریش
کره  معتقرد بودنرد ها. آنی استشهر مسئولانمتوجه 
توجهی به این شهر مبرذول  ،ن شهری و استانیمسئولا
معنرادار  چنین نتایج نشان داد کره رابطره. هماندنکرده

 و سرن، مردت اقامرت، جرنس، تأهرل میان متغیرهای
اشتغال با متغیر کیفیت زندگی وجود دارد. برا افرزایش 
سررنو کرراهش مرردت اقامررت، کیفیررت زنرردگی کرراهش 

کیفیت زندگی مردان بالراتر از زنران، مجردهرا  ؛یابدمی
 بره ترتیرباشرتغال  و در زمینره ؛ستهامتأهلبالاتر از 

مربروط بره سرایر، افرراد بالاترین میزان کیفیت زندگی 
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 ،کارمنررردان ،آزاد یهاشرررغلافرررراد دارای  ،دارخانررره
با توجره بره نترایج بالرا،  .استار افراد بیکو  دانشجویان

ترر متوجره فیت زندگی و ضرعف، بریشپایین بودن کی
افررراد سررن بالررا، زنرران، افررراد مجرررد و افررراد بیکررار 

بررای  هایییاسرتسهاینهزمبنابراین باید در ایرن .است
 یطبق نتایج، رابطهافزایش کیفیت زندگی اتخا  شود. 

وجرود معنادار میان کیفیت زندگی و میزان تحصریلات 
 ندارد.

 

 پيشنهادها
درباره هرر  هاضعفو شناخت  اهیبررسبا توجه به 

پیشنهادهای زیر برای ارتقای کیفیت  ،هاشاخصیک از 
 :گرددیمزندگی ارائه 

فررراهم آوردن تسررهیلات مسررکن و در عررین حررال  -
 مسرکن برا هردف ارتقررای وسرازساختنظرارت در 

 .مسکنکیفیت 
 ی کیفیرت آن بررایفراهم آوردن خردمات و ارتقرا -

 .ساکنینرضایتمندی و افزایش کیفیت زندگی 

بررای تفرریح، بره خصروا بررای  هاییمکانایجاد  -
-برای گذران اوقات فراغرت بره هایمکانجوانان و 

 .سالکهنبرای افراد  ویژه
بهبود کیفیت خدمات فرهنگری از طریرق افرزایش  -

 .هاکتابخانهکمیت و کیفیت مدارس و 
یکری  عنواندرآمد به  یایجاد امنیت شغلی و ارتقا -

بررای  ویرژهبره یت زنردگیمهم کیف هایشاخصاز 
 ترینپرایینبودنرد و  ترینناراضریافراد بیکرار کره 

 .شتندسطح کیفیت زندگی را دا
 یتوجره بره مقولره ویرژهتوجه به زیبایی شرهر بره -

 .نورپردازی در شب
 .هاخانهتصفیهافزایش کیفیت آب از طریق ایجاد  -
عمرومی و افرزایش  ونقلهایحملزیرساختافزایش  -

 .هادسترسی
لرت دادن سرراکنین در امررور و مسررائل شررهری دخا -

 .برای افزایش میزان احساس تعلق به شهر
مربوط به شهر  هایطرحینظرخواهی از مردم درباره -

 .هاآنو اجرای آن در راستای خواست 
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