
 53                                                                                                                              رضوي خراسان استان فضایی هاي تعادل عدم تحلیل

 مجله آمایش جغرافیایی فضا،
  پژوهشی دانشگاه گلستان - فصلنامه علمی

  1396/ شماره مسلسل بیست و سوم/ بهار هفتمسال 
  

  .کیفیت زندگی در شهرهاي جدید هاي شاخصسنجش رضایتمندي از 
  مطالعه موردي: شهر جدید مهاجران 

  
 2*آبادي لیال محمدي کاظمو  1نژاد حسین حاتمی

  ریزي شهري دانشگاه تهران جغرافیا و برنامه ر گروهاستادیا1
  ریزي شهري دانشگاه تهران کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه دانشجوي2

  23/8/94؛  تاریخ پذیرش:  6/3/94تاریخ دریافت: 
  

  چکیده 
هستند. به منظور زدایی از شهرهاي بزرگ است که داراي سرریز جمعیتی ترین هدف ایجاد شهرهاي جدید ایران، تمرکز عمده

ریـزان شـهري  هاي غالب نزد متخصصان شهرسازي و برنامه تحقق این هدف ایجاد شهرهاي جدید باکیفیت زندگی باال یکی از ایده
هـاي  وجـود آمـدن تفاوت اند و همین امر سـبب بـه است. چرا که شهرهاي جدید از امکانات و عوامل رشد مساوي برخوردار نبوده

سنجش رضایتمندي از کیفیت زندگی شهر جدیـد  از این پژوهشها و مادر شهرها شده است. هدف  گی آنآشکاري در کیفیت زند
آماري در این پژوهش  ۀ. جامعباشد تحلیلی و پیمایشی می –باشد. روش پژوهش به صورت توصیفی می از دیدگاه ساکنانمهاجران 

ها توزیـع شـده  نامه بین آن نفر نمونه انتخاب و پرسش 317کران باشند که با استفاده از فرمول کو ساکنان شهر جدید مهاجران می
محیطی،  بعد اجتماعی، امنیـت، اقتصـادي، کالبـدي، زیسـت 8هاي تحقیق با نگاه ذهنی به ابعاد کیفیت زندگی، در  است. شاخص

اي و کنـدال  تـک نمونـه Tمـون با استفاده از آز SPSSافزار  بندي و در نرم دسترسی به امکانات، زیباشناسی و بعد مدیریتی طبقه
هاي مـورد بررسـی و از مـدل  ها از روش آنتروپی شـانون بـراي وزن دهـی شـاخص تحلیل شده است. همچنین در تکمیل تحلیل

VIKOR دهد که شـهروندان از اکثـر  نتایج پژوهش نشان میبندي محالت شهر جدید مهاجران بهره گرفته شده است.  جهت رتبه
محیطی و  هاي زیباشناسـی، زیسـت جدید مهاجران رضایت ندارنـد و فقـط شـاخص کیفیت زندگی در شهرهاي مربوط به  شاخص

ترین سطح رضـایتمندي بـه  محیطی و پایین اند. باالترین سطح رضایتمندي ساکنان به بعد زیست اجتماعی را مطلوب ارزیابی کرده
 2و فرهنگیان  1باشد که محالت فرهنگیان  این حقیقت می گویاي VIKORدست آمده از مدل  بعد مدیریتی تعلق دارد. نتایج به

  ترین سطح کیفیت زندگی را دارا هستند. باالترین سطح کیفیت زندگی و محالت شهید صدر و فضیلت پایین
  

 هاي ذهنی، تمرکززدایی، شهر جدید مهاجران : کیفیت زندگی، رضایتمندي، شاخصهاي کلیدي واژه

  
  12مقدمه

، ن به عنوان یک کشـور در حـال توسـعهکشور ایرا
 شــهري ورشــد بــاالیی در رابطــه بــا نســبت جمعیــت 

که طبـق آمـار  اي گونه به، داردهمچنین تعداد شهرها 
درصـد  4/71، جمعیت شهرنشین کشور به 1390 سال

نقطـه شـهري  1331جمعیت و تعداد نقاط شهري بـه 
افزایش یافته اسـت و چنـین رشـدي بیـانگر ضـرورت 
                                                             
* این مقاله برگرفتـه از پایـان نامـه کارشناسـی ارشـد نویسـنده 

  مسئول می باشد.
  mohammadi_leila313@yahoo.com مسئول:  نویسنده*

ان و بررسـی توجه بیشتر به وضعیت زندگی شهرنشـین
  ).3: 1390(زارعی، د باش می ها آنمشکالت 

، تراکم و تمرکـز بـیش از و سریع رویه بیگسترش 
حد جمعیت در شهرهاي بزرگ سبب گردیده است که 

، ر به تداوم حیات سالم شـهري نباشـنداین شهرها قاد
در واقع توان ارائه خدمات الزم بـراي سـاکنان خـود را 

با توجه به این مسائل و براي توزیع رشد  دننداشته باش
، هـا آن رویـه بیو اجتماعی و کنتـرل  متعادل اقتصادي

ایجـاد شــهرهاي جدیـد پیرامــون شـهرهاي بــزرگ در 
(بـزي و  پیشنهاد گردیده اسـت ها آنمناسب از  ۀفاصل

 ).111: 1388راد،  افراسیابی
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در واقع در کشور ما گذار از اقتصـاد کشـاورزي بـه 
صـنایع سـنگین و  گـذاري پایهاقتصاد صنعتی موجـب 

نیمه سنگین در مناطق شهري بـزرگ و درجـه یـک و 
تماعی این شهرها شده اج -دگرگونی ساختار اقتصادي

، از این رو طرح ایجـاد شـهرهاي جدیـد ابتـدا در است
قالب کمیتـه رفـاهی کارکنـان دولـت از طـرف وزارت 
مسکن و شهرسازي پیشنهاد شد که در نهایت منجر به 

ــــماره  ــــوبه ش ــــه مو 108328مص  20/4/1364رخ
: 1387زاده دهاقــانی،  (مشــهدي گردیــد وزیران هیئــت

. و اهداف طراحی و احداث شهرهاي جدید ارائـه )528
 شـهرهاي مـادرفضـایی  دهی سـامانپاالیش و  ، مسکن
 مادر، جذب سرریزهاي جمعیتی، کنترل رشد اي ناحیه

اري، عـدم تخریـب اد -، انتقـال مراکـز سیاسـیشهرها
، اسـکان مانده عقبنواحی  ۀزي، توسعکشاور هاي زمین

، توزیـع فضـایی کارگران بخـش صـنعت، تمرکززدایـی
رفیعیـان و ( ... مـدنظر قـرار گرفـتو جمعیت و تصنع

  .)21: 1390همکاران، 
جذب جمعیت به سوي شهرهاي  هاي مؤلفهیکی از 

جدید، میزان باالي کیفیت خدمات شـهري، رهـایی از 
و ایجــاد محیطــی  شــهرها کالنمشــکالت شــهري 

بـه کـه کیفیـت زنـدگی در آن اسـت ساماندهی شده 
ــت ــادر اس ــاالتر از شــهر م ــب ب  Lotfi and( مرات

Solaimani, 2009،(  ــه ــري ک ــوان میام ــت در  ت گف
بـا  عمومـاًاسـت و شهرهاي جدید ایران اتفاق نیفتـاده 

بنـابراین  کم رونق مواجه هستیم. و کیفیت بیشهرهاي 
عالقـه  به منجر ،شهري زندگی کیفیت مورد در نگرانی
 کیفیـت گیرياندازه هایی که به دنبال یافته در فزاینده
 گردیـده اسـت ،خـاص هسـتند هـايمکـان در زندگی

)Oktay and Rustemli, 2010: 27.(  
ایـن دهـد کـه  ي کیفیت زندگی نشان مـی مطالعه

: رفاه شخصی و کیفیت مفهوم بر دو موضع تمرکز دارد
کـه رفـاه شخصـی بـه فـرد  که درحالی ، زندگی شهري
کیفیت زندگی شهري به محیط مـرتبط  مرتبط است و

ــت ( ــتا )Baycan Levent, 2006:4اس ــن راس . در ای
 منـاطقی و شـهرها در انتظار دارند که افراد از بسیاري
از کیفیـت زنـدگی را سـطح مطلـوبی کنند که  زندگی

 هـايویژگی بین رابطه بررسی بنابراین ،برخوردار باشد

 بـه زندگی مهـم ساکنان از کیفیت درك و هامکان این
  ).Marans, 2012:10( رسدمی نظر

ارزیابی کیفیت زندگی از دیدگاه ساکنان  مطالعه و
زان میـ ارزیـابی به عنـوان یکـی از معیارهـاي تواند می

ایی عوامـل . شناسـموفقیت شهرهاي جدید مطرح شود
 جدیـد شـهرکیفیت زنـدگی موثر در میزان رضایت از 

 ، تصمیمات آتـیت تحلیل وضع موجوددر جه تواند می
سـکونتی  هاي محـدودهبه منظور ارتقاي سـطح کیفـی 

 موثر ها مکانص در سایر افراد و جلوگیري از تکرار نواق
  ). Dajian, 2010:37( دگرد واقع

با جمعیتی برابر با  اراك شهر کالن با توجه به اینکه
 بـه پرجمعیـت ایـراننفر چهاردهمین شهر 1413959

 ازشـهرهاي صـنعتی  ز نخستینیکی ا وآید  می حساب
از لحـاظ  و دومـین گونی محصوالت صنعتیلحاظ گونا

کلی چهــارمین قطــب طــور وجــود صــنایع مــادر، و بــه
سالنامه آماري اسـتان ( شود صنعتی کشور محسوب می

بـه  45ي ها در سالولی این شهر  ).60: 1390مرکزي، 
 ۀرشد جمعیتی باالیی داشته و متوسط رشد سـاالن بعد
ایـن رشـد  کـه) 68 ،(همـان باشد می درصد 0,91آن 

ائلی از جملــه رشــد نــاموزون کالبــدي، منجـر بــه مســ
، کمبـود ی آب و هـوا، آلـودگافزایش اسکان غیررسمی

شـده مسـکن منابع آبی و باال رفتن بیکـاري و گرانـی 
  ).135: 1392، همکاران احمدیان و( است

ایـن مجموع این عوامل موجب نارضـایتی سـاکنان 
سـرریز  . در همین راستا بـه منظـوراست شهر گردیده

، احـداث شـهر جدیـد اراك شـهر کالنپذیري جمعیت 
. شهر ستور کار قرار گرفتدر د1366در سال مهاجران 

ــه ــاجران ب ــد مه ــوان  جدی ــأمینعن ــتی  ت ــاي زیس فض
رارتی در گاه حنیرو، پاالیشگاه و پتروشیمی هاي مجتمع

نقـش مهمـی در  تواند می، بروجرد-محور ارتباطی اراك
ودیت توسعه اراك و رفع محد شهر کالنجذب جمعیت 

شـرکت عمـران شـهر جدیـد ( کالبدي آن داشته باشد
. بــا توجــه بــه ایــن مهــم تحلیــل )2:1389 ،مهــاجران

شهر جدیـد  کیفیت زندگی هاي شاخصرضایتمندي از 
، تـا بـه عنـوان نتـایجی در گـردد میمهاجران ضروري 

الزم قرار  هاي سیاستاختیار مسئوالن به منظور اعمال 
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درصدد پژوهش  این ،ا توجه به آنچه ذکر گردیدب .گیرد
  :اصلی پاسخ دهد پرسش سه است به 

  کیفیــت  هاي شــاخصآیــا در شــهر جدیــد مهــاجران
زندگی از دید شـهروندان در وضـعیت مطلـوبی قـرار 

  دارد؟
 و باالترین سطح رضـایتمندي در شـهر  ترین پایین

ــه کــدام  ــوط ب ــد مهــاجران مرب  هاي شــاخصجدی
 ؟باشد میزندگی  کیفیت

  کیفیت زندگی شهر  هاي شاخصآیا رضایتمندي از
جدیـد مهـاجران در محـالت مختلـف آن متفـاوت 

 است؟
 

   پژوهش مبانی نظري
مفهوم شهرهاي جدید براي اولین بار در اواخر قرن 

در خصـوص بـاغ شـهرهاي  1واردها ابنزرنوزدهم توسط 
 دانگلسـتان بـه منظــور اهـداف سیاســی مطـرح گردیــ

هدف اساسی جنبش بـاغ شـهرها  .)181:1387 ربانی،(
و ولـوین در انگلسـتان  که با ایجاد دو باغ شهر لچ ورث

جدیـد در مقابـل  ۀگزین، ارائه یک الگو و یا آغاز گردید
 ۀگونه حومـ، تراکم شدید و گسترش شهر رویه بیرشد 

 ).160:1390 (وارثـی و احمـدي، شهرهاي موجود بـود
هرهاي وارد بر ساماندهی فضایی شها  کلی نظریهطور به

بــزرگ، پخشــایش صــنعت و جمعیــت، ارائــه مســکن، 
بخش صنعت، حد متناسب  به خصوصاسکان شاغلین 

، اشتغال و خودکفایی مبتنـی بـوده جمعیت و مساحت
جدید به مفهوم مـدرن شهر  ).25: 1388 ،(زیاري است

و امروزي آن حاصل انقالب صـنعتی و بازتـاب فضـایی 
آن در شهرها بوده است. به بیان دیگر انقـالب صـنعتی 
و پیامــدهاي ناشــی از آن گســترش شهرنشــینی را بــه 
دنبال داشته است و شهرهاي بزرگ در گذر از تحوالت 

. در پاسخ اند شده عصر صنعت با مشکالت حادي مواجه
وارد طرح باغ شـهرها را بـراي ها ا ابتدمشکالت، به این 

شکالت عصر صنعت بود پیشنهاد شهر لندن که دچار م
در واقــع اجــراي  ).7:1389 (زبردســت و عامریــان، داد

سیاست احداث شهرهاي جدید را باید از ابتـداي قـرن 

                                                             
1- Ebenezer Howard  

 بـال کـردبعد از جنـگ جهـانی دوم دن ویژه بهبیستم و 
. در ایـن قـرن )78: 1391، الـدینی نژاد و سیف ی(خزاع

کشور انگلستان از جمله اولین کشورهایی بود که ایجاد 
 (شـیعه، قراردادد را تحت مطالعه و اجرا شهرهاي جدی

ــال )99:1382 ــز در س ــران نی ــابی مکان 1368. در ای  ی
هاي جدیـد براي اسکان سرریز جمعیت به سمت شـهر

را رشد روزافزون جمعیـت ، زیدر دستور کار قرار گرفت
، جذابیت شهر با وجود تمـامی مشـکالت شهري کشور

، غیرقابل مقایسه با درآمد روستاییآن و درآمد شهري 
: 1387، (حبیبـی با سرریز جمعیت مواجه کـرد شهر را

گفت که تمرکززدایی و جـذب  توان میبنابراین  .)224
 ها آنو کاهش بار فعالیتی  شهرها کالنسرریز جمعیتی 

یت زندگی و ساماندهی جمعیت کیف بردن باالمنظور  به
الت اصـلی شـهرهاي سـو فعالیت در ناحیـه شـهري، ر

 ).23: 1388، (قرخلو آید میجدید به شمار 
توجه دانش جغرافیا به کیفیـت زنـدگی و مفـاهیم 

. آنچه کـه گردد برمی 1960مربوط به آن به اواخر دهه 
شکل گرفت، توجه به عناوینی چـون فقـر،  در این دهه

و  زیسـت محیط، جـرم  و آلـودگی بهداشت، گرسـنگی
سهم هر یک به عنوان شرایط متغیر فضایی در کیفیت 

ــدگی مــردم  ــودعمــومی زن  .)160: 1381 (اســمیت، ب
دانـی بـود کـه دربـاره  یدیوید اسـمیت اولـین جغرافـ

، رفـاه و عـدالت اجتمـاعی در جغرافیـا کیفیت زنـدگی
بهداشـت،  مـورد تاکیـد او هاي شـاخص .صحبت کـرد

 هاي فرصـتمسکن، خدمات عمومی، تعلـیم و تربیـت، 
در  نام ثبت، امید به زندگی، درصد رأياشتغال، حق به 
، مصـرف سـرانه پـروتئین حیـوانی و مدارس، خـوراك

با گذشت زمـان  ).160-169، همان( باشد مینظایر آن 
و  ها انسـانکیفیت زندگی شامل دایـره تمـامی مفهوم 

شـتن حـداکثر آسـایش در براي داتمامی تمایالت بشر 
    ).3: 1385، امینی( زندگی گردید

  

 مفهوم کیفیت زندگی
وسیعی است که بـه ارزیـابی  کیفیت زندگی مفهوم

 تـأثیرتحـت  وپردازد  ي آن میها زندگی در تمام بخش
فــردي و  هــاي ارزشچــون زمــان، مکــان،  هایی مؤلفــه

). 12: 1392 (سجادیان و همکـاران، اجتماعی قرار دارد
تعریف واحدي کـه مـورد توافـق همـه باشـد  از این رو
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برخی آن را  معانی مختلفی بر آن مترتب است. ندارد و
از بهزیسـتی در ارتبـاط بـا عـواملی به عنوان ترکیبـی 

آزادي انتخــاب و همچنــین در  ، رفــاه ، ماننــد ســالمتی
، مانند دسترسـی بـه تغذیـه تراساسی باط با نیازهايارت

 هـاي مراقبت، ، آب آشامیدنی، امکانات آموزشیپوشاك
 ,Bllesteros et al( انـد کردهتعبیـر بهداشتی و درآمد 

2012: 69.(  
عنوان معیاري براي تعیین  کیفیت زندگی بههمچنین 

از ابعـاد مختلـف  هـا گروهرضایت و عدم رضـایت افـراد و 
ولی اگـر  .)34: 1390،(قالیباف و همکاران باشد میزندگی 

مشترکات این تعاریف مـدنظر قـرار گیـرد، در آن صـورت 
گفت که کیفیت زندگی عبـارت اسـت از شـرایط  توان می

بهتــر زنــدگی کــه در آن تــوازن، همــاهنگی، مطلوبیــت و 
الزم براي زنـدگی  هاي زمینهیا  شده نهادینهبرابري عادالنه 

امنیت، آسایش، خالقیت و زیبایی پدیـد  همراه با سالمت،
 ةجـوهر ).16: 1390 ، (پورطـاهري و همکـاران آمده باشد

اصلی کیفیـت زنـدگی شـهري، تـامین و ارضـاي توامـان 
عنـوان  بـه توانـد مینیازهاي مادي و معنوي انسان است و 

 پایـدار مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد ۀهدف توسع ترین کلی
)Streimikiene, 2015: 140.(   

 اي جامعـهدر حقیقت بهبود کیفیت زندگی در هـر 
، و بـه عمـومی اسـت هاي سیاسـتیکی از اهداف مهم 

هاي عملی بـراي بهبـود راتژياز است اي مجموعهعنوان 
ي افـراد و گروهـی از مـردم ، عمل و زندگی براسیاست

 بنـدي جمعبـا ). Brown et al., 2013: 316( باشـد می
کیفیت زندگی شـهري دریافت که  توان میاین مطالب 

مفهومی جدا از کیفیت زندگی نیسـت و تالشـی بـراي 
ــهري  ــراهم آوردن خــدمات ش ــالم و ف ایجــاد شــهر س

ــارچوب  ــان در چ ــراي همگ ــترس ب ــب و در دس مناس
  .)45: 1390،نژاد و همکاران تمی(حا استپایداري 

  
   ابعاد کیفیت زندگی

کیفیت زندگی معیاري براي فهم وضعیت و میـزان 
هاي مـرتبط بـا شهروندان از برآورده شدن نیازرضایت 

. این معیـار در دو بعـد عینـی و است شان زندگیابعاد 
کیفیـت زنـدگی  .)129، همان( گردد میذهنی بررسی 

ــابی افــراد را در بعــد ذهنــی از وضــعیت ، ادراك و ارزی
 Riduan Ngesan And( سازد میزندگی خود منعکس 

Abdul Karim, 2012: 544(  ـــز ـــر و تمرک آن ب
لـی  .ي شخصی افراد از تجارب زندگی اسـتها گزارش
ــار ــد می اظه ــد کن ــی باش ــد ذهن ــت بای ــه کیفی و  ک
سیدن ، پرشیوه براي کشف کیفیت زندگی ترین مناسب

  ).Lee, 2008: 1208( هاست آنادراك مردم از زندگی 
شــرایط  دهنده نشــانبعــد عینــی کیفیــت زنــدگی 

آموزش، مسکن و  ،تراکم جمعیت ، مانندبیرونی زندگی
کیفیـت  ).55: 1391سلمانی و همکـاران، ( باشد می... 

عینـی کـه  هاي شـاخصعینـی زنـدگی بـا اسـتفاده از 
نــدگی و ملمــوس ز مشــاهده قابلمــرتبط بــا واقعیــات 

ــتند،  ــدازههس ــود می گیري ان ــاد ش ــینی و (خ م الحس
 تنهـا نه زندگی کیفیت واقع در .)51: 1389، همکاران

 بهـره زنـدگی، اسـتانداردهاي ماننـد مادي، الیه شامل
 غیرمـادي الیه بلکه ،...و قیمت اشتغال، اقتصادي، وري
 و آمـوزش هنـر، و فرهنـگ سـرگرمی، بهداشت، مانند

).Zhu Dajian, 2010:34( شود می شامل را... و پرورش

  
  )Das , 2008: 301( است زندگی کیفیت و زندگی محیط رابطه بیانگر که مفهومی چارچوب - 1 شکل
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، مفهومی آنجایی که مفهوم کیفیت زندگی از
از آن در  توان می، زمانی و پیچیده است چندبعدي

شهري استفاده کرد که چهارچوبی  ریزي برنامه
، (لطفی آن تدوین نمودبراي سنجش  اطمینان قابل

 نگاه با پژوهش هاي شاخصبر این اساس  .)71: 1388
 از مطرح شده است. یکی زندگی کیفیت ابعاد به ذهنی

 که باشد این تواند می امر این مهم ترین دالیل
 محیطی ارزیابی بر بیشتر را خود توجه قبلی مطالعات

 بر کمتري توجه و کرده شهري متمرکز کالبدي و
 زندگی کیفیت وقتی بنابراین. اند داشته ذهنی ارزیابی
 محیط ارزیابی شود، می ارزیابی افراد نگاه از شهري

 نظیر فاکتورهایی به نسبت کمتري اهمیت فیزیکی
 به مربوط مسائل جامعه، وضعیت امنیت، جذابیت،

 محلی، ايـه وابستگی اه،ـرف و زندگی قابلیت
 ) 2در شکل (. کند می پیدا...  و مسکن از رضایتمندي

  :آمده استي مورد نظرها شاخص
  

  
  پژوهش هاي شاخص -2شکل 

  
  تحقیقروش 

پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردي و به لحاظ 
ــیفی ــی  –روش توص ــد میتحلیل ــتفاده باش ــا اس از . ب

ــهمطالعــات اســنادي و  ، الگوهــاي نظــري و اي کتابخان
ی بـراي دسـتیاب بعدو  شده شناساییمتغیرهاي تحقیق 

بـا مطالعـه  ها فرضـیهتحقیـق و آزمـون  يها پرسشبه 
نامـه اطالعـات الزم کسـب  سـشمیدانی و از طریق پر

، محیطی زیسـت( شاخص 8شده است. در همین راستا 
ــادي،  ــت، اقتص ــاعی، امنی ــدي، اجتم ــی، کالب دسترس

نـد و مدیریتی) انتخاب و براي هـر یـک چزیباشناسی 
 در آمـاري جامعه. ص درنظر گرفته شده استزیر شاخ

 که باشند می مهاجران جدید شهر ساکنان پژوهش این
 نفر بـوده اسـت.  16000برابر با  1390طبق آمار سال 

نفـر بـا  317حجم نمونـه  کوکران فرمول از استفاده با
 هاي یافتـه. درصد تعیین شده است 95ینان سطح اطم

مـدل ، روش آنتروپـی و SPSSافـزار  تحقیق توسط نرم
 هاي یافتــهســازماندهی . یــه و تحلیــل شــدویکــور تجز

تحلیلی به این صورت اسـت کـه ابتـدا بـراي سـنجش 
کیفیـت زنـدگی در شـهر  هاي شـاخصرضایتمندي از 

اســتفاده  اي نمونــهتــک  Tاز آزمــون  مهــاجرانجدیــد 
ســطح  ترین پــایینگردیــد و بــراي تعیــین بــاالترین و 

از آزمـون کنـدال اسـتفاده  کیفیت زندگی هاي شاخص
از محالت شهر جدیـد  بندي رتبهدر انتها هم براي . شد

ــی  ــراي وزن ده ــانون ب ــی ش ــاخصروش آنتروپ  ها ش
 بنـدي رتبهبا استفاده از مـدل ویکـور  شد و گیري بهره

 . صورت گرفت
 

  و قلمرو پژوهشمحدوده 
 تأسیس تازه شهرهاي از یکی مهاجرانشهر جدید 

این شـهر بـا  .است مرکزي استان شازند، شهرستان در
محیطـی و  هاي جاذبـهموقعیت جغرافیـایی مناسـب و 

در  کیلـومتري غـرب شـهر اراك 25زیبا در  انداز چشم
شـــرقی و عـــرض درجـــه  49,25جغرافیـــایی طـــول

جهت سکونت کارکنان ، شمالی درجه 34,2 جغرافیایی
ــازند  ــتان ش ــیمی و پاالیشــگاه شهرس ــیسپتروش  تأس

 1369از سـال  شهر جدیـدعملیات ساختمانی  .گردید
در آن اسـکان  1371غاز و اولین ساکنان آن در سـال آ

وزارت مسـکن و  ریزي برنامـهایـن شـهرك بـا  .یافتند
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ســرد در کنــار  کوهســتانی و اي منطقــهشهرســازي در 
جاده اصـلی ارتبـاط شـمال بـه جنـوب و غـرب ایـران 

و بیشتر یک شـهرك مسـکونی بـا کـاربرد  شده احداث
جز مواردي کـه بـه ه آن ب خوابگاهی است و تجارت در

اصـلی  امـور معیشت ساکنان مربوط است، رونق ندارد.
ساکنان این شهرك بیشتر از طریـق شـهر اراك انجـام 

: 1389 ،جدیـد مهـاجران رعمران شه کت(شر شود می
5.(

 
  شهر جدید مهاجران پذیري جمعیتروند  :1جدول 

  سال 
    عنوان

1377  1379  1385  1390  

  150000  130000  76100  66900  شده ینیب شیپجمعیت 
  16000  11109  13500  3700  جمعیت محقق شده

  7/26  54/8  7/17  53/5  يریپذ تحققدرصد 
  )143: 1392، و همکاراناحمدیان ، ( )44: 1391سعیدي رضوانی و همکاران، (
  

  
     موقعیت شهر جدید مهاجراننقشه : 3شکل

 
  بحث اصلی

تواند تجمعـی از سـطح رضـایت  کیفیت زندگی می
ساس روش در قلمروهاي مختلف زندگی باشد. بر این ا

دي، کالبــدي، (اقتصــا زنــدگی بــه قلمروهــاي مختلــف
، مـدیریتی) اجتماعی، امنیت، فرهنگـی، محیطی زیست
 یـک هـرو ترکیب میزان رضایت حاصل از  شده تقسیم

(خواجـه  دهد کیفیت کلی زندگی را نشان می قلمروها،
. بنابراین در ایـن پـژوهش بـه )21: 1391، همکاران و

گیري سـطح رضـایتمندي شـهروندان از کیفیـت  اندازه
. جهــت اقــدام شــد زنــدگی در شــهر جدیــد مهــاجران

ــنجش ــاخص س ــدگاه  ش ــدگی از دی ــت زن ــاي کیفی ه

. در استفاده کـردیم اي نمونهتک   tن از آزمونشهروندا
: بـه شده استبه این صورت بیان  H1این آزمون فرض 

هاي کیفیـت زنـدگی  رسد شهروندان از شاخص نظر می
تعریـف  گونـه این H0همچنـین فـرض رضایت دارند و 

هـاي  رسد شـهروندان از شـاخص شده است: به نظر می
 صورت دردر این آزمون کیفیت زندگی رضایت ندارند. 

و همچنـین  05/0کمتر شدن مقدار سطح معناداري از 
 H1) فـرض 3( بـاالتر بـودن میـانگین از حـد متوسـط

بـاالتر بـودن مقـدار سـطح  صـورت درشود و  می تأیید
تـر بـودن میـانگین از حـد و پـایین  05/0معناداري از 

  شود. تأیید می H0) فرض 3( متوسط
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  )T-TESTهاي کیفیت زندگی در شهر جدید مهاجران ( آزمون معناداري شاخص :2جدول 
  3میانگین متوسط: 

  95/0 تفاوت در سطح
 فاصله اطمینان

  میانگین
 ها تفاوت

  سطح
 معناداري

  درجه
  آزادي

 آزمون آمار
T  

  میانگین
  انحراف
 معیار

  انحراف
 معیار

  میانگین
 

 متغیر تعداد
  ترین پایین  باالترین
 محیطی زیست 316 3,2947 .95874 .05368 5,489 315 .000 .29467 .1891 .4003
  دسترسی  317  2,6313  .87903  .04914  - 7,504  316  .000  -.36875  -.4654  -.2721
  امنیت  315  2,4906  .83207  .04666  -10,918  314  .000  -.50943  -.6012  -.4176
  کالبدي  317  2,9281  1,00367  .05611  - 1,281  316  .000  -.07188  -.1823  .0385
  اجتماعی  314  3,0252  .92401  .05190  .486  313  .000  .02524  -.0769  .1273
  اقتصادي  315  2,4245  .71418  04005  - 14,369  314  .000  -.57547  -.6543  -.4967
  زیباشناسی  317  3,2375  .93008  .05199  4,568  316  .000  .23750  .1352  .3398
  مدیریتی  317  2,2781  .73482  .04108  -17,573  316  .000  -.72188  -.8027  -.6411

  
بیـانگر ایـن  محیطی یستزنتایج آزمون در شاخص 

است و بـه  05/0آن کمتر از  داري یمعنکه سطح  است
 باشـد می. باالتر از حد متوسط میـانگین 29467میزان 

مبنی بر رضایت شهروندان از  H1بدین معنی که فرض 
مبنی بـر   H0شود و فرض می ییدتأ محیطی یستزبعد 

ایـن شـاخص در شـود.  عدم رضایت شهروندان رد مـی
، وجـود هـا کانال، رسیدگی به ها زبالهمنظم  آوري جمع

، جــانوران سـطحی هـاي آبجهـت دفــع  ها زیرسـاخت
ــی از  ــودگی ناش ــکونت و آل ــل س ــراف مح ــوذي اط م

کـه در ایـن میـان  ر گرفـتمورد بررسی قرا ها کارخانه
ــی از ســاکنا ــودگی ناش ــه آل ــد نســبت ب ــهر جدی ن ش
دسترسـی شـاخص  .انـد کردهابراز نارضایتی  ها کارخانه

پــایین تــر از حــد  -.36875از نظــر پاســخگویان نیــز 
و سـطح معنـاداري آن بـاالتر از  ) بوده است3متوسط (

ن که سـاکنا باشد میاین  دهنده نشانو  ،باشد یم 05/0
شهر جدید وضـعیت ایـن شـاخص را در حـد مطلـوب 

از بــین ). شــود می تأییــد H0(فــرض  ارزیــابی نکردنــد
، دسترسـی بـه امکانـات ي شـاخص دسترسـیها گویـه

عمومی وضعیت مناسب تري را  نقل و  حملزیربنایی و 
-و بالعکس دسترسی به مراکز بهداشـتی دهد مینشان 

، مراکز تفریحی و دسترسـی بـه مراکـز تجـاري درمانی
  .دهد میوضعیت بدتري را نشان 

نتایج آزمون در بعـد امنیـت بیـانگر آن اسـت کـه 
ن اسـت و بـه میـزا05/0 سطح معنـاداري آن بـاالتر از

و  باشــد می) 3( توســطپــایین تــر از حــد م  -.50943

ن شـهر جدیـد ایـن این اسـت کـه سـاکنا دهنده نشان
(فرض  اند کردهشاخص را در وضعیت نامطلوبی ارزیابی 

H0 از آنجایی که میزان فضاهاي خـالی  ).شود می تأیید
و بالاستفاده در شهر جدیـد مهـاجران زیـاد اسـت و از 

از سطح در شب  ها خیابانطرفی هم نورپردازي معابر و 
، بنــابراین مجمــوع ایــن باشــد نمیمطلــوبی برخــوردار 

هري آن طـور کـه عوامل سبب شده تا میزان امنیت ش
  .نکرده باشد تأمینن را رضایت ساکنا ، باید

دهـد سـطح  نتایج آزمون در بعد کالبدي نشان می
ـــاالتر از  معنـــی ـــه میـــزان  باشـــد می05/0داري ب  و ب
، اسـت )3( میـانگینپایین تر از حد متوسط  -.07188

مبنی بر رضـایت شـهروندان رد  H1بدین منظور فرض 
مبنی بر عـدم رضـایت شـهروندان  H0شود و فرض  می

، روهـا پیادهدر ایـن شـاخص کیفیـت  شـود. مـی تأیید
ــا،  ــداري بناه ــتپای ــاختمان گیري جه ــاحت ها س ، مس

واحـدهاي مسـکونی، سیسـتم گرمایشـی و سرمایشــی 
خـالی و بالاسـتفاده محیط مسکونی، وجـود فضـاهاي 

 سـؤالي ها مورد بررسی قرار گرفته است. در بین گویه
و  روهـا پیاده، کیفیـت ها سـاختمان گیري جهـتشده، 

مساحت واحدهاي مسکونی وضـعیت بهتـري را نشـان 
استفاده وضـعیت و در مقابل وجود فضاهاي بال دهد می

نتـایج آزمـون در  د مطالعه دارد.مور ۀبدتري را در نمون
داري  دهـد کـه سـطح معنـی تماعی نشـان مـیبعد اج
بـاالتر از  .02524 و به میزان باشد می 05/0تر از  پایین

 H1منظـور فـرض  ، بـدیناسـتمیـانگین  حد متوسط
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 H0شـود و فـرض  می تأییدمبنی بر رضایت شهروندان 
ي ها گویـه شود. مبنی بر عدم رضایت شهروندان رد می

 ، همسـایگاناین شاخص شـامل وجـود فضـاي تعامـل 
صـمیمانه بـودن  ، مشارکت اجتمـاعی در امـور شـهري

ــجام  ــایگان و انس ــط همس ــکلرواب ــاعی  هاي تش اجتم
که پاسخگویان وضعیت ایـن متغیـر را مثبـت  باشد می

   .اند کردهارزیابی 
نتایج آزمون در بعد اقتصادي حاکی از آن است که 

و بـه میـزان  باشـد می05/0داري بـاالتر از  سطح معنی
، بدین استپایین تر از حد متوسط میانگین  -.57547

ــرض  ــر رضــایت شــهروندان رد  H1منظــور ف ــی ب مبن
مبنی بر عـدم رضـایت شـهروندان  H0شود و فرض  می

ي ها البتـه بـا توجـه بـه بررسـی گویـه شـود. می تأیید
 ونقـل حملنسبت به هزینه  ، ساکنانخص اقتصاديشا

رضایت داشتند ولی توزیع مراکـز تجـاري و همچنـین 
  .اند نکردهرا مثبت ارزیابی اشتغال  هاي فرصتوجود 

دهـد کـه  نتایج آزمون در بعد زیباشناسی نشان می
و بـه  باشـد می 05/0داري آن پایین تـر از  سطح معنی

، اسـتمیـانگین  . باالتر از حـد متوسـط23750 میزان
 تأییدمبنی بر رضایت شهروندان  H1منظور فرض  بدین

مبنی بر عـدم رضـایت شـهروندان  H0شود و فرض  می
ي ایـن شـاخص شـامل مبلمــان ها گویـهشـود.  رد مـی
ــگ ، طراحــی فضــاي ســبز ، شــهري ــا و  یزيآم رن نماه

بوده که در این میـان سـاکنین  ها ساختمانهماهنگی 
مبلمان شهري رضایت کمتـري را شهر جدید نسبت به 

  .دارند

نتایج آزمون در بعد مدیریتی بیـانگر آن اسـت کـه 
و بـه میـزان  باشـد می05/0داري بـاالتر از  سطح معنی

، اســتمیــانگین  از حــد متوســطپــایین تــر  -.72188
مبنی بر رضـایت شـهروندان رد  H1منظور فرض  بدین

مبنی بر عـدم رضـایت شـهروندان  H0شود و فرض  می
ایـن شـاخص  ي مورد بررسی درها گویه شود. می تأیید

ــدمات  ــامل خ ــده ارائهش ــهرداري ش ــط ش ــاء  ، توس به
مـدیریت  هاي رسـانی اطالع ، وساز ساختمدیریتی براي 

شهري در امور مختلف و عملکرد شرکت عمـران شـهر 
ــاجران  ــد مه ــد میجدی ــهدر . باش ــن گوی ــین ای ــا ب ه

پاسخگویان نسـبت بـه عملکـرد شـرکت عمـران شـهر 
اکنـون  .انـد کردهنارضایتی خود را ابـراز  اکثراًمهاجران 
بررسـی  مـورد نظـر هاي شاخصکه میانگین  براي این

آزمـون کنـدال اسـتفاده گردیـد.  کندالاز آزمون  ودش
ناپارامتري اسـت کـه بـراي سـنجش  هاي روشیکی از 

میزان تناظر یا مطابقت بین مجموعـه رتبـه و ارزیـابی 
   .رود این تناظر به کار می داري معنی

ي رضـایتمندي ها شاخص کندالآزمون  به با توجه
ــاس ــانگین،  براس ــد رتبهمی ــده يبن ــاالترین  و اند ش ب
از شـرایط  آن شـاخصاین اسـت   دهنده نشانمیانگین 

ـــت و  ـــوردار اس ـــوبی برخ ـــاخ ـــانگین  ترین یینپ می
. باشــد یمآن شــاخص  نــامطلوبشــرایط  ةدهند نشــان

نظـر شـهروندان  بـر اسـاسنتایج گویاي این است کـه 
مربـوط بـه میـانگین  ترین یینپـا مهاجران یدشهر جد

ــدیریتی ــاخص م ــاخص  ش ــانگین را ش ــاالترین می و ب
  کرده است.کسب  محیطی یستز

  
  پژوهش با استفاده از آزمون کندال هاي شاخصمیانگین  :3جدول 

  ها شاخص  ها رتبهمیانگین 
  محیطی یستز  5,70
  زیباشناسی  5,57
  اجتماعی  5,14
  کالبدي  4,97
  دسترسی  4,04
  امنیت  3,74
  اقتصادي  3,57
  مدیریتی  3,26
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مورد مطالعه  هاي شاخصمحالت از نظر  بندي رتبه
  در چارچوب پژوهش

در این مرحله با استفاده از مـدل ویکـور، محـالت 
ــه  ــا توجــه ب ــد را ب شــاخص مــورد نظــر  8شــهر جدی

 در پرکـاربرد يها مدل از یکیویکور  کردیم. بندي رتبه
 واقـع در. باشـد مـی برتر گزینه انتخاب و گیري تصمیم

 معیارهـا، براساس ها گزینه ارزیابی طریق از ویکور مدل
 ایـن در. کنـد مـی بندي رتبه یا بندي اولویت را ها گزینه
 ایـن کـه دارد وجـود مختلـف گزینه چند همواره مدل

 ارزیـابی مسـتقل صورت به معیار چند براساس ها گزینه
 ارزش، براســـاس ها گزینـــه نهایـــت در و شـــوند مـــی
  .گردند می بندي رتبه

  

  کوریومراحل انجام تکنیک 
متشـکل از مـاتریس تصـمیم : تشکیل ماتریس تصمیم

 ها نـهیگز. باشد یم) ها ستون( (سطرها) و معیارها ها نهیگز
 8، شهر جدید مهاجران اسـت و معیارهـا گانه 10محالت 

  .اشاره شد ها آنتند که پیش تر به شاخصی هس

  
  )گیري تصمیم ماتریس( خام هاي داده ماتریس :4جدول

 ابعاد           
 محالت

 یطیمح ستیز دسترسی کالبدي امنیت اجتماعی اقتصادي زیباشناسی مدیریتی

 2,90 2,27 2,93 3,17 2,43 2,10 2,77 3 فضیلت
1پاالیشگاه  2,10 2,47 3,53 3,67 2,67 3,60 3,57 3,27 
2پاالیشگاه  2,13 3,07 2,57 2,33 2,33 2,37 2,27 2,90 
1فرهنگیان  2,20 1,93 2,63 2,20 3,20 3,17 2,90 2,17 
3پاالیشگاه  2,20 2,07 1,90 2,43 2,17 3,87 2,93 2,50 
1پتروشیمی  2,20 3,23 2 2,90 3 1,13 2,63 2,13 
2فرهنگیان  2,43 1,77 2,45 2,57 2,63 3,23 2,33 3,13 
2پتروشیمی  2,43 2,83 4,47 2,17 2,10 3 4,07 3,33 
3پتروشیمی  2,63 2,77 2,43 2,90 2,57 3,07 2,43 3,07 

صدر دیشه  3,43 2,30 2,57 1,70 2,70 2,73 2,30 3,57 
Sum 24,77 25,20 26,56 25,30 26,53 29,10 28,20 28,97 

  

  ماتریس نرمال شده :5 جدول
 ابعاد         

 محالت
 یطیمح ستیز دسترسی کالبدي امنیت اجتماعی اقتصادي زیباشناسی مدیریتی

 0,100 0,098 0,101 0,119 0,096 0,079 0,110 0,121 فضیلت
1پاالیشگاه  0,085 0,098 0,133 0,145 0,101 0,124 0,126 0,113 
2پاالیشگاه  0,086 0,122 0,096 0,092 0,088 0,081 0,080 0,100 
1فرهنگیان  0,089 0,077 0,099 0,087 0,121 0,109 0,103 0,075 
3پاالیشگاه  0,089 0,082 0,071 0,096 0,082 0,133 0,104 0,086 
1پتروشیمی  0,089 0,128 0,075 0,115 0,113 0,039 0,093 0,074 
2فرهنگیان  0,098 0,070 0,092 0,101 0,099 0,111 0,083 0,108 
2پتروشیمی  0,098 0,112 0,168 0,086 0,079 0,103 0,144 0,115 
3پتروشیمی  0,106 0,110 0,091 0,115 0,097 0,105 0,086 0,106 

صدر دیشه  0,139 0,091 0,096 0,067 0,102 0,094 0,082 0,123 
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   ها دادهنرمال سازي 
 از فرمـول زیـر اسـتفاده ها دادهجهت نرمال سازي 

  .آمده استزیر که نتایج آن در جدول  شود 
ــه  푖푗	)                                ( 1(رابط =

∑
( 

푛Xij = گزینه هر براي معیار هر مقادیر 
 و رسـانده 2 تـوان بـه مـاتریس مقـادیر ۀهم ابتدا
 مجموع جذر سپس و گردد می جمع ستون هر مجموع

 بـر مقادیر یک هر نهایت در و شودمی گرفته ستون هر
  .گردد می تقسیم آمده دست به جذر

  
   ها شاخصدهی  وزن

ــاتریس  ــازي م ــال س ــس از نرم ــه پ ــن مرحل در ای
 دار وزن جهـت. دهـی شـد معیارهـا وزن ، گیري تصمیم
 بـر ها گزینـه از یـک هـر نرمال ماتریس مقادیر کردن،

منظـور از روش  بـدین .گـردد مـی ضرب  معیارها وزن
یک مـدل  ون براي وزن دهی استفاده شد.آنتروپی شان

چند شاخصه حاوي اطالعـاتی اسـت کـه  گیري تصمیم
بـراي ارزیـابی آن بـه یاري عنوان مع به تواندمیآنتروپی 
ــد در گیري تصــمیم. اگــر ایــن مــدل کــار رود  ةبرگیرن
ــه ــفها گزین ــفAi( ي مختل ــاي مختل ) Xj( ) و معیاره

  توان با استفاده از روش باشد در این صورت می
آنتروپی محتواي اطالعات موجود در این مـاتریس  

: 1390 ،(محمــدي را بـه ایــن ترتیـب محاســبه نمـود

را با اسـتفاده از  Eدر وزن دهی ابتدا مقدار نماد  .)280
 :کنیم می) محاسبه 2رابطه (

 
퐸	       )2رابطه ( = 푠 푝 , 푝 ,… . . , 푝 = 		푘 ∑ [푃 . 퐿푛푝 ]	

 اده از رابطهمقادیر ماتریس تصمیم با استفپس از آن 
   :شود می) نرمالیزه 3(

푃푖푗                                  )3( رابطه = ∑  
  

 مؤلفهآنتروپی هر ) مقدار 4( سپس، با استفاده از رابطه
  :    گردد میمحاسبه 

퐸푗        )4( رابطه = −퐾∑ [푝푖푗. 퐿푛푝푖푗]; ∀푗		
  

 یک مقدار ثابت مثبت و برابر با Kطوري که  به
K=1/Ln(m) 0تا شرط باشد می≤ E ≤1  گردد تأمین. 

مقدار عدم اطمینان یا درجه  Ejپس از محاسبه 
 امjو وزن شاخص  شده ایجاد اطالعات از) djانحراف (

)Wjمحاسبه 6( ) و5(ترتیب از طریق روابط ) به (
  :گردد می
  

푑푗                     )5( رابطه = (1 − 퐸푗); ∀푗°	

푤푗	                           )6( رابطه = ∑ ;∀푗  	

  

به عنوان وزن اهمیت هر معیار  توان میرا  Wjاکنون 
.مورد استفاده قرار داد گیري تصمیمدر مدل 

  ها شاخص) و وزن دهی به هر یک از Dj(ر )، انحراف معیاEj( آنتروپی :6 جدول

  

  تشکیل ماتریس نرمال وزنی
، ماتریس نرمال شده پس از وزن دهی به معیارها

 و ماتریس نرمال شود میآمده ضرب  دست بهدر وزن 
  . آید میوزنی به دست 

  

  منفیتعیین نقطه ایده آل مثبت و 
در میان همه براي هر معیار بهترین و بدترین را 

  .نامیم می -Fو  +Fترتیب  و بهتعیین کرده  ها گزینه
 تعیین ستون هر عدد کوچکترین و بزرگترین* 

  .گردد می

 مدیریتی ها شاخص
 زیبا

 شناسی
 دسترسی کالبدي امنیت اجتماعی اقتصادي

  ستیز
  یطیمح

-2,29 احتساب داخل پرانتز  2,28-  2,27-  2,28-  2,29-  2,27-  2,28-  2,29-  
 Ej 0,99 0,99 0,98 0,99 1 0,98 0,99 0,99 
 Dj 0,01 0,01 0,02 0,01 0,0 0,02 0,01 0,01 0,07 

Dj/sumDj 0,081 0,109 0,217 0,120 0,059 0,217 0,115 0,081 1,000 
ها شاخصوزن   0,08 0,11 0,22 0,12 0,06 0,22 0,12 0,08  
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 عددي یعنی عدد، بزرگترین از منظور اینجا در* 
 کوچکترین و داراست را مثبت ارزش بیشترین

  .منفی ارزش بیشترین یعنی

 عدد بزرگترین باشد، منفی نوع از ما معیار اگر پس* 
 و مقدار کمترین شود می یعنی شود می برعکس

.بالعکس و مقدار بیشترین شود می کوچکترین
  

 ماتریس نرمال شده وزنی: 7 جدول

ابعاد             
 محالت    

 یطیمح ستیز دسترسی کالبدي امنیت اجتماعی اقتصادي زیباشناسی مدیریتی

 0,31 0,30 0,31 0,37 0,30 0,24 0,34 0,38 فضیلت
1پاالیشگاه  0,26 0,30 0,40 0,45 0,31 0,38 0,39 0,35 
2پاالیشگاه  0,27 0,38 0,29 0,29 0,28 0,25 0,25 0,31 
1فرهنگیان  0,28 0,24 0,30 0,27 0,38 0,33 0,32 0,23 
3پاالیشگاه  0,28 0,25 0,22 0,30 0,26 0,41 0,32 0,27 
1پتروشیمی  0,28 0,40 0,23 0,36 0,35 0,12 0,29 0,23 
2فرهنگیان  0,31 0,22 0,28 0,31 0,31 0,34 0,26 0,34 
2پتروشیمی  0,31 0,35 0,51 0,27 0,25 0,32 0,45 0,36 
3پتروشیمی  0,33 0,34 0,28 0,36 0,30 0,32 0,27 0,33 

صدر دیشه  0,43 0,28 0,29 0,21 0,32 0,29 0,25 0,38 
Max 0,43 0,40 0,51 0,45 0,38 0,41 0,45 0,38 
Min 0,26 0,22 0,22 0,21 0,25 0,12 0,25 0,23 

F+  -F- 0,17 0,18 0,29 0,24 0,13 0,29 0,20 0,15 
  

  وبیت و نارضایتی معیارهامحاسبه شاخص مطل :8جدول 
 ابعاد

 محالت
 مدیریتی

 زیبا
 شناسی

 دسترسی کالبدي امنیت اجتماعی اقتصادي
 ستیز

 S R یطیمح 

 0,20 0,52 0,04 0,07 0,07 0 0,08 0,20 0,03 0,03 فضیلت
1پاالیشگاه  0,08 0,06 0,8 0 0,03 0,02 0,02 0,02 0,31 0,08 
2پاالیشگاه  0,08 0,01 0,16 0,08 0,05 0,12 0,12 0,04 0,66 0,16 
1فرهنگیان  0,08 0,10 0,15 0,09 0 0,06 0,06 0,08 0,61 0,15 
3پاالیشگاه  0,08 0,09 0,22 0,08 0,06 0 0 0,06 0,57 0,22 
1پتروشیمی  0,08 0 0,21 0,05 0,01 0,22 0,22 0,08 0,86 0,22 
2فرهنگیان  0,06 0,11 0,17 0,07 0,03 0,05 0,05 0,02 0,56 0,17 
2پتروشیمی  0,06 0,03 0 0,09 0,06 0,07 0,07 0,01 0,39 0,09 
3پتروشیمی  0,05 0,03 0,17 0,05 0,03 0,06 0,06 0,03 0,49 0,17 

صدر دیشه  0 0,07 0,16 12.  0,03 0,09 0,09 0 0,56 0,16 

        
S-         
R- 0,86 0,22 

        
S+        
R+ 

0,31 0,08 

  
ارزش معیـار  ترین پـایینبعد از تعیـین بـاالترین و 

ــد ارزش ــت) و Sj بای ــاخص مطلوبی ــاخص  Rj (ش (ش
 هاي وزن، ابتدا منظور . بدینشود مینارضایتی) محاسبه 

 گیري تصـمیمدر مـاتریس  آمـده در آنتروپـی دست به
دسـت  بهRj و  Sj، سپس از طریق فرمول زیر دشضرب 

  .آمد
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푠푗 = 푤푖.
푓푖 ∗ −푓푖푗
푓푖 ∗ −푓푖 − 

푅푗 = max 푤푖.
푓푖 ∗ −푓푖푗
푓푖 ∗ −푓푖 −

 

f*  =ستون هر براي وزنی نرمال ماتریس عدد بزرگترین  
fij =مـاتریس در معیـار هـر بـراي نظـر مـورد گزینه عدد 

  وزنی نرمال
f -  =ستون هر براي زونی نرمال ماتریس عدد کوچکترین  

 شاخص یک معیار هر ازاي به گزینه براي طبیعی است
 شـاخص آنهـا مجمـوع کـه آیـد مـی دست به مطلوبیت

 هـر Sj بزرگتـرین .کنـد می مشخص را گزینه Sj نهایی

 آن) R( نارضـایتی شـاخص ، معیـار هـر ازاي بـه گزینه
  باشد. می گزینه

  
  محاسبه شاخص ویکور

. کمتر بودن ایـن هر گزینه است که همان امتیاز نهایی
زیـر بـه  ۀرابط کارگیري بهشاخص مطلوب تر است و با 

 ).Opricovic and Tzeng, 2006: 23( آیـد میدسـت 

  
  
V =0,5 ثابت عدد  
Sj =مقدار مجموع S گزینه هر براي  
S- =شاخص عدد بزرگترین S گزینه هر براي  
S* =شاخص عدد کوچکترین S گزینه هر براي  

Rj =مقدار مجموع R گزینه هر براي  
R-  =شاخص عدد بزرگترین R گزینه هر براي  

R* =شاخص عدد کوچکترین R گزینه هر براي  

  
  نهایی بندي رتبهو  Q محاسبه مقدار: 9 جدول

 Q S R محالت
 0,22 0,86 1 فضیلت
1پاالیشگاه   0,52 0,56 0,16 
2 پاالیشگاه  0,61 0,66 0,16 

1فرهنگیان   0,0 0,31 0,08 
3پاالیشگاه   0,64 0,52 0,20 
1پتروشیمی   0,55 0,61 0,15 
2فرهنگیان   0,12 0,39 0,09 
2پتروشیمی   0,56 0,56 0,17 
3پتروشیمی   0,50 0,49 0,17 
 0,22 0,57 0,74 شهید صدر

  
 8بیانگر رتبه نهایی هر محله از مجموع  Qمقدار 

شاخص مورد مطالعه است. این مقدار بین عدد صفر تا 
یک تعیین می گردد و هر چه به عدد صفر نزدیک 
باشد نشان دهنده مطلوبیت کیفیت زندگی و هر چه 
به عدد یک نزدیک تر باشد نشانگر ضعف کیفیت 

 که است آن از حاکی نتایج زندگی می باشد.
 زندگی کیفیت هاي شاخص از شهروندان منديرضایت

 در که طور همان. دارد تفاوت مختلف محالت در
 امتیاز با 1 فرهنگیان محله شود می مشاهده9 جدول

 با فضیلت محله و رضایتمندي سطح باالترین صفر
 به نسبت را رضایتمندي سطح ترین پایین 1 امتیاز

 داشته زندگی کیفیت هاي شاخص از برخورداري
 ویکور مدل در که است ضروري موضوع این ذکر(است
 است آن باالي مطلوبیت منزله به Qمقدار بودن کمتر
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 شروط آمده بدست نتایج به توجه با حال ).بالعکس و
 جواب صحت سنجش جهت ویکور تکنیک مخصوص

  .گردید آزمون ذیل صورت به نهایی
 رتبه گزینه m میان در A2 و A1 گزینه اگر اول: شرط

  : باشد برقرار زیر رابطه باید باشند، داشته را دوم و اول
                                 

  
(محلـه  دوم گزینـه یـراي Q مقـدار اینکـه بـه توجه با

ــان  ــراي 0,12 )2فرهنگی ــه و ب ــر اول گزین ــا براب  0 ب
 که هست 0,12 با برابر از هم دو این و تفاضل باشد می
و  بیشـتر 0,11 بـا اسـت برابر که DQ= 1/i-1 مقدار از

  .گردد می تایید اول شرط پس است بزرگتر
 ايهـ گروه از یکی در حداقل باید A1 گزینه: دوم شرط

R و S شـرط اگـر. شـود شـناخته برتـر رتبـه عنوان به 
 گزینــه بهتــرین گزینــه دو هــر نباشــد برقــرار نخســت
 و A1 گزینـه نباشـد برقرار دوم شرط اگر. بود خواهند

A2 شــوند می انتخــاب برتــر گزینــه عنــوان بــه دو هــر 
 1 فرهنگیان محله که )89: 1393 همکاران، و حبیبی(

 دیگـر دوتـاي در داشت Q مقدار نظر از را رتبه بهترین
 هسـتند دارا را مقـدار کمتـرین یعنی رتبه بهترین هم

 نهـایی و نتیجـه گـردد مـی تاییـد هـم دوم شرط پس
  .باشد می صحیح

  

  گیري و نتیجه بندي جمع
 هاي دغدغـه از یکـی شـهري زندگی امروزه کیفیت

باشـد.  ریزي شهري مـی برنامه و مدیریت نهادهاي نوین
بر این اسـاس برنامـه ریـزان در تـالش بـراي نمـایش 

باشند.  در سطوح مختلف جغرافیایی می کیفیت زندگی
 جدید که شهرهاي کیفیت زندگی ارزیابی در این میان

 جـامع ریزي برنامـه نمادهاي ترین مهم از عنوان یکی به
، می توانـد در شناسـایی هستند مسکن ۀتوسع و تولید

و نـواقص  ها وضع موجود، آگاهی از نقاط قوت، کاستی
در ایـن زمینـه یکـی از موثر واقع گـردد.  آنهااحتمالی 

ــدگاه ــتفاده از دی ــابی، اس ــاي ارزی ــرین الگوه ي ها بهت
 شانسکونتیساکنان در خصوص وضعیت موجود محل 

است. چرا کـه اگـر شـهرهاي جدیـد بتواننـد نیازهـاي 
هـا و  نظـر گـرفتن برداشـت فـردي آن ساکنان را با در

رضــایتمندي از کیفیــت محــیط شــهر برآورنــد، نقــش 
 شهر خود خواهند داشـت. مهمی در جذب سرریز کالن

ایــن مقالــه باهــدف ســنجش رضــایتمندي از  بنـابراین
ران هاي کیفیت زندگی در شـهر جدیـد مهـاج شاخص

  .تتهیه شده اس
 

 پژوهش با استفاده از آزمون کندال هاي شاخصمیانگین  :10جدول 
  ها شاخص  ها رتبهمیانگین 

  محیطی یستز  5,70
  زیباشناسی  5,57
  اجتماعی  5,14
  کالبدي  4,97
  دسترسی  4,04
  امنیت  3,74
  اقتصادي  3,57
  مدیریتی  3,26

  
دهــد کــه ســاکنین شــهر جدیــد  نتــایج نشــان می

ی هاي کیفیـت زنـدگ مهاجران نسبت به اکثـر شـاخص
ــایتی کرده ــراز نارض ــب اب ــد منتخ ــی از طان ــی ، ول رف

محیطی و  ، زیسـتمتغیرهایی چون کیفیـت اجتمـاعی
هاي  . بررسـیانـد شناسـی را مطلـوب ارزیـابی کردهزیبا

گانه پژوهش بیانگر  8هاي  شاخصمربوط به رضایت از 
ـــت  ـــایتمندي از کیفی ـــزان رض ـــه می ـــت ک آن اس

در بـاالترین سـطح و  5,70محیطی با میـانگین  زیست
در  3,26کیفیت مـدیریتی بـا میـانگین  رضایتمندي از

حاصـل از مـدل نتـایج در . ترین سطح قـرار دارد پایین
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 سـطح در ها شـاخص از یـک هـر عملکـرد ابتداویکور، 
 دوم مرحلـه در شـد، پرسیده شهروندان نظر از محالت

ــا ــتفاده ب ــی روش از اس ــت آنتروپ ــر اهمی ــک ه  از ی
 شهروندان نظر از جدید شهر محالت کل در ها شاخص
 مرحلـه در شـدند، دهـی وزن همچنین و شد سنجیده

 اسـاس بـر محـالت ویکـور روش از استفاده با هم آخر
ي ها نسـبت بـه برخـورداري از شـاخص سـاکنان پاسخ

نتـایج حـاکی از آن  .شـدند بندي رتبهکیفیت زندگی 
بــاالترین ســطح  2و  1اســت کــه محــالت فرهنگیــان 

ــیلت از  ــدر و فض ــهید ص ــالت ش ــایتمندي و مح رض
ــایین ــا پ ــطح رض ــاکناترین س ــوردار یتمندي س ن برخ

  .باشند می
شـده  بینی در این پژوهش براي نیل به اهداف پیش

شـهر بـراي  شهر جدید مهاجران و بهبود عملکرد ایـن
شــهر اراك و همچنــین ارتقــاي  جــذب جمعیــت کالن

شنهادهایی بدین شـرح ارائـه کیفیت زندگی ساکنان پی
  :  شود می

 ، بهبود ارائه خدمات شهري از قبیل خدمات درمانی -
تجاري و ... براي باال بردن  ، بهداشتی، تفریحی

ها  سطح رضایتمندي ساکنان و ارتقاي تمایل آن
  شهر جدید مهاجران براي ماندگاري در

دهی روشنایی معابر در شب براي ارتقاي  سامان -
  امنیت

هاي عمرانی از  پروژه ترسریعتکمیل و احداث هر چه  -
  هاي تجاري و ... مجتمع ، قبیل مسکن مهر

هاي اقتصادي و استقرار آن در  در نظر گرفتن فعالیت -
  شهر به منظور ایجاد اشتغال

  
  منابع
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