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 هاي ذهنی کیفیت زندگیشاخصارزیابی و سنجش 
 شهر جدید سهند در

 1امید مبارکی

 چکیده

ندگی زریزان بوده است. چرا که کیفیت همواره مورد توجه برنامه ،کیفیت زندگی در یک مکان
شهرها و  گیرد. به دلیل افزایش تعدادمی ابعاد زندگی بشري را دربري هست که هما موضوعی

ر آن ریزي شهري را بتوجه به کیفیت زندگی در شهرها، برنامهچنین افزایش جمعیت شهري، هم
ه کیفیت زندگی ي فراوانی در این مورد داشته باشند. دلیل توجه زیاد بهاداشته تا مطالعه و تحقیق

گذاري در ین اهداف سیاستمهمترشهري این است که ارتقاي کیفیت زندگی در شهرها، یکی از 
زیابی و ار کیفیت زندگی در شهر جدید سهند در بعد ذهنی مورد ،باشد. در این تحقیقمیشهرها 

نقل و  محیطی و حمل وي اقتصادي، اجتماعی، کالبدي، زیستهاهسنجش قرار گرفته است. مولف
ان شهر سهند کلیه شهروند ،آماريي ه. جامعاندمد نظر قرار گرفتهدر این تحقیق  ،پذیريدسترسی

توزیع  آنهان انتخاب و پرسشنامه بیبه عنوان نمونه نفر  262عدادت ،باشد که با فرمول کوکرانمی
ن در دهد که شهروندان شهر سهند رضایت متوسط به پاییمیشد. نتایج حاصل از تحقیق نشان 

رند که این دارند. تنها در کیفیت هوا و حمل و نقل، شهروندان رضایت خوبی دا هاهاکثر مولف
ي هباشد. در زمینمیرشته کوه سهند ي هشهر سهند در دامنمندي به دلیل واقع شدن رضایت

ر، ي رفت و برگشت به تبریز و شهرهاي صنعتی همجواهاحمل و نقل نیز به لطف وجود سرویس
جدید سهند،  مندي خوبی دارند. لذا با ارتقاي کیفیت زندگی در شهرشهروندان از این مولفه رضایت

 .بهبود بخشید ،شهر تبریزذیري سرریز جمعیتی کالنپتوان نقش این شهر را در جمعیتمی
 

 .ي ذهنی، شهر جدید سهندهاکیفیت زندگی، رضایتمندي، شاخص واژگان کلیدي:

                                                 
 دانشگاه مراغهریزي شهري استادیار گروه جغرافی و برنامه ۱
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 مقدمه 

 دنیا مفهوم سطح در شهري نقاط افزایش چنینهم و شهرنشینی باالي رشد اخیر قرن دو طی در
 و از مسائل شهري ریزيبرنامه اندیشمندان توجه مورد ايگسترده طوربه را شهري زندگی کیفیت

 تأکید مورد که است دهه چند از مفهوم کیفیت زندگی بیش .است داده قرار شهري معضالت مهم و
حتی  گاه و متعدد يهاشاخص و است گرفته قرار علمی مختلف يهاهرشت بررسی اندیشمندان و

و  بعديچند مفهومی زندگی کیفیت کهاین به توجه با. است شده مطرح آن براي متضادي
 قرار گرفته بررسی مورد نیز گسترده ییهاطیف در و متفاوت يهاهدیدگا از باشد،می ايرشتهمیان

 معلولین، کیفیت زندگی کیفیت روانی، و جسمی بیماران زندگی کیفیت مثال براي. گیردمی و
مثالی بر این مفهوم است  ... و شهري زندگی کیفیت کودکان، زندگی کیفیت سالمندان، زندگی

). داشتن کیفیت زندگی مطلوب همواره آرزوي بشر بوده و هست. 2:1388(وظیفه دوست و امینی،
هزاران سال است که این موضوع ذهن فالسفه، محققان و دانشمندان را به خود جلب کرده است. 

گردد مید باز قبل از میال 385تاریخ پیدایش مفهوم کیفیت زندگی به دوران ارسطو در سال 
 سرریز جذب مانند نیازهایی به گوییپاسخ منظوربه که جدید شهرهاي ). ایجاد1:1378(نجات،

 و مدیریت منظور به نیز است، گرفته صورت دیگر عوامل از بسیاري و مسکن تأمین جمعیتی،
 دنبالبه بهتر، هرچه عملکرد و ساکنان براي ترامن و ترسالم محیطی ایجاد براي بهینه ریزيبرنامه
 این معیشتی و سکونتی فضاي که است ییهاهشیو بررسی و ارزیابی همچنین و هاهرا یافتن

 جدید شهرهاي ساکن شهروندان شاَن در و قبول قابل معیارهاي و اصول با مطابق را هاهگاسکونت
 ساکن جمعیت اجتماعی و سیاسی روانی، جسمی، نیازهاي کردن هبرآورد آن هدف و آورد وجودبه

 به مردم مشوق و بوده ساکنان پشتیبان اجتماعی لحاظ به که ستمحیطی ایجاد طریق از شهرها
). افزایش جمعیت Larsen & Manderson,2009.606( تسا گیريتصمیم امور در مشارکت

گیري شهرهاي جدید شد. با گسترش شهرها در ایران نیز باعث شکلویژه کالندر نقاط شهري به
توجه  شهرهاي جدید در ایران، توجه به شهرهاي جدید باید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد.

اول به پیشرفت ي هبه نیازهاي جمعیت ساکن در شهرهاي جدید و بهبود زندگی آنان در مرحل
باشند و می هاشهرانجامد چرا که ساکنان شهرهاي جدید سرریز جمعیت کالنمیشهرها کالن

شهري ي منفی کالنهاهتواند از بسیاري از پدیدمیبهبود و افزایش کیفیت در شهرهاي جدید 
 کیفی يهارویکرد به نشینی جلوگیري کند. توجهي بزرگ و حاشیههاطور مثال مهاجرت به شهربه
 دالیلی ا بهبن که ییهاجمعیت کهاین به توجه با. شودمی باعث را هاشهر زندگی کیفیت هاشهر در
 وظایف هاشهر این در زندگی کیفیتي هشوند، مطالعمی ساکن مادرشهرها جدید شهرهاي در
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 کیفیت. کنند فراهم جمعیت این براي بهتر هرچه و مناسب محیطی تا باشدمی شهري ریزانبرنامه
 گذاريسیاست تکوین در اساسی مباحث از و امروز جهان روي پیش مسائل ینمهمتر از یکی زندگی

 رفع محور، سالمت زندگی کیفیت ارتقاء رفاه، چون موضوعاتی که شودمی محسوب اجتماعی
 جماعات میان در از خودگذشتگی و دوستینوع  بخش،رشد و رضایت  به رو زندگی اساسی، نیازهاي

 .گیردمیبر در را
 

 طرح مسأله

 کلیدي و اصلی عوامل شناخت ،هاآن تأثیرگذاريمختلف  ابعاد و شهرها ذاتی پیچیدگی به توجه با
مندي رضایت راستا، این در. رسدنظر میبه ضروري شهري پایداري به یابیدست در جهت

 شهري دیرانم می تواند نیازهاي آنان و هاهخواست به توجه شهرها، موجود از وضعیت شهرنشینان
 زاده دلیر،(حسین رساند. یاري اجتماعی پایداري ویژهبه شهرها ترپایداري بیش به یابیدر دست را

 ادراك به یشود. بعد ذهنمی گیرياندازه عینی و ذهنی بعد دو با ). کیفیت زندگی غالبا2:1388ً
. تاس و نسبی کیفی مفهومی تربیش و دارد توجه خود و اطرافیان خود کیفیت زندگی از شخص

 .رندمفهومی کمی دا و گیرياندازه و مشاهده قابل که یی هستندهاشاخص عینی، يهاشاخص اما
ي هاویتاول مردم، نارضایتی علل دار،شناسایی نواحی مسأله به تواندمی زندگی کیفیت مطالعات

 رزیابیا و پایش و زندگی کیفیت بر جمعیتی ـ اجتماعی يهافاکتور تأثیر زندگی، شهروندان در
زندگی است (خادم الحسینی و  کیفیت يزمینه در هااستراتژي و هاکارایی سیاست

 دياقتصا و اجتماعی کالبدي، تمرکززدایی براي معموالً جدید ). شهرهاي52:1389همکاران،
 مادر از خروج به تشویق جمعیت بزرگ، شهرهاي به نزدیکیي هجاذب وجود با تا شوندمی طراحی

 اقتصادي جمعیتی، مشکالت با کشور بزرگ شهرهاي اخیر، يهاهده . در)5:1387زیاري،( شهر شود
 در جدید رهايشه احداث دولت اصلی کارهايراه از . یکیاندهبود مواجه زیادي کالبدي و اجتماعی

 در ياقمار شهرهاي ایجاد. است بوده شده ذکر مشکالت از کاستن شهرها براي این نفوذ حوزه
 شهر جمله از ایران جدید شهرهاي که باشدمی هاراه حل ترینمتداول از شهرهاي بزرگ اطراف
سخ داده در این تحقیق سعی بر این است تا به سواالت زیر پا.باشندمی سهند از آن جمله جدید

 ي ذهنی کیفیت زندگی در شهر جدید سهند در چه حدي است؟هامندي از شاخصشود؛ رضایت
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 مبانی نظري تحقیق

 نظري هايدیدگاه از متعدد رویکردهايکه  است پیچیده شکلی چند سازه یک زندگی کیفیت
 در را کیفیت زندگی چیزي چه اینکه فهمیدن منظوربه زیادي هايکوشش .داندمی الزم را مختلف

 هاهنوشت در زندگی کیفیت از تعریف هزار از و بیش شده انجام دهد،می تشکیل مختلف يهاهرشت
 رفاه مفاهیم مانند دیگر با معاوضه قابل طوربه را زندگی کیفیت مؤلفان برخی .است شده بیان

 تحقیق گوناگون يهاهرشت اگرچه .کنندمی استفاده خوب زندگی و زندگی از رضایت شادي، ذهنی،
 کلی از درك یک با ما کردن آشنا در آنها اما ،اندهکرد بررسی را کیفیت زندگی مجزا صورتبه

 از ییهاوضعیت اساساً زیبایی کیفیتی مانند. اندهنبود موفق آن ارتقاي چگونگی و زندگی کیفیت
تعاریفی  که است مفهومی است، طورهمین نیز زندگی مفهوم کیفیت. است ناظران هايدیدگاه
 سخت خیلی کشورها حتی و سرتاسر شهرها مقایسه منظوربه آن گیرياندازه و طلبدمی را جامع

 در مجموعاً است که شده ارائه محیط کیفیت از متعددي ). تعاریفYuan,1999,3( بود خواهد
 و اشاره دارد زندگی مکان و محیط یک در که افرادي رفاه براي و رضایت حس به تعاریف، يهمه

مختلف  افراد و هاهگرو بین در که باشدمی ییهاو ارزش تلقی طرز انتزاعی، ادراك يدربردارنده
 رضایت میزان حیث از سکونتی، محیط و مردم بین رابطه بر شناسیروان علم در. است متفاوت
 رفتار و تأثیر شناخت، سطح که در آیدمی میان به صحبت ویژه، مکان یک در از زندگی ساکنان

ست کیفیت زندگی مفهومی ).Bonaiuto and et al, 2002: 41(گیرد قرار می بررسی مورد
عنوان یک ي اخیر بههاي مختلفی مطرح شده و در زمانهاصورتکه در سراسر تاریخ فلسفه به

 ي مختلفی به کار رفته استهاصورتدانشمندان علوم مختلف بهي هوسیلمفهوم به
)Baldwin,1990,28 یک محیط با کیفیت باال، حسی از رفاه و رضایت را براي افراد از طریق .(

 اجتماعی یا نمادین باشد به همراه دارد ،یی که ممکن است فیزیکیهاشاخص
)Marans,couper,2000) کیفیت  ادبیات در شانوسیع مرور ) در2004). مالگیان و دیگران

 انسانی شرایط از شخص یک مندي کهرضایت عنوانبه را زندگی کیفیت ايگسترده طوربه زندگی،

بر  توانندمی و اندهوابست... و محله خانواده، مقیاس به که و شرایطی دارد خود پیرامون فیزیکی و
 ممکن مختلف مردم که ثابت شده چنینهم .اندهکرد تعریف بگذارند تأثیر مردم شخصی رفتار

عواملی مانند  درباره مختلفی ذهنی هايقضاوت رو این از و داشته باشند مختلفی مشاهدات است
کنند. ارتقاي  مطرح دارند، شان دخالتزندگی کیفیت در شان کهشهري محیط خاص هايویژگی
کارکردي به نگاهی چندبعدي و چندوجهی در قالب در  ـ از نگاه صرف کالبديریزي شهري برنامه

 -نظر گرفتن ابعاد اجتماعی، اقتصادي، روانی و کیفی در تعامل و کنش متقابل با ابعاد کالبدي
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 جهانی بوده استي هیکی از نتایج توجه به کیفیت محیط شهري در عرص کارکردي
)Williams,2000:293ي تببین توجه به مفهوم کیفیت زندگی در سوال ). دلیل مهم برا

 يهاهجنب کهاین براي ).Megone,1990( یاب نهفته استتخصیص موثر منابع محدود و کم
 يهاهداد و سازيهاي مدلچارچوب از که است احتیاج شود، بررسی مناسبی طورزندگی به کیفیت

 کنیم. استفاده خاص زمینه یک در هاچارچوب آن استفاده ساختن قابل منظوربه شده آوريجمع

 

 زندگی کیفیت هايدیدگاه

ورد نظر عنوان یک اصل اساسی، پیوسته مریزي مباحث کیفیت زندگی بهامروزه در ادبیات برنامه
شود مینرود. در اینجا کیفیت زندگی تنها زنده بودن و زیست محسوب میشمار ریزان بهبرنامه

 منظور). مارانس بهCramer,2004,104( باشدمیزندگی کردن مهم ي هبلکه کیفیت و نحو
 را اساسی دو رویکرد شهرها، در مردم زندگی زمینه خصوصاً در شهري زندگی کیفیت ارزیابی
 قطری از زندگی شهري زندگی.کیفیت کیفیت بر نظارت شامل رویکرد نخستین :کندمی معرفی
 ماريمانند سرش اداري منابع از شده جمع فضایی يهاهداد از مشتق هايشاخص از يهامجموع

 رآمدد سطح مثال عنوانباشند به شده زندگی ادراك کیفیت به مربوط باید شده گفته که است،
 یاد عینی عنوان دیدگاهبه دیدگاه این غیره. از و مسکن هزینه ،آلودگی سطوح خانواده، میزان جرم،

 گیرياندازه و محیط شهري هايویژگی میان روابط لسازي مد شامل رویکرد دومین .شودمی
 يهاهپدید از منديرضایت شامل بوده، که زندگی مردم کیفیت از قلمروهاي ذهنی يهاارزیابی
 عینو شناخته شده، ذهنی دیدگاه به که دیدگاه این. است کل یک عنوانزندگی به از و خاص

 طریق زا شده تحلیل يهاهداد و زمینه یابتحقیق  يهاروش میان از شده آوريجمع يهاهداد
دري کند (احمدي، نامی درگیر را ساختاري چند هايمدل یا رگرسیون مانند تحلیل ییهاروش

 ).1391:کروندان

 

 تحقیق ي هپیشین

 اندهنمود مطالعه تاکنون 1930 دهه از را زندگی کیفیت مفهوم علمی، متفاوت يهاهرشت از محققان
 پژوهاندانش از آن، يهاشاخص و شهري زندگی کیفیت زمینه در اولیه هايتالش و تحقیقات اما

...)  و 1960 سال در فلد و وروف گرین، ،1976 سال در رودگرز و کاورز بل، کمپ( غربی جهانی
 شده آغاز اندهبود فعالیت مشغول شناسینروا و شناسیجامعه قبیل از مختلفی يهاهرشت در که

 اجتماعی يهامنديبهره و سالمت میزان با ارتباط در محورهایی و هاشاخص یافتن در سعی است،
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 آنکارا و استانبول شهرهاي در بخصوص نیز، ترکیه . دراندهداشت شهرها در ساکن افراد روانی و
 از یکی که است گردیده انجام شهري زندگی کیفیت زمینه در متعددي يهاپیمایش و ارزیابی
 کیفیت( مربوط هايشاخص کلی گانه 4 بنديطبقه یک از استفاده با آنها، ترینعلمی و ینمهمتر
) ارتباطات و نقل و حمل کیفیت و اقتصادي محیط کیفیت اجتماعی، محیط کیفیت فیزیکی، محیط

 زندگی کیفیت شاخص، 17 مجموع در و جزئی هايشاخص به کلی هايشاخص بنديتقسیم و
 همکاران و آلنگین .)1388:دوست امینی و وظیفه( .است نموده برآورد را استانبول در شهري

در  را مفهوم این )شهري زندگی کیفیت به چندجانبه رویکردي( عنوان با پژوهشی در) 2001(
 هااولویت کردن مدلینگ پژوهش، این از هدف .دادند قرار سنجش و بررسی مورد استانبول شهر

 باشد،می نفر میلیون 10 حدود در جمعیتی با شهري که استانبول شهر ساکنین نیازهاي و انتظارات
 و بهینه تخصیص به تواندمی هااین اولویت تعیین. باشدمی چندجانبه راهبرد یک از استفاده با

 زانــریاده برنامهــاستف وردـــم اـــراهنم عنوانبه و کرده بسیاري کمک شهري منابع کارآیی
 و کوهیشاه ). دکتر خواجهUlengin,2001:354( بگیرد قرار محلی گیرانتصمیم و ريــشه

 مشارکت بر آن تأثیر و زندگی کیفیت سنجش و ارزیابی " عنوان با تحقیقی نیز 1392:همکاران
 اندهاي داشتنامهبا روش کار میدانی پرسش "مینودشت شهر: موردشناسی شهري امور در شهروندان

 حد در محیطی و جسمانی سالمت ابعاد و شهري محیط کیفیت که دهدمی نشان حاصل نتایج که
 دارند. قرار کیفیت متوسط حد از باالتر روانی و اجتماعی سالمت ابعاد و باشندکیفیت می متوسط

 با روانی و جسمانی محیطی، سالمت ابعاد و شهري محیط کیفیت بین معناداري ارتباط چنینهم
 .دارد وجود شهروندان مشارکت

 

 تحقیقروش 

تحقیق با مراجعه به اسناد، ي هباشد. اطالعات توصیفی اولیمیتوصیفی لحاظ هدف  تحقیق حاضر از
اي، آوري گردید. پس از اتمام مراحل مطالعات کتابخانهها و مقاالت مرتبط با این موضوع جمعطرح

ي هااست. شاخصآوري اطالعات مورد نیاز شده از طریق پیمایش و ابزار پرسشنامه اقدام به جمع
و معیارهاي گوناگون  هاتحقیق با توجه به تجربیات تحقیقات متعدد در این موضوع و با مرور مدل

باشد. بخش اول شامل پنج سوال در مورد جنسیت، مینامه شامل دو بخش انتخاب شد. پرسش
مل در بخش دوم نیز که شا باشد.میسن، تحصیالت، شغل و شهر مبدأ افراد مورد مصاحبه 

شاخص اقتصادي، اجتماعی، کالبدي، زیست  5باشد از میي تحقیق هاهو زیرشاخ هاشاخص
، میزان هاپذیري استفاده شده است که در هر یک از این شاخصمحیطی، حمل و نقل و دسترسی
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مورد پرسش قرار گرفته است. حجم نمونه  هاي مربوط به آن شاخصهاهمندي از زیر شاخرضایت
نفر تعیین  262هند حجم نمونه به تعدادسبا فرمول کوکران تعیین گردید. متناسب با جمعیت شهر 

ي شهر سهند به هاهمحلتمامی اقشار شهر سهند و ي هآماري در این تحقیق همي هشد. جامع
ي تحقیق مناسب ترین روش با هاهناممنظور سنجش پایایی پرسشباشد. بهمیصورت تصادفی 

اي لیکرت، روش آلفاي کرونباخ است. که در جدول زیر محاسبه درجه 5توجه به استفاده از طیف 
 شده است:

 هاي تحقیقآلفاي محاسبه شده براي پرسشنامه ):1( جدول

ي هاهمؤلف ي اجتماعیهاهمؤلف ي اقتصاديهاهمؤلف
 کالبدي

و  نقلي حمل و هاهمؤلف
 دسترسی

71/0 76/0 84/0 75/0 

 منبع: محاسبات نگارندگان  

 
شمار آورد. در باشد تا بتوان مقیاس را داراي پایایی به 7/0طبق قاعده تجربی آلفا دست کم باید 

سازي از هم هاهدهد گویمیکه نشان  ي محاسبه شده اعداد مطلوبی هستنداین تحقیق میزان آلفا
تحلیل  وتجزیه  SPSS افزارنرم طریق نامه ازنتایج پرسشتمامی  و پایداري درونی برخوردارند.

 گیرد.قرار می

 

 مورد پژوهشي همحدود

 شهر جدید سهند با وسعت تبریز، شهرکالن رشد به رو جمعیت به بخشیدن سامان منظوربه
 ماه بهمن در آذرشهر ـ تبریز درکنار محور ارتباطی هکتار 14000 تا توسعه قابل هکتار 2100اولیه
 معماري عالیشوراي تصویب به آن یابیمکان مطالعات1369سال ماه و در آذر یابیمکان 1366سال

 شهر این. است شرقیآذربایجان استان جدید شهرهاي از سهند یکی جدید رسید. شهر شهرسازي و
 و نفوس عمومی سرشماري براساس است،شده واقع اسکو شهرستان غربی شمال ناحیه در که

 استان پرجمعیّت شهر هجدهمین نفر، 13٬610 بر بالغ جمعیتی با خورشیدي، 1385 سال مسکن
 شهرکالن جمعیت سرریز دادن اسکان شهر، این احداث از هدف .شودمی محسوب شرقیآذربایجان

 و شهرداري ساختمان افتتاح با خورشیدي، 1387 تیر 5 تاریخ در سهند جدید شهر بود. تبریز
 شهرستان شهر سومین و شرقیآذربایجان استان شهر هشتمین و پنجاه عنوان به شهردار، انتخاب
 جنوب کیلومتري 20 در سهند جدید شهر .شد شناخته ایلخچی و اسکو شهرهاي از پس اسکو،
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 در و باشدمی متر 1600 دریا سطح از آن ارتفاع. استشده واقع آذرشهر راه سر بر و تبریز غربی
 و آب تأثیر تحت و سهند هايکوهرشتهي هدامن در سهند جدید شهر. دارد قرار اسکو شهرستان

 واقع منطقه سرسبز هايدره در منظر،خوش بسیار شهر این. استشده واقع کوهستانی هواي
 ).www.sahand.ir( استشده

 

 نتایج و بحث

شتار، در این نو تواند میزان تجمعی از سطح رضایت در قلمروي زندگی باشد.میکیفیت زندگی 
مورد  شامل سواالتی در نامهاي که در اختیار شهروندان قرار گرفت، بخش اول پرسشنامهپرسش

 اطالعات شخصی شهروندان بود که این متغیرها شامل: جنسیت، سن، تحصیالت، شغل و شهر
 262از  حقیقدر این ت باشد.می اندهیعنی شهري که از آن به شهر جدید سهند مهاجرت کرد أمبد

چنین باشند. هممی) زن 38%نفر( 100) مرد و 62%نفر ( 162گوي سواالت ما بودندنفر که پاسخ
 39تا  30ن )، بی20%نفر ( 52سال  29تا  20)، بین 8%نفر ( 23 سال 20ار  کمترسنی ي هدر رد
ند. د) بو13%( نفر 32سال  50و باالي  )27%نفر( 71سال  49تا  40)، بین 32%( نفر 84سال 

ین گروه ا) از ابتدایی تا دیپلم که 45%( نفر 118 سواد،بی )18%نفر ( 47نفر، 262چنین از هم
نفر  59 م،) داراي تحصیالت فوق دیپل10%نفر ( 28 بخش تحصیالت، ین فراوانی را دارند دربیشتر

ا دارا رین فراوانی کمترباشند که می) فوق لیسانس به باال 4%نفر ( 10) نیز لیسانس و 23%(
 نفر 38 )، افراد کارمند23%( نفر 60در بخش اشتغال افرادي که شغل آزاد داشتند  باشند.می

ا دارد. به این ین فراوانی ربیشتر) که 30%نفر( 79)، افراد بیکار 22%( نفر 58)، افراد کارگر 15%(
ه با حساب شدند ک هابیکارنامه در جمع دار در این پرسشي خانههانکته اشاره کنیم که خانم

چنین د. همنفر بیکار بودن 10نفر مرد تنها  162گیري شد که از تفکیک این گروه این طور نتیجه
ین نچشود. هممینفري را شامل  262درصد از کل جمعیت  10نفر بود که  27تعداد دانشجوها هم 

ر شهرها به صد مردم نیز از سایدر 32نفر یعنی  85درصد مردم از شهر تبریز و  68نفر یعنی  177
مندي ضایتنامه مربوط به سواالت در مورد ر. بخش دوم پرسشاندهشهر جدید سهند مهاجرت کرد

 باشد.میپذیري محیطی و حمل و نقل و دسترسیي اقتصادي، اجتماعی، کالبدي، زیستهاهاز مولف
گویه  4صاد، گویه براي بعد اقت 3ي بررسی شده براي اخذ بعد ذهنی کیفیت زندگی شامل هاهمولف

ش حمل گویه در بخ 8محیطی و گویه در بعد زیست 3گویه در بعد کالبدي،  6در بعد اجتماعی، 
 زیادمندي خیلیمقیاس لیکرت از رضایت 5باشد که در قالب طیف میپذیري و نقل و دسترسی

 ) بیان شده است.5( کم)، و خیلی4( )، کم3( )، متوسط2( )، زیاد1(
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 هاي اقتصاديبررسی میزان رضایتمندي شهروندان از مؤلفه ):2(جدول 
 فراوانی

 متغیر
 

 ده شدههي مشاهاهفراوانی داد
 میانگین

ضریب 
 اسکوئرکاي

درجه 
 dfآزادي

 ضریب
 معناداري

)sig( 
خیلی 

 زیاد
 کم متوسط زیاد

خیلی 
 کم

از  رضایت
 شغل

4/16 5/27 3/47 8/8 - 48/2 198/88 3 000/0 

رضایتمندي 
 از درآمد

4/ 5/14 5/64 6/20 - 05/3 62/240 3 000/0 

رضایتمندي 
ي هاهاز هزین
روزمره 
 زندگی

- 1/3 9/48 9/46 1/1 46/3 22/220 3 000/0 

 منبع: محاسبات نگارندگان

 
باشد میغل شمندي مربوط به رضایت از گیریم که باالترین رضایتمیبا توجه به جدول باال نتیجه 

مندي از مندي میزان رضایتین رضایتکمتر و 48/2) و میانگین :000/0sigمعناداري ( سطحکه 
چنین باشد. هممی)  :000/0sigو سطح معناداري ( 46/3با میانگین  ي روزمره زندگیهاههزین

 باشد.می) :sig 000/0( و سطح معناداري05/3مندي از درآمد با میانگین میزان رضایت

 
 ي زیست محیطی هاهمؤلف

 بارزترین محیطی،زیستي همولف در که گیریممی نتیجه محیطیزیستي همولف به مربوط جدول در
) :000/0sig( معناداري ضریب و 33/2 میانگین با که باشدمی هوا کیفیت به مربوط نديمرضایت
 و 12/3 میانگین با زباله آوريجمع از منديرضایت میزان و داراست را منديرضایت ینبیشتر
 اهو ازکیفیت منديرضایت نیز منديرضایت ینکمتر و باشدمی) :000/0sig( معناداري ضریب

 منديترضای میزان چنینهم. است) :000/0sig( معناداري ضریب و 12/4 میانگین با که باشدمی
) :sig 000/0( معناداري ضریب و 47/3 میانگین با شهري فاضالب و سطحی هايآب دفع از

 .باشدمی
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 هاي زیست محیطیمندي شهروندان از مؤلفهبررسی میزان رضایت ):3(جدول 
 فراوانی

 متغیر
 

ضریب  میانگین ده شدههي مشاهاهفراوانی داد
 اسکوئرکاي

درجه 
 dfآزادي

 ضریب
 معناداري

)sig( 
خیلی 

 زیاد
 کم متوسط زیاد

خیلی 
 کم

رضایتمندي از دفع 
آبهاي سطحی و 
 فاضالب شهري

- 2/4 9/64 4/21 2/9 47/3 69/162 4 000/0 

رضایتمندي از 
 وري زبالهآجمع

4/0 9/9 6/67 8/21 4/ 12/3 82/210 4 000/0 

رضایتمندي از 
 کیفیت هوا

5/19 2/33 4/42 5 - 33/2 95/83 3 000/0 

 000/0 3 53/96 12/4 6/46 9/22 7/27 8/3 - رضایتمندي از صدا

 نگارندگان منبع: محاسبات

 
 ي اجتماعیهاهمؤلف

مندي مربوط به گیریم که بارزترین رضایتاجتماعی، نتیجه میي هبا توجه به جدول زیر در مولف 
ین کمتر باشد.می 69/2) و میانگین :000/0sigمندي از امنیت در شهر با سطح معناداري (رضایت
ي برخوردهاي اجتماعی با سطح معنادارمندي از ترتیب به میزان رضایتمندي نیز بهرضایت

)000/0sig: ري میزان رضایت از روابط بین همسایگان با سطح معنادا و 92/3) و میانگین
)000/0sig: 000/0و میزان احساس تعلق به شهر با سطح معناداري ( 02/4) و با میانگینsig: (

 باشد.می 35/4با میانگین 
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 هاي اجتماعیؤلفهمندي شهروندان از مرضایت. بررسی میزان )4(جدول

 محاسبات نگارندگان :منبع

 
 ي کالبديهاهمؤلف

 –مندي مربوط به بخش ورزشی شویم که باالترین میزان رضایتمیبا توجه به جدول زیر متوجه 
و  07/3فرهنگی با میانگین  -) و آموزشی:000/0sigسطح معناداري ( و 1/3تفریحی با میانگین 

و  17/3ین آن مربوط به خدمات اداري با میانگین کمترباشد و می) :000/0sigسطح معناداري (
و سطح  16/3درمانی با میانگین  -) و خدمات تجاري و بهداشتی:000/0sigمعناداري (سطح 

 باشد.می) :000/0sigمعناداري (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فراوانی
 متغیر

 

 هاي مشاده شدهفراوانی داده
 میانگین

ضریب 
 اسکوئرکاي

درجه 
dآزادي
f 

ضریب 
 معناداري

)sig( 
خیلی 

 زیاد
 خیلی کم کم متوسط زیاد

مندي از رضایت
 برخوردهاي اجتماعی

- 
8/0 7/23 8/58 8/16 92/3 38/188 3 000/0 

مندي از رضایت
 روابط همسایگان

- 
4/0 3/15 08/66 6/17 02/4 30/162 3 000/0 

 000/0 3 02/181 35/4 7/44 6/46 8 8/0 - احساس تعلق به شهر

مندي از رضایت
 امنیت در شهر

8/0 9/35 9/59 5/6 - 69/2 32/116 3 000/0 
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 هاي کالبديمندي از مؤلفهبررسی میزان رضایت ):5(جدول 

 فراوانی
 متغیر

 

 ي مشاده شدههاهفراوانی داد
 میانگین

ضریب 
 اسکوئرکاي

درجه 
 df آزادي

 ضریب
 معناداري

)sig( 
خیلی 

 زیاد
 کم متوسط زیاد

خیلی 
 کم

رضایتمندي از 
 خدمات تجاري

- 3/7 2/70 8/21 8/ 16/3 06/210 3 000/0 

رضایتمندي از 
 خدمات اداري

- 5/6 2/70 9/22 4/ 17/3 27/241 3 000/0 

رضایتمندي از 
-خدمات بهداشتی 

 درمانی
- 1/11 6/62 6/25 8/ 16/3 06/230 3 000/0 

رضایتمندي از 
فضاي سبز و 

 هاپارك
- 2/17 3/55 3/26 1/1 11/3 73/162 3 000/0 

مندي از رضایت
 –خدمات آموزشی 

 فرهنگی
- 3/18 1/56 6/25 - 07/3 21/63 2 000/0 

رضایتمندي از 
خدمات ورزشی و 

 تفریحی
- 26 2/49 5/22 3/2 01/3 35/116 3 000/0 

  محاسبات نگارندگان :منبع

 

 پذیريحمل و نقل و دسترسی
پذیري، باالترین حمل و نقل و دسترسیي هگیریم که در مولفمیبا توجه به جدول زیر نتیجه 

ي و سطح معنادار45/2مندي از خدمات حمل و نقل با میانگین مندي مربوط به رضایترضایت
)000/0sig: 000/0( و سطح معناداري 60/2) و روشنایی معابر و محالت با میانگینsig: (باشد می

با سطح معناداري  29/3مندي مربوط به پارکینگ عمومی با میانگین ین رضایتکمترو 
)000/0sig: 000/0( و سطح معناداري12/3) و وضعیت ترافیک با میانگینsig: (باشد.می 
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 هاي حمل و نقل و دسترسی پذیريمندي شهروندان از مؤلفهبررسی میزان رضایت ):6(جدول 
 فراوانی

 رمتغی
 

 ي مشاده شدههاهفراوانی داد
 میانگین

ضریب 
 اسکوئرکاي

درجه 
 dfآزادي

 ضریب
 معناداري

)sig( 
خیلی 

 زیاد
 کم متوسط زیاد

خیلی 
 کم

رضایتمندي از میزان 
دسترسی به مراکز 

 آموزشی
- 6/12 8/82 6/4 - 92/2 30/191 2 000/0 

مندي از میزان رضایت
 خریددسترسی به مراکز 

- 3/10 8/82 5/6 - 96/2 95/292 2 000/0 

مندي از میزان رضایت
دسترسی به مراکز 

 رمانید -بهداشتی 
- 6/15 8/74 5/9 - 94/2 28/204 2 000/0 

مندي از میزان رضایت
دسترسی به مراکز 
 هافضاهاي سبز و پارك

- 5/22 1/61 4/16 - 60/2 16/92 2 000/0 

مندي از روشنایی رضایت
 هاهمعابر و محل

7/2 2/41 6/49 5/6 - 60/2 97/177 3 000/0 

ي همندي از ارائرضایت
 خدمات حمل و نقلی

6/15 29 50 3/5 - 45/2 84/116 3 000/0 

مندي از وضعیت رضایت
 ترافیک

4/ 2/9 5/69 8/19 1/1 12/3 92/144 4 000/0 

مندي از رضایت
 ي عمومیهاپارکینگ

8/ 3/7 2/59 9/27 5 29/3 38/108 4 000/0 

 محاسبات نگارندگان :منبع

 

 گیري نتیجه

باشد. میخصوص کشورهاي در حال توسعه هین مباحث کشورها، بمهمترکیفیت زندگی یکی از 
چون موضوعاتی همي هدارد که در برگیرند هاگذاريچرا که کیفیت زندگی نقش مهمی در سیاست

، هاهباشد. هریک از این مولفمیاقتصاد، اجتماع، فرهنگ، نیازهاي اساسی مردم، زندگی سالم و ... 
مختل  توجهی به هریک از آنها، زندگی راشوند که بیمیمباحث مهم در زندگی بشري محسوب 

اره از ها، تالش براي ارتقاي آن هموکند. با توجه به حساسیت کیفیت زندگی در زندگی انسانمی
گذاران اجتماعی بوده است. چرا که نتایج ریزان و سیاستي برنامههاترین اولویتین و اصلیمهمتر



 

 
  

 

  ٩٦و  ٩٥مشاره فصلنامه جمعیت                                                                                                                                               ١٢٠

 

  

آن مکان را داشته باشد که تمامی  تواند نگاه کلی بهمی ،حاصل از کیفیت زندگی در یک مکان
ي همولف با توجه به نتایج پرسش از شهروندان شهر سهند، در .شودمیجوانب آن قابل مشاهده 

به این نتیجه رسیدیم که شهروندان از شغل خود رضایت خوبی  ،مندي از شغلاقتصادي در رضایت
 ،تواند این باشد که شهروندانی که به شهر جدید سهندمی ،دارند و دلیل این حد از رضایتمندي

مندي ایتکنند. ولی در بخش رضمیصورت اختیاري انتخاب ا شغل خود را بهاکثرً ،شوندمیوارد 
ي هرضایت خوبی ندارند. در مولف هازندگی، شهروندان از این شاخصي هي روزمرهاهاز درآمد و هزین

رشته کوه سهند واقع شده است، شهروندان ي همحیطی، با توجه به این که شهر سهند در دامنزیست
ي هدر بین هممندي را باشند و این شاخص باالترین رضایتمیاز هواي این شهر خیلی راضی 

باشد، کنترل و دفع میشیب سطح شهر زیاد  دارد. در عوض به دلیل اینکه ناهمواري و هاشاخص
شود که حداقل رضایت شهروندان میهاي سطحی و مدیریت فاضالب شهري با مشکل همراه آب

شهرداري ین بخش از خدمات مهمترچنین در این مولفه، به همراه دارد. هم هارا در این شاخص
، نتوانسته تا رضایت شهروندان را به همراه داشته باشد که حس انجام هاهآوري زبالیعنی جمع

چنین به خاطر ساخت و سازهایی که در سطح طلبد. هممیبیش از پیش شهرداري را ي هوظیف
ز این که شهروندان ا ،همراه دارندي صوتی بههاشود، طبیعتاً این ساخت و سازها آلودگیمیشهر 

باشند و رضایت کافی از این شاخص را اعالم نکردند، الزم است تا مدیران میوضعیت ناراضی 
 ،اجتماعیي هشهري در این مورد اقدامات الزم را انجام دهند تا این آلودگی به حداقل برسد. در مولف

باشد. میمندي مطلوبی دارند، شاخص امنیت در شهر تنها شاخصی که شهروندان از آن رضایت
ي دیگر که مربوط به برخوردهاي اجتماعی، روابط همسایگان و حس تعلق به شهر هاشاخص

رضایت خود را اعالم کردند. شاخص احساس تعلق به  کمباشد، شهروندان در حد کم و خیلیمی
باشد. با توجه به مطالعه در مورد میها دارا شاخصي همندي را در بین همین رضایتکمتر ،شهر
در اکثر شهرهاي  هابه این نتیجه رسیدیم که این شاخص ،هاي جدید، به ویژه شهر جدید سهندشهر

(شهرهاي جدید)  گونه شهرهاریزان در این باشد که کار برنامهمیمندي در این حد از رضایت ،جدید
به دلیل  کالبديي هعملیاتی داشته باشد. در مولفي هجنب بیشترباید  ،ي اجتماعیهاهدر مورد مولف

 ـ تازه ساخت بودن شهر سهند، شهروندان از این مولفه که شامل خدمات تجاري، اداري، بهداشتی
باشد، رضایت میفرهنگی و ورزشی و تفریحی ـ ها، خدمات آموزشی درمانی، فضاي سبز و پارك

شهروندان ي هکالبدي اکثر نیازهاي روزمري هکه مولفمتوسط رو به کم را دارند. با توجه به این
سروکار دارند، از این رو  هاشود و شهروندان اکثر اوقات زندگی خود را با این شاخصمیمحسوب 

دنیال داشته ه تا رضایت مطلوب شهروندان را ب ،ها توجه زیادي شودالزم است تا به این شاخص
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ي هولفتوجه به این که شهر سهند به دلیل جدید بودن گسترش چندانی ندارد، در م باشد. با
درمانی و  ـ شهروندان از دسترسی به خدمات آموزشی، مراکز خرید، مراکز بهداشتی ،دسترسی

ي هاکه سرویسها رضایت خوبی دارند. در بخش حمل و نقل نیز به دلیل اینفضاي سبز و پارك
 ،باشندمیمند رفت و آمد به تبریز در اکثر ساعات وجود دارد، شهروندان از این شاخص نیز رضایت

ها در سطح شهر رضایت شهروندان در حد متوسط رو به کم ولی از وضعیت ترافیک و پارکینگ
مندي شهروندان را در ریزي دقیق در شهر، رضایتتوانند با برنامهمیباشد که مدیران شهري می

 جلب کنند. هااین شاخص
د عملکرد یفیت زندگی و بهبومندي از ککیفیت زندگی و به دنبال آن افزایش رضایتافزایش  براي

 :کنیممیصورت زیر ارائه پیشنهاداتی به ،شهر جدید سهند، با توجه به ارزیابی از شهروندان
 برخوردهاي اجتماعیي هدر زمین فرهنگ سازي مردم 

  کنندمیمدیریت دقیق بر ساخت و سازها و کارهایی که آلودگی صوتی ایجاد 

 آوري زباله و نظافت شهربوط به جمعمدیریت و نظارت دقیق بر کارهایی مر 

 هاي سطحیدفع آب براي کنترل ،هاهاحداث دقیق و بهبود آب را 

 احداث قبرستان براي هویت بخشی به شهر و افزایش احساس تعلق به شهر 

 ارتقاي کیفیت و کمیت امکانات ورزشی و تفریحی 

 هروندان اي از شهر که شفرهنگی و ... در نقطه ـ احداث ادارات، مراکز تجاري، آموزشی
 .داشته باشندبه آن دسترسی مناسبی 
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