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 1388 ت زندگي شهروندان شهر جديد پرديسچگونگي وضعيت كيفي
  

  ***اعظم جهرمي ومكاني   **دكتر خليل ميرزايي   ∗محمود حريرچيدكتر امير

  
دربارة آن  صاحبنظران ةكيفيت زندگي، مفهومي چند بعدي است كه ارائه تعريفي جامع و مورد توافق هم: چكيده

 ارزيابي نيز براي آن مطرح هاي متفاوت سنجش وود تعاريف گوناگون، شيوه به دليل وج.رسددشوار به نظر مي
  . استشده

هاي فرهنگي ي زندگي در حوزه اه به درك افراد از موقعيت در تعريف كيفيت زندگيسازمان بهداشت جهاني، 
تانداردها و  با اهداف، انتظارات، اسة آنابطر  وكنند،و نظام ارزشي محيطي كه در آن زندگي ميزندگي شان 

  .ده استكرهايشان توجه نگراني
ساكنان   نفر از400 از و استهاي اين پژوهش به دليل استفاده از روش تحقيق توصيفي از نوع پيمايشي داده

 .شده استآوري جمع1388ماه  تير31تا1ة زماني  در دور،اندبه صورت تصادفي انتخاب شدهكه شهر جديد پرديس 
 ابسته يعني كيفيت زندگي با استفاده از پرسشنامه كيفيت زندگي سازمان بهداشت جهانيدر اين پژوهش متغير و

)BREFـWHOQOL  (اجتماعي، ارزيابي خدمات شهري، ةسنجيده شد و متغيرهاي مستقل نيز شامل سرماي 
  .هاي خانوادگي بوده استهاي فردي و ويژگيمندي از محله، ويژگي رضايت

 برآورد شده است و ميانگين هر يك از ابعاد 79/19جامعه مورد مطالعه برابر با ميانگين نمره كيفيت زندگي 
 و سالمت 2/26، سالمت روابط اجتماعي 7/19، سالمت رواني 26/20 سالمت جسماني :ند ازچهارگانه عبارت ا

  .03/13محيطي برابر با 
  

 .ايتمندي از محله، رض كيفيت زندگي، سرمايه اجتماعي، ارزيابي خدمات شهري :كليد واژه ها

  

                                                 
  عضو هيئت علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي * 
  عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن **

 اسي ارشد پژوهش علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن كارشن***

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

1388 پاييز، چهارم اجتماعي، سال دوم، شماره فصلنامه ي پژوهش  

 

90

  مقدمه
ة پايدار و بخش جدايي ناپذير آن براي سالمتي جسماني و رواني، يكي از اركان اصلي توسع

نياز است، به عبارت ديگر حفظ و ارتقاي سطح سالمت، پيش ي و ارتقاي وضعيت زندگيشكوفاي
  . استريزي هاي اقتصادي و اجتماعي   برنامهزمينةحركت و اقدام در 

عه زماني از پويايي و نشاط الزم برخوردار خواهد بود كه شهروندان آن از سالمت هر جام
نظران علوم اجتماعي   بسياري از صاحبعصر حاضر  در.ندوشجسماني و رواني مطلوب برخوردار 

و علوم انساني به نقد و ارزيابي اهداف رشد و توسعه اقتصادي در كشورهاي پيشرفته و صنعتي 
 با  كاالها و ضرورت تناسب آنها، كيفيت خدمات،هاي اجتماعي توسعهويت هدفپرداخته و بر اول

 شناسانه دربارة رش انساني و جامعهترتيب نگ ند، بدينا هكيد ورزيدنيازها و شرايط زندگي مردم تأ
هاي  گذاري ريزي و سياست  توسعه، برنامههاي مربوط به ها و مقاله كتابكيفيت زندگي به قلمرو 

  .اي پيشرفته و به ويژه كشورهاي اروپاي غربي وارد شدكالن كشوره
هاي بين المللي مانند  توسعه و باالبردن سطح كيفيت زندگي در سراسر دنيا، سازمانبراي

هاي فراواني را به انجام ها و فعاليت برنامه،هاي گذشتهسازمان بهداشت جهاني در طول سال
  .اندرسانده

  
  بيان مسئله

ترين   مهمةبرگيرند  دراين اصطالح. است» كيفيت زندگي «،فت يك اجتماعامروزه پيشر شاخص
هاي طي دهه. كنندعواملي است كه شرايط زندگي در جامعه و رفاه شخصي افراد را تعيين مي

بوده است و براي علوم اجتماعي در ترين نكات مورد توجه اخير كيفيت زندگي يكي از اساسي
اي مادي  اقتصادي و توليدات داخلي در كنار پارامترهاي غيرةعپارامترهاي مادي توسارزيابي 

فراغت و  چون كيفيت كار، سطح باسوادي و فرهنگ، استاندارد پزشكي و بهداشت، كيفيت
تفريح، شرايط محيط زيست، جوسياسي، احساس خوشبختي انفرادي و حتي آزادي و اتحاد 

  .    ملي مورد بررسي قرار مي گيرند
 جهاني، كيفيت زندگي را به صورت عمومي به اين شكل تعريف كرده سازمان بهداشت

فرهنگ و با توجه به اش كيفيت زندگي به برداشت شخصي يك فرد از موقعيت زندگي«: است
استانداردها و احتياجاتش گفته با اهداف، انتظارات، آن ش و نيز رابطه ا هعم جاينظام ارزش

  .»شود مي
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 عوامل ني برددرآمدها توزيع ه پارامترهاي ديگري چون كيفيت زندگي همچنين در كل ب
و سطح حقوق اجتماعي، ) پس از در نظر گرفتن تورم( توليد آن، ميزان فقر، درآمد حقيقي،

ميزان امنيت، كيفيت فراغت، امكانات فرهنگي، سالمت روحي مردم، تراكم جمعيت، شبكه 
كه از اي ، دو جامعه دليل به همين .اجتماعي، ثبات سياسي و استحكام اقتصادي بستگي دارد

  . باشنداوت دو كيفيت زندگي متفدارايلحاظ مادي هم تراز يكديگرند، ممكن است 
ترسيم كرد و از ديدگاه او هر انساني در  اانسان رنيازهاي ، هرم 1943آبراهام مازلو در 

هاي باالتر يهنيازهاي البه  خود را بر طرف سازد و بعد ة اول سعي دارد احتياجات پايةدرج
دارد تا بتوانند با در نظر حكم يك خط مشي را ن امور اجتماع اين هرم براي مسئوال. پردازد مي

كيفيت زندگي . به تأمين نيازهاي آنها بپردازندهاي مردم، هاي مختلف احتياجگرفتن اولويت
  . هاي فردي و اجتماعي است ارزش، مكان،مفهومي چندوجهي، نسبي، متأثر از زمان
 بحث ةهم. بيني فرد و نگاه او به زندگي بستگي دارد سطح فردي كيفيت زندگي به جهان

هايي گردد، اين فرد است كه بايد احساس كند همه تالشكيفيت زندگي سرانجام به فرد برمي
 يا خير؟ گيرد، زندگي او را بهبود بخشيده است ملي و محلي صورت مي،كه در سطح جهاني

هايي هايي كه در عصر ديجيتالي خارج از كنترل انسانند، او را به عرصهواستهمهار نيازها و خ
  .كشانند كه سر انجام آن، بهبود كيفيت زندگي نخواهد بودمي

بندي طبقه) جهان متصور( و ذهني) جهان واقعي( كيفيت زندگي كاري را در دو بعد عيني
دسترسي به ( در آمد، مسكن، آموزش شغل مناسب،  مواردي چونراآن اند و ابعاد عيني كرده

، كيفيت محيطي كه در آن زندگي ، سالمتي بهداشت، درمان)هاها و پرورش قابليتفرصت
  . انددانسته كنيم، خدمات، امنيت و محيط زيست بر  مي

 با است،يك مؤسسه معتبر مطالعاتي در زمينه منابع انساني در دنيا مؤسسه مرسر كه 
 2007زندگي، وضعيت كيفيت زندگي كشورهاي مختلف را در سال هاي كيفيت بررسي شاخص

- دست آورد و فنالند، ايسلند، نروژ و سوئد به عنوان باكيفيته  را ب83بررسي كرد كه ايران رتبه
 39اين مؤسسه هر ساله با در نظر گرفتن . ترين كشورهاي جهان براي زندگي انتخاب شدند

 اين معيارها .پردازددر كشورها و شهرهاي جهان ميمعيار به ارزيابي وضعيت كيفيت زندگي 
 شامل عوامل زيست محيطي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي، بهداشتي، امنيت شخصي، آموزش و

  .است.... پرورش، حمل و نقل و 
  دهد كه هاي انجام شده نشان ميهاي موجود در اين زمينه و مرور پژوهشنظريه بررسي 
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هاي اجتماعي، شبكههاي خانوادگي، ميزان سرمايهي فردي، ويژگيهاويژگي: متغيرهايي مانند
زندگي  بر كيفيتي اشتغال فرد، ميزان رفع نيازها هاهاي اجتماعي، ويژگياجتماعي، حمايت

  . دهستنافراد جامعه اثرگذار 
با توجه به مطالب عنوان شده، سنجش ميزان كيفيت زندگي شهروندان شهر جديد پرديس 

در حقيقت دو  .ده استشرهاي مؤثر بر آن به عنوان موضوع اين پژوهش انتخاب و تعيين متغي
  :د را مي توان به صورت زير بيان كرسؤال اساسي اين تحقيق

  ؟استوضعيت كيفيت زندگي در بين شهروندان شهر جديد پرديس چگونه . 1
  چه عواملي با كيفيت زندگي شهر وندان شهر جديد پرديس ارتباط دارد؟.2     

  
  هدف هاي تحقيق

  :بوده انددر اين پژوهش  هدف هاي زير مدنظر 
  

  هدف اصلي
  .شناخت وضعيت كيفيت زندگي شهروندان شهر جديد پرديس و عوامل مرتبط با آن

  
  هدف هاي خاص 

  . سنجش وضعيت كيفيت زندگي در بين شهروندان شهر جديد پرديس.1
   .ن شهروندان شهر جديد پرديس تعيين عوامل مؤ ثر بر وضعيت كيفيت زندگي در بي.2
  

  هدف كاربردي 
  .راي باال بردن سطح كيفيت زندگي شهروندان شهر جديد پرديسبارائه راهكارهاي مناسب 

  
 مباني نظري

  اي كيفيت زندگي، مفهومي است چند وجهي كه بررسي آن نياز به اتخاذ رهيافتي بين رشته
و تعريف واحدي كه بتواند است  تعريف شده هاي مختلفي اين واژه تا به حال به شيوه. دارد

از سوي . را پوشش دهد وجود ندارد  آنةمورد قبول تمام متخصصان قرار گيرد و حوزه گسترد
 آن ةها و عوامل تشكيل دهندلفهاست و مؤاز زمان و مكان ثر متأ كيفيت زندگي به شدت ،ديگر
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 ياركرد، به همين دليل با وجود اج خواهند تغييربا توجه به دوره زماني و مكان جغرافيايي 
 نظريههاي ذهني و عيني كيفيت زندگي، هيچ  وسيعي از معرفةدامندر مورد تحقيقات فراوان 

  . باشد براي اين كار وجود نداردمورد قبول همه اي كه يا ابزار سنجش حمايت شده 
 در ،هاييمعرف ن به عنواناين ، با وجود استغيرشفاف  سطحي، مبهم واين مفهوم، چند

كيفيت زندگي از يك نظر در . هاي اجتماعي از محبوبيت بااليي برخوردار استارزيابي سياست
 هاي كالنشاخص. شودتعريف مي) عيني اجتماعي،( و كالن) ذهني فردي،( دو سطح خرد

اشتغال، مسكن، آموزش و پرورش و ساير شرايط زندگي و محيطي را  و  درآمدهايي مثل مؤلفه
هاي فرد و هاي خرد نيز شامل درك كلي كيفيت زندگي، تجارب و ارزششاخص. گيردبرمي در

  ).6 :2004، 1براون و همكاران(است از زندگي  و رضايت هاي مرتبط مانند رفاه، خوشبختيمعرف
  ماننديهاي ديگر اين واژه همراه و گاهي مترادف با واژه،جوامع پيشرفتهاز در برخي 

 كه، مفهوم ان مي دهدشند و وشكار گرفته ميه  ب اجتماعي و مانند آنهاهمگاني، رفاهبهزيستي 
 انساني رد، نخست چگونگي زندگي مادي جامعةكيفيت زندگي بر دو بعد زندگي انسان داللت دا

  ). 70 :1378: ميرخاني( هاو بعد چگونگي محيط معنوي، فرهنگي، رواني و جسمي انسان
كه در ادامه به تعدادي از است  شده مطرح متعددي  مفهوم كيفيت زندگي تعاريفةربادر

، "اوكالهاماي امريكا" مطابق تعريف مدرسه خدمات اجتماعي دانشگاه. آنها اشاره خواهد شد
 خانواده و شغل، سر: اين قلمروها شامل. شودزندگي حاصل مي "قلمروهاي" كيفيت زندگي از

  . نويات استپناه، جامعه، سالمتي، تعليم و تربيت، باورها و مع
كالمن معتقد است در سنجش كيفيت زندگي بايد به تفاوت يا شكاف موجود بين انتظارات 

 ،يدگو مي 1989برگنر در سال ). 1984 ،2كالمن( دكرتوجه يك دوره خاص  در او ةتجربفرد و 
كيفيت زندگي، شود زماني كه فاصله بين اهداف به دست آمده و اهداف مورد درخواست كم مي

 ارزيابي بيماران صورت كيفيت زندگي را به 1990سالتولسكي ). 3،1989برگنر( يابديش ميافزا
  آل ايده وانـبه عنه ـه با آنچـوع در مقايسـن موضـيها از امندي آن ز سطح عملكردشان و رضايتا

  ). 1990، 4سالتولسكي( نماينداند تعريف ميمدنظر داشته

                                                 
1. Brown, et al 
2. Calman 
3. Bergner 
4. Cella Tulsky 
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دركي كه فرد از زندگي خانوادگي : كندعريف ميكيفيت زندگي را چنين ت) 1994( شالوك
 شالوك كيفيت زندگي را ذهني و .آورده دست ميو اجتماعي، شغل و ميزان سالمتي خود ب

نوردن فلت . داندش و درك رضايت ديگران ميا ناشي از درك فرد از وضعيت عيني زندگي
نجش خشنودي افراد به نظر وي س. دكركيفيت زندگي را به شكل خشنودي توصيف ) 1991(

پذير است و بر  به آمال و آرزوهايشان انجامدستيابي ميزان آنها دربارةاز طريق بررسي تجربه 
 . اين تجربه ممكن است براي افراد ديگر همان معني و مفهوم را نداشته باشد،همين اساس

ان ميزكيد كرد و كيفيت زندگي را به عنوان بر مفهوم ادراك خويشتن تأ) 1986(نيس 
، احترام به حداكثر فعاليت، ارتباط خوب و مناسب با سايرين: لمث شرايطي ازفرد، برخورداري 

 كيفيت زندگي ضمن دارا بودن ابعاد عيني و .كند خلق خشنود، تعريف ميخويشتن و احساس
 امري است ذهني و دروني و در نهايت به تصورات و ادراك ،وابستگي به شرايط عيني و بيروني

كيفيت زندگي زماني آشكار مي شود كه ارزش واقعي . هاي زندگي بستگي دارد واقعيتفرد از
 و يمهبداي جهت هاي توسعه به ويژه در سطح ملي و محلهها و برنامهبخواهيم به سياست

  . اقتصادي اجتماعي را اصالح كنيم منسوخ توسعهالگوهاي
راد، بدون توجه به وضعيت كننده اين تصور است كه نيازهاي افكيفيت زندگي منعكس

هاي شود و افراد از فرصتسالمت جسماني و شرايط اقتصادي و اجتماعي آنها برآورده مي
آنچه ). 1-5 :1385خوارزمي،  (شوندهاي شكوفايي به هيچ عنوان محروم نميلذتبخش و فرصت

بعث از  كيفيت زندگي منين مطلب است كه تعاريف گوناگوندر باال ذكر شد، بيان كننده ا
گرفته تعريف سازمان   قراراين پژوهشعنوان مبنا و مرجع هاي مختلف است، ولي آنچه يدگاهد

هاي روزمره زندگي، وابستگي به مواد فعاليت:  سالمت فيزيكي شامل.1: بهداشت جهاني است
هاي پزشكي، قدرت و خستگي، تحرك، درد و ناراحتي، خواب و استراحت، دارويي و كمك

اعتماد به  بدني، احساسات مثبت و منفي، تصوير از خود و ظاهر:  رواني شامل.2 .ظرفيت كار
 ارتباطات اجتماعي .3. نفس، اعتقادات روحي، مذهبي، شخصي، تفكر، يادگيري، حافظه و تمركز

منابع مادي و :  محيط شامل.4. ارتباطات شخصي، حمايت اجتماعي، فعاليت جنسي: شامل
در دسترس بودن و كيفيت ( هاي بهداشتي و درماني اجتماعيبتمالي، آزادي، ايمني، مراق

هاي اوقات هاي جديد، مشاركت در فعاليتاطالعات و مهارتبه  سيهاي دستر، فرصت)درماني
  مسافرت،، حمل و نقل) آب و هوا و ترافيك، سروصدا،آلودگي( فراغت و تفريح، محيط فيزيكي

  . محيط خانهو

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  1388شهروندان شهر جديد پرديس چگونگي وضعيت كيفيت زندگي 
 

95

  ارچوب نظري تحقيقهچ
در . ذهني قابل تقسيم است  دو ديدگاه عيني وبهمطالعات سنجش كيفيت زندگي عموما 

هاي اجتماعي مبتني بر آمارهاي معرفشامل  مفهوم كيفيت زندگي بيشتر ، توسعهةمراحل اولي
 ،در آن دوران. د كردنميآن را ارزيابي زندگي ا بررسي شرايط محيط عيني بدولتي بود و 

هاي عيني و فرا فرهنگي مانند رفع نيازهاي كال  استفاده از معرفمحققاني مانند مازلو و مك 
كيد زياد بر تأ. كردند سنجش كيفيت زندگي توصيه ميبرايرا ) غذا و سر پناه( اوليه زندگي

 و در سطح فردي به كار استكه بسيار مهم شد ديدگاه عيني منجر به غفلت از ديدگاه ذهني 
 ديدگاه جامعه با توجه بهشود كيفيت زندگي رسي سعي ميبنابراين در اين بر. شودبرده مي

 كشف كيفيت زندگي برايترين روش نيز مناسب. مورد بررسي قرار گيرد) جنبة ذهني(هدف 
 گونه  آن، احساسشان از زندگي و شرايط زندگيدرمو از افراد در اًذهني اين است كه مستقيم

ت زندگي از  ارزيابي و سنجش كيفيايردر اين پژوهش ب. ال شودؤد سكنن كه تجربه مي
  واستفاده شدهاست رده كه تهي سازمان بهداشت جهاني اي كهمفهومي و پرسشنامهچهارچوب 

با توجه به مباني نظري موجود و . همين فصل  به آن اشاره خواهد شد به طور مفصل در
اف پژوهش، با در نظر گرفتن اهدنيز مطالعات تجربي انجام شده در نقاط مختلف دنيا و 

هاي ، ويژگي)، تحصيالتميزان سن، جنسيت( هاي فردي اجتماعي، ويژگيةمتغيرهاي سرماي
تعداد فرزندان، وضعيت اشتغال همسر،  وضعيت تاهل، سابقه زندگي مشترك،(خانوادگي 

مندي از محله محل سكونت به ، ارزيابي خدمات شهري و رضايت)تحصيالت همسر وضعيت
 الگوي نهايي بر كيفيت زندگي شهروندان شهرجديد پرديس برگزيده و در عنوان عوامل اثرگذار

هاي معين را  اجتماعي منبعي است كه توليد كنشة سرماي،به اعتقاد كلمن. اندگنجانده شده
ست كه امكان دستيابي   اجتماعي محصوليةاشكال ديگر سرمايه، سرماي همانند. كندتسهيل مي

قابل اهداف فوق سرمايه، ن ايكه در صورت فقدان به طوري  ،سازدفراهم ميبه اهداف معيني را 
كنشگران به دستيابي براي ه منابعي  كساختار اجتماعياز ي يها ارزش. بودخواهند دسترسي ن

    ).5: 2003، 1دكر(د، سازمشخص را  اجتماعي ةكاركرد مفهوم سرمايموردنظرشان است،  فعمنا
تيابي به منافع، با افزايش سطح ارتباط افراد با ديگران  اجتماعي عالوه بر تسهيل دسةسرماي

د و در نهايت به وش ميهاي اجتماعي ها و حمايتبه دليل وجود اعتماد، باعث تقويت شبكه
دارد،  اجتماعي با توجه به پيامدهايي كه ةسرماي. افزايش سطح كيفيت زندگي منجر خواهد شد

                                                 
1. Decker 
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هاي اجتماعي و افزايش اهش فقر، نابرابري و آسيباي كارآمد براي كهمواره به عنوان برنامه
گذاران  مورد توجه سياست ،هاي اجتماعيسياستاز رفاه و در نهايت كسب نتايج مطلوب 

  .اجتماعي بوده است
 عناصر سرمايه اجتماعي با افزايش ارتباطات و افزايش سطح دسترسي ، لينةينظربراساس 

جي مطلوب مانند دارايي، قدرت، شهرت، سالمت  در نهايت منجر به ايجاد نتاي،به منابع
 اين عوامل عالوه بر آنكه بخشي از وجسماني، سالمت رواني و رضايت از زندگي خواهد شد 

افزايش ديگر سطوح مرتبط با تأثير مثبت و مستقيمي بر شوند، كيفيت زندگي محسوب مي
 تدوين سرمايه اجتماعيي الگويي كه برااستون و هوگز نيز در . نددارمفهوم كيفيت زندگي 

هاي آنها عواملي مانند ويژگي. اند علي اين مفهوم با كيفيت زندگي پرداختهة، به رابطكرده اند
هل، حضور أوضعيت روابط، وضعيت ت( هاي خانوادگي، ويژگي)جنس، سن، سالمتي( شخصي
ها، مل گوناگونيتح (هاها و ارزش، نگرش)تحصيالت، استخدام، مالكيت خانه (، منابع)فرزندان

اجتماعي، نسبت -روستايي، سطح برتري اقتصادي، شهري( هاي منطقه ويژگيو)اهداف مشترك
راعوامل اثرگذار بر ) ها در مناطق محلي، شناخت مناطق محلي، امنيت مناطق محليشبكه

 ييهااي متشكل از انواع روابط و شبكه مجموعهتلقي كرده اند و آن راميزان سرمايه اجتماعي 
، يو محلاي خانوادگي، رفاه عمومي، منطقه  - در نهايت بر عواملي مانند رفاه فرديكه دانند مي

 سرماية: شود كهگونه بيان ميتحقيق اين بنابراين فرضيه اول. دگذار ميتأثير سياسي و اقتصادي 
ستون  ابا توجه به الگوي. رديس ارتباط دارداجتماعي با كيفيت زندگي شهروندان شهر جديد پ

ميزان سن، ( هاي فردي فرضيه دوم در قالب مرتبط بودن ويژگي،و هوگز از سرمايه اجتماعي
با كيفيت زندگي شهروندان شهر جديد پرديس و فرضيه سوم در قالب ) جنسيت، تحصيالت
وضعيت تاهل، سابقه زندگي مشترك، تعداد فرزندان، ( هاي خانوادگيمرتبط بودن ويژگي

در . دشبا كيفيت زندگي اين افراد تدوين )  وضعيت تحصيالت همسروضعيت اشتغال همسر،
 موضوع محله و اثر ،ريزي شهريخصوص برنامهه هاي مختلف بهاي انجام شده در رشتهپژوهش

   .ز اهميت بسياري برخوردار استآن بر كيفيت زندگي و رفاه ا
  ري دارد و با در نظر در اين پژوهش نيز با توجه به اهميتي كه مفهوم محله در زندگي شه

  و مطالعه انجام شده در شهر تايپه در سال2001 گرفتن مطالعه منطقه ديترويت در سال
ه محل سكونت به عنوان دو عامل نطق متغيرهاي ارزيابي خدمات شهري و رضايت از م2004

-الب مرتبط بودن رضايتديگر مرتبط با كيفيت زندگي در نظر گرفته شدند و دو فرضيه در ق
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ه محل سكونت با كيفيت زندگي و نيز مرتبط بودن ارزيابي از خدمات شهري با مندي از منطق
  .دتدوين شكيفيت زندگي شهروندان شهر جديد پرديس 

 
  روش پژوهش

  .است يروش مورد استفاده در اين پژوهش توصيفي از نوع پيمايش
  : براي استفاده از روش توصيفي وجود دارداهكاردو ر

  هاي گروهي  مطالعه.2 موردي                                 هايمطالعه. 1
 يك ساييهدف مطالعه موردي، شنا. ماي ردهما در اين پژوهش از روش مطالعه موردي استفاده ك

 موردي بيشتر به ةاز مطالع. دوره يا بخش مهمي از يك دوره زندگي يك واحد مطالعاتي است
  .شود رشد و توسعه در طول زمان استفاده ميعنوان روش مطالعه طولي براي بررسي

  
  هاي اصلي تحقيقها و فرضيهسوال

  :دهستنترين سواالت به شرح زير  در اين پژوهش با توجه به اهداف، مهم
  ؟است ميزان كيفيت زندگي در بين شهروندان شهر جديد پرديس چگونه .1
  د؟نباط دار چه عواملي با كيفيت زندگي شهروندان شهر جديد پرديس ارت.2
   آيا سرمايه اجتماعي با كيفيت زندگي شهروندان شهر جديد پرديس ارتباط دارد؟.1-2
با كيفيت زندگي شهروندان شهر ) ميزان سن، جنسيت، تحصيالت(  آيا ويژگيهاي فردي.2-2

  جديد پرديس ارتباط دارد؟
رزندان، وضعيت وضعيت تاهل، سابقه زندگي مشترك، تعداد ف( هاي خانوادگي  آيا ويژگي.3-2

با كيفيت زندگي شهروندان شهر جديد پرديس ) وضعيت تحصيالت همسر اشتغال همسر،
  ارتباط دارد؟

مندي از محله محل سكونت با كيفيت زندگي شهروندان شهر جديد پرديس  آيا رضايت.4-2 
  ارتباط دارد؟

   ارتباط دارد؟  آيا ارزيابي خدمات شهري با كيفيت زندگي شهروندان شهر جديد پرديس.5-2
  :نددش تدوينزير  فرضيه هاي ،سوالهاي مطرح شدهو در اين پژوهش با توجه به اهداف 

                   . سرمايه اجتماعي با كيفيت زندگي شهروندان شهر جديد پرديس ارتباط دارد.1
  .داري وجود دارد بين افراد سنين مختلف در خصوص كيفيت زندگي تفاوت معني.2
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  .داري وجود داردزنان و مردان در خصوص كيفيت زندگي تفاوت معني بين .3
داراي تفاوت معناداري خصوص كيفيت زندگي   سطوح مختلف تحصيالت درافراد براساس .4

  .دهستن
 وضعيت - تعداد فرزندان- سابقه زندگي مشترك-وضعيت تاهل( هاي خانوادگي شامل ويژگي.5

با كيفيت زندگي شهروندان شهر جديد پرديس )  وضعيت تحصيالت همسر-اشتغال همسر
  .ارتباط دارد

  .مندي از محل سكونت با كيفيت زندگي شهروندان شهر جديد پرديس ارتباط دارد رضايت.6
  . ارزيابي خدمات شهري با كيفيت زندگي شهروندان شهر جديد پرديس ارتباط دارد.7
  

  ابزار پژوهش
، از ابزار پرسشنامه براي سنجش و بررسي داجرا شدر اين پژوهش كه به صورت پيمايشي 

  .كيفيت زندگي شهروندان شهر جديد پرديس استفاده شده استمربوط به هاي اهداف و فرضيه
در مقايسه با   WHOQOL-BREFپرسشنامه كاربرد به علت سهولت در اين مطالعه

100 -WHOQOLكيفيت اين پرسشنامه براي ارزيابي .  استفاده شده است، از همين ابزار
 سوال 24زندگي، چهار بعد سالمت جسماني، رواني، روابط اجتماعي و محيطي را در مجموع با 

 و وضعيت سالمت و وندشمربوط نمي يك از ابعاد فوق  دو سوال نيز كه به هيچ. سنجدمي
  .دهند، در اين مقياس گنجانده شده استكيفيت زندگي را به شكل كلي مورد ارزيابي قرار مي

براي درك . ندكردمشخص ) 5 تا 1(  گزينه اي5 يمقياسبا ان پاسخ هاي خود را پاسخگوي
 هر بعد به نمرات صفر تا صد ايربدست آمده ه هاي پژوهش، نمرات بتر يافتهراحت و بهتر

  .تبديل شده است
اي با توجه به مطالب عنوان شده، هر بعد كيفيت زندگي در اين تحقيق در سطح شبه فاصله

، در نهايت نيز پس از استاندارد كردن استشده ها وارد قرار گرفته و در تحليلمورد سنجش 
 كه آن ه دست آمده استنمرات هر چهار بعد و جمع نمرات استاندارد، نمره كيفيت زندگي ب

   .اي استدر سطح سنجش شبه فاصلههم 
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  متغير وابسته
ر اين تحقيق كيفيت دوابسته  متغير نشان مي دهد،طور كه موضوع و هدف اين پژوهش همان

بر اساس هوم كيفيت زندگي در اين پژوهش مف. استزندگي شهروندان شهر جديد پرديس 
  .تدوين كرده، ارزيابي شده است سازمان بهداشت جهاني چهارچوب و الگويي كه

ي و هاي فرهنگدر حوزهشان  زندگي يا هعنوان درك افراد از موقعيته كيفيت زندگي ب«
- با اهداف، انتظارات، استاندارادها و نگرانية آنطرابند و  كه در آن زندگي مي كننظام ارزشي

 باسالمت فيزيكي، ه اي پيچيدهشيوبه  ودارد ي اين تعريف دامنه وسيع. شودهايشان تعريف مي
وضعيت روان شناختي، سطح استقالل، روابط اجتماعي افراد و رابطه آنها با خصوصيات برجسته 

  ).1996، 1وكول(هم آميخته شده است شان در  محيط
  متغيرهاي مستقل

- رضايتمتغيرهاي مستقل در اين پژوهش شامل سرمايه اجتماعي، ارزيابي خدمات شهري،
  .استهاي خانوادگي هاي فردي و ويژگي، ويژگيمندي از محله
  :ده اندمشخص كر به شرح زيردر دانشگاه هاروارد » كندي« گروه را اجتماعي ةابعاد سرماي

پيوندهاي اجتماعي غيررسمي، بخشش  اعتماد، مشاركت سياسي، مشاركت ورهبري مدني،«
 ».هاها و دوستيو روحيه داوطلبي، مشاركت مذهبي، عدالت در مشاركت مردمي، تنوع مشاركت

  .)11-14، ص1382الواني و سيد نقوي،(
  

  ارزيابي خدمات شهري
 كه ارتباط مستقيم و منسجمي با زندگي اي از خدمات عمومي استخدمات شهري، شاخه

عرضة كنندة اين خدمات . كندروزانه شهروندان دارد و كيفيت زندگي آنان را تعيين مي
  .ندسته يكايك شهروندان هاآنكنندة شهرداري و ديگر نهادهاي مرتبط و دريافت 

   
  مندي از محله رضايت

  از نظر جغرافيايي در درونست كهمنطقة محل سكونت گروهي از افراد امحله يا همسايگي،  
  . شوندن محله يا همسايگي، همسايه ناميده مياساكن. ند كنحومه آن زندگي مي يك شهر يا در

  . شناسندبه صورت سنتي، به قدري كوچك است كه همسايه ها همديگر را مي

                                                 
1. WHOQOL 
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  هاي فرديويژگي
هاي فردي ژگيدر اين تحقيق متغيرهاي سن، جنسيت و ميزان تحصيالت، به عنوان وي

  .ه انددبوشهروندان شهر جديد پرديس مدنظر 
  

  هاي خانوادگيويژگي
 زندگي مشترك، تعداد فرزندان، وضعيت اشتغال ةدر اين تحقيق متغيرهاي وضعيت تأهل، سابق

  .قرار گرفته اندهاي خانوادگي مدنظر همسر و وضعيت تحصيالت همسر، به عنوان ويژگي
  

  جامعه پژوهش
طالعه اين پژوهش را كليه شهروندان شهر جديد پرديس در زمان گردآوري جامعه مورد م

  .دهندتشكيل مي ) 1388 ماهتير 31 تا 1( اطالعات
  

  گيري و حجم نمونهروش نمونه
ها  خوشهومورد استفاده قرار گرفته است  اياي چند مرحلهگيري  خوشهدر اين پژوهش نمونه

-حل براي انتحاب عناصر هر يك از خوشهامراين ر طي  د.ه انددر بيش از يك مرحله اجرا شد
حجم نمونه، با تعيين گيري و نمونه. ه استگيري تصادفي استفاده شد از فن نمونهيهاي انتخاب

كه در چهار فاز مسكوني متمركز شهر جديد پرديس  ينفرهزار  50توجه به جمعيت حدود 
شهر داراي چهار فاز و هر فاز  زيرا اين .بوده استاي اي چند مرحلهاند، به صورت خوشهشده

له چند مجتمع و ، پس به صورت تصادفي يك محله از هر فاز و از هر محاستداراي چهار محله 
   .دبلوك انتخاب ش

 در نظر گرفتن شكاف جمعيتي ، با استفاده از فرمول كوكران،توجه به جامعه آماري پژوهشبا
5/0=P اطمينان، حجم نمونه براي اين تحقيق به درصد 95 در سطح 05/0، پذيرش خطاي 

  t     05/0=d  5/0=q  5/0=p  000/50=N=96/1  :دشصورت زير محاسبه 
)                5/0) (5/0(2)69/1(50000                   pq2Nt   

  =n                       فرمول كوكران            =384     
           5/0(2)96/1+(2)05/0(50000                      pq2t+2Nd   

ه با موارد ه در نظر گرفتن احتمال مواج، كه البته باشد نفر برآورد 384تعداد حجم نمونه 
.  گردآوري اطالعات مورد استفاده قرار گرفتبرايپرسشنامه تكثير و  400 تعداد،  پاسخدونب
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  به صورتي نظام مند خانوارها،هاي مورد نظرها و بلوك به مجتمعهجعارمپس از اين مرحله با 
. دشآوري هاي موردنظر جمع سال پرسشنامه تكميل و داده15 افراد باالي براي و ندانتخاب شد
 .  بوده است1388 تير 31 تا 1آوري اطالعات زمان جمع

 
  روش تجزيه و تحليل داده ها 

 ها بازبيني و كنترل تجزيه و تحليل داده ها با توجه به ماهيت و روش پژوهش، ابتدا دادهدر 
 و باتوجه به نوع فرضيه ها، از روش . مورد سنجش قرار گرفتند spss و سپس با نرم افزار شدند

مستقل براي t و f هاي آمار استنباطي تحليل رگرسيون و ضريب همبستگي پيرسون و آزمون 
  .تحليل داده ها استفاده شده است

  
  يافته هاي تحقيق
 .اندها مرد بوده درصد از آن47پاسخگويان زن و  درصد 53به لحاظ جنسيتي 
 گروه  درصد از9/37و  سال 30 تا 15 گروه سني از درصد 7/43 ،هاي سنيدر بررسي گروه

 سال و بيشتر 60 گروه سنيرا درصد از پاسخگويان 3/3 در مقابل .د اندهبو سال 45 تا 31سني 
تعداد پاسخگويان ترين يش كه بهده شدمشادر بررسي رابطه ميزان تحصيالت . اندهد داتشكيل
تعداد ترين پايينافراد بيسواد   و اند داراي تحصيالت در سطح ديپلم بوده درصد4/35يعني 
  .دبودن درصد نيز داراي تحصيالت عالي 7/32. را به خود اختصاص داده اند درصد 1يعني 

د از پاسخگويان  درص7/65دهد كه، از نظر وضعيت تأهل بررسي به عمل آمده نشان مي
  .انددهكر درصد از آنها با همسران خود متاركه 1د و فقط بوده ان درصد آنها مجرد 28متأهل و 

و  شناخته شداولين عامل مؤثر  درصد از كل نمونه مورد مطالعه 5/38عوامل اقتصادي با 
ل ، عواممورد درصد و سومين 8/18 عوامل فردي با ،مؤثر بر كيفيت زندگيمؤلفه دومين 

 درصد از پاسخگويان عوامل 7/3الزم به ذكر است كه تنها . است درصد 1/15اجتماعي با 
  .ندسته اداني را در كيفيت زندگي خود مؤثر محيط

  ".اجتماعي و كيفيت زندگي ساكنان شهر جديد پرديس رابطه وجود داردبين سرمايه "
 رابطه بسيار قوي بين  وجود987/0مقدار ضريب همبستگي پيرسون محاسبه شده به ميزان 

  .دهدسرمايه اجتماعي و كيفيت زندگي ساكنان را نشان مي
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  "وجود رابطه بين سرمايه اجتماعي و كيفيت زندگي"رگرسيون مربوط به فرضيه 
  (b)متغيرهاي وارد شده و حذف شده 

  روش  متغيرهاي حذف شده  متغيرهاي وارد شده  مدل
  توأم   (a) سرمايه اجتماعي  1

  
 يرهاي مورد نظر وارد شده به معادلههمه متغ

 متغير مستقل: نمره كيفيت زندگي
 

  خالصه مدل
  خطاي معيار برآورد   تعديل شدهRمجذور   Rمجذور   R  مدل
1  987/0 973/0  973/0  020/2  

  پيش بين ها): مقدار ثابت(: سرمايه اجتماعي
  

  تحليل واريانس يك سويه
  سطح معني داري  F  ميانگين مجذورات  df  مجموع مجذورات    مدل
  رگرسيون  1

  باقي مانده
 كل

44460,029  
1215,846 
45675,875  

1  
298 
299  

44460,029  
4,080  

10897,0  000/0 (a)  

  a. پيش بين): مقدار ثابت: (سرمايه اجتماعي
  .bمتغير وابسته : نمره كيفيت زندگي
  

. كننـد أييـد مـي  ا تنتايج رگرسيون، فرضيه وجود رابطه بين سرمايه اجتماعي و كيفيت زندگي ر       
بين يعنـي  بين متغير پيش) 987/0( بسيار قوياي دهد، رابطه نشان مي) R( ضريب همبستگي 

  . بيني شونده يعني كيفيت زندگي وجود داردسرمايه اجتماعي و متغير پيش
   ٪97گر آن است كه بيان) دهدضريب تعديل كه ميزان تغييرپذيري را نشان مي( مچنينه
 . كيفيت زندگي به ميزان سرمايه اجتماعي مربوط استز تغييراتا

  :شودبيني به صورت زير نوشته ميترتيب، معادله پيشينبد
y’=a + b1x1  
y= -21/979 + 1/034 
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 F .شودمقدار به سرمايه اجتماعي اضافه مي+ 340/1 مقدار از كيفيت زندگي، -973/21به ازاي 
 درصد 99داري در سطح   وجود معني298 به 1درجه آزادي  در 10897محاسبه شده به ميزان 

هاي داراي سرمايه دار در كيفيت زندگي گروه تفاوت معنيةدنده د و نشاننك ميييد أرا ت
 .و سرمايه اجتماعي پايين استاجتماعي باال 

 محاسبه F، "هاي سني مختلف درباره كيفيت زندگيوجود تفاوت بين گروه" در مورد فرضيه
  هاي توان گفت ميان گروهترتيب مي اين دار نبود و به معني296 به 3درجه آزادي  درشده 

  . داري درخصوص كيفيت زندگي وجود نداردمختلف سني، تفاوت معني
وجود تفاوت در كيفيت زندگي بين زنان و مردان "  محاسبه شده در مورد فرضيهTآزمون

  ).=175/0p(  است05/0از ون بزرگتر نتايج آزمون لدهد،  نشان مي"ساكن شهر پرديس
، يستدار ن معني287/0 در درجه آزادي 211/0 محاسبه شده به ميزان Tكه باتوجه به اين

 .داري وجود داردتوان گفت بين زنان و مردان درخصوص كيفيت زندگي تفاوت معنيمي
 F، "خصوص كيفيت زندگي وجود تفاوت بين سطوح مختلف تحصيلي در"در مورد فرضيه

توان گفت ميان ترتيب مي و به اين استدار  معني292 به 7محاسبه شده در درجه آزادي 
  . داري درخصوص كيفيت زندگي وجود نداردسطوح مختلف تحصيلي، تفاوت معني

  
  "وجود رابطه بين وضعيت تاهل و كيفيت زندگي"جدول رگرسيون مربوط به فرضيه 

  (b)متغيرهاي وارد شده و حذف شده 
  روش  متغيرهاي حذف شده  متغيرهاي وارد شده  مدل
  توأم   (a) وضعيت تأهل  1

 همه متغيرهاي مورد نظر وارد شده به معادله
 متغير مستقل: نمره كيفيت زندگي

 
  خالصه مدل

  خطاي معيار برآورد   تعديل شدهRمجذور   Rمجذور   R  مدل
1  090/0(a)  008/0  005/0  344/12  

  يش بين هاپ): مقدار ثابت: (وضعيت تأهل
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  تحليل واريانس يك سويه
  سطح معني داري  F  ميانگين مجذورات  df  مجموع مجذورات    مدل
  رگرسيون  1

  باقي مانده
 كل

586/371  
591/45561  
177/45933  

1  
299 
300  

586/371  
380/152  

439/2  119/0 (a)  

  a. پيش بين): مقدار ثابت: (سرمايه اجتماعي
  .bمتغير وابسته : نمره كيفيت زندگي

  
  ضعيت تأهل و كيفيت زندگي نشان جدول رگرسيون مربوط به فرضيه وجود رابطه بين و

اي ضـعيف بـين متغيـر        رابطـه  است و بسيار ضعيف   ) =R -090/0( دهد، ضريب همبستگي   مي
 .دهـد بيني شونده يعني كيفيت زندگي را نشان مـي        بين يعني وضعيت تاهل و متغير پيش      پيش
گـر آن اسـت كـه       بيـان ) دهـد ب تعديل كه ميزان تغييرپذيري را نشان مـي        ضري( چنين هم

به اين معنا كه ميزان بـسيار  . كنددرصد از رابطه را متغير مستقل وضع تاهل تبيين مي 008/0
هـل سـاكنان پـرديس مربـوط     به وضـعيت تأ   008/0يعني تنها   كمي از تغييرات كيفيت زندگي      

د كـه بـين وضـعيت تاهـل و          كـر گيري   نتيجه وديده گرفت   اين ميزان كم را نا    توان  مياست كه   
  .اي وجود نداردكيفيت زندگي ساكنان شهر پرديس رابطه

منـدي از محـل سـكونت و كيفيـت          وجود رابطه بـين رضـايت     "نتايج رگرسيون در مورد فرضيه    
بـين، و   بين متغير پيش  ) 460/0(اي در حد متوسط   وجود رابطه ) R(، ضريب همبستگي  "زندگي
ضريب تعديل كه ميزان تغييرپـذيري را       (همچنين  . دهدبيني شونده را نشان مي    پيشمتغير  

سكونت مندي از محل    ا متغير مستقل رضايت    از رابطه ر   ٪21گر آن است كه   بيان) دهدنشان مي 
منـدي از محـل      از تغييرات كيفيت زندگي به ميزان رضايت       ٪21به اين معنا كه     . كندتبيين مي 
  . مربوط استسكونت

 :شودبيني به صورت زير نوشته ميبه اين ترتيب، معادله پيش
y’=a + b1x1  
y=43/971 + 0/256 

 مقدار به كيفيـت زنـدگي اضـافه         971/43مندي از محل سكونت،      مقدار رضايت  256/0به ازاي   
 .شودمي
F 99ح داري در سطني وجود مع293 به 1 در درجه آزادي 548/78 محاسبه شده به ميزان %  
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هـايي  دهد كه بين پاسخگويان راضي از محل سكونت خود و گـروه           د و نشان مي   نكمي  ييد  را تأ 
 .درخصوص كيفيت زندگي وجود داردداري تفاوت معنيكه از محل سكونت خود ناراضي اند 

منـدي از خـدمات شـهري و كيفيـت          وجود رابطه بين رضـايت    "نتايج رگرسيون در مورد فرضيه    
-اي متوسط بين متغير پيشوجود رابطه) R=466/0(ضريب همبستگي دهد، نشان مي"زندگي

ضـريب تعـديل كـه ميـزان        ( همچنـين . دهـد بيني شـونده را نـشان مـي       بين، و متغير پيش   
 از تغييرات كيفيـت زنـدگي بـه ميـزان           ٪21گر آن است كه     بيان) دهدتغييرپذيري را نشان مي   

  .ان مربوط استمندي از خدمات شهري ساكنرضايت
  :شودبيني به صورت زير نوشته ميترتيب، معادله پيشاينبه

y’=a + b1x1  
y=43/049 + 0/305 

 مقدار به كيفيت زنـدگي، اضـافه    049/43مندي از خدمات شهري      مقدار رضايت  305/0به ازاي   
 .شودمي
F ي را تاييد دار وجود معني279 بر روي 1 در درجه آزادي 415/76 محاسبه شده به ميزان

هايي هايي كه از خدمات شهري دريافتي رضايت دارند و گروهدهد بين گروهد و نشان مينكمي 
 .وجود داردداري در كيفيت زندگي تفاوت معنيند، اخدمات ناراضي اين كه از 

كيفيت زندگي در اين تحقيق، با توجه به پرسشنامه كيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني 
ر گرفته است كه از چهار بعد سالمت جسماني، سالمت رواني، سالمت روابط مورد سنجش قرا

  .شوداجتماعي و سالمت محيطي تشكيل مي
 برآورد شد و ميانگين هر يك از 79/19ميانگين نمره كيفيت زندگي جامعه مورد مطالعه برابر با 

مت روابط اجتماعي سال ،7/19سالمت رواني،26/20سالمت جسماني: ند ازا ابعاد چهارگانه عبارت
  .03/13 و سالمت محيطي برابر با 2/26
  

  گيري نتيجهبحث و 
 با افزايش ميزان سرمايه اجتماعي بر ميزان كيفيت زندگي ،هاي اين بررسي با توجه به يافته.1

سرمايه وجود رابطه در بين "شود و بالعكس، بنابراين فرضيه اول تحقيق يعني افزوده مي
  .گيرد مورد تأييد قرار مي"دگي شهروندان شهر جديد پرديست زن كيفيواجتماعي 
   افزايش ارتباطات وافزايش سطح دسترسي ظاه لح عناصر سرمايه اجتماعي ب، لينةرينظبراساس 
   مانند دارايي، قدرت، شهرت، سالمت جسماني، ي در نهايت منجر به ايجاد نتايج مطلوب،به منابع
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 اين عوامل عالوه بر آنكه بخشي از كيفيت وهد شد سالمت رواني و رضايت از زندگي خوا
شوند، خود در افزايش ديگر سطوح مرتبط با مفهوم كيفيت زندگي به طور زندگي محسوب مي

د كه چگونه سرمايه اجتماعي در كنار دهميتوضيح بورديو نيز . ندهستمثبت و مستقيم اثرگذار 
 باز توليد سرمايه ايربها  افراد و گروهدراهبرتواند بخشي از  فرهنگي و اقتصادي ميةسرماي

  .هاي سرمايه باشدبيشتر اجتماعي يا تبديل آن به ديگر صورت
اي ثابت كرد كه سرمايه اجتماعي در بهبود كيفيت زندگي مؤثر پاتنام نيز در قالب توسعه محله

وي كيفيت  تفهيم سرمايه اجتماعي و تأثير آن ربراياست و هيرشمن مفهوم انرژي اجتماعي را 
  .همخواني داردآنها با يافته هاي هاي اين بررسي بينيم يافته ميو. زندگي به كار برد

  بين افراد سنين مختلف در وجود تفاوت معني دار " فرضيه دوم تحقيق يعنياين مطالعه،  .2
  . شدرا تأييد نكرد و بين اين دو متغير رابطه معني داري مشاهده ن "خصوص كيفيت زندگي

كند، بدين  شكل اشاره ميuلهارت در خصوص رابطه كيفيت زندگي با سن به يك توزيع اينگ
 از نظر رفاه و كيفيت زندگي در سطح ،معنا كه جوانان و افراد مسن در مقايسه با افراد ميانسال

  .گيرندباالتري قرار مي
 9/37فقط   ماگروه سني در بررسيهمين  زيرا ،كندفرضيه دوم اين نظريه را همراهي نمي

 .دهددرصد پاسخگويان را تشكيل مي
از سوي ديگر با توجه به معنادار بودن تفاوت بين زنان و مردان در خصوص كيفيت زندگي، 

 " زندگيبين زنان و مردان درخصوص كيفيتوجود تفاوت معني دار "فرضيه سوم تحقيق يعني 
  .تأييد مي شود

 دارايد مجرد و افراد ازدواج كرده فاقد همسر  افراد متأهل به طور معناداري بيش از افرا.3
 در قسمت ،هاي خانوادگي ويژگيمورد لذا، فرضيه پنجم در .اندكيفيت زندگي باالتر نبوده

 .شودارتباط وضعيت تأهل و كيفيت زندگي رد مي
اند، در  كيفيت زندگي ايجاد كردهدرداري وضعيت اشتغال و تحصيالت همسر تفاوت معني

هاي خانوادگي شامل سابقه زندگي ويژگي: وان گفت فرضيه پنجم تحقيق يعنيتنتيجه مي
 و تحصيالت همسر با تأثير مستقيم  تأثير معكوس و وضعيت اشتغالمشترك، تعداد فرزندان با

  .دن با كيفيت زندگي شهروندان شهر جديد پرديس ارتباط دار،و مثبت
هاي خانوادگي مانند وضعيت روابط، وضعيت كه قبالً اشاره شد، استون و هوگز ويژگيهمان طور

را به عنوان عوامل اثرگذار بر ميزان سرمايه اجتماعي معرفي كرده و ... تأهل، حضور فرزندان و
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خانوادگي، رفاه عمومي، رفاه  -در نهايت سرمايه اجتماعي را مؤثر بر عواملي مانند رفاه فردي
هاي به دست آمده در اين يافتهو  استاقتصادي دانسته ، رفاه سياسي و اي  و منطقهيمحل

  .حمايت مي كندهاي فوق از نظريهتحقيق 
مندي از محله و ميزان كيفيت زندگي   وجود رابطه معنادار مثبت بين دومتغير ميزان رضايت.4

مندي  رضايت"تحقيق يعني  كه فرضيه ششم شهروندان شهر جديد پرديس بيانگر اين نكته است
 اين نتيجه با نتايج ".ت زندگي شهروندان شهر جديد پرديس ارتباط داردسكونت با كيفي از محل
  . مطابقت دارد2004 و مطالعه انجام شده در شهر تايپه در 2001 منطقه ديترويت در ةمطالع

مندي از محل سكونت و رفاه و كيفيت زندگي  كمپبل، كوپر و مارنز رابطه مثبتي بين رضايت
   شهري، رضايت از محله، وضعيت اجتماعي و ارزيابي محيطي به طوري كه خدمات. دهستنقائل 

  .دانندهاي محلي را عوامل مؤثر بر كيفيت زندگي ميمحله و وابستگي
 با توجه به اين كه رابطه معنادار مثبتي بين ارزيابي خدمات شهري با ميزان كيفيت زندگي .5

ارزيابي وجود رابطه بين "ي شهروندان شهر جديد پرديس وجود دارد، فرضيه هفتم تحقيق يعن
اين نتيجه . شود نيز تأييد مي"ندان شهر جديد پرديس كيفيت زندگي شهرووخدمات شهري 

 شهروندان شهر ة و همچنين مطالع2001 ديترويت در ةبا نتايج مطالعه انجام شده در منطقنيز 
  . همخواني دارد2004تايپه در 

  
 راهكارها و راهبردهاي پيشنهادي

  : مي شوده نتايج اين مطالعه، موارد زير پيشنهادبا توجه ب
سالمت "ترين وضعيت پاسخگويان در بعد كه نتايج اين مطالعه مبين نامطلوب  از آنجائي.1

 توجه بيشتر به توسعه كمي و كيفي ،مقايسه با ساير ابعاد كيفيت زندگي است در "محيطي
است،  پرديسداف اصلي شهرداري از اهدر عين حال امكانات شهري در شهر جديد پرديس كه 

  .اي داردن اهميت ويژها كيفيت زندگي ساكنيارتقابراي 
 اجتماعي شهروندان شهر جديد پرديس با چهار بعد كيفيت زندگي رابطه ة ميزان سرماي.2

هاي مبتني بر محله، تقويت احساس تعلق شود با اجراي برنامهداشته است، لذا پيشنهاد مي
هاي مشاركت هاي محله، توانمندسازي و به ويژه افزايش زمينهيت شوراياريخاطر به محله، تقو

گام هايي  ،در اداره امور) سازيشناخت افراد صاحب صالحيت در جهت تصميم( افراد محله
  تواند  اين موضوع در نهايت ميزيراد، وشداشته ربافزايش همكاري و اعتماد شهروندان براي 
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  .دشوگي در شهر جديد پرديس باعث افزايش سطح كيفيت زند
 سنجش ميزان سرمايه اجتماعي به كار رفتند، برايدر ميان دو بعد اعتماد و همكاري كه . 3

رسد تالش ، لذا به نظر ميقرار داشتتري  سطح پاييندربعد اعتماد در مقايسه با بعد همكاري 
. فيت زندگي اثرگذار باشدتواند بر هر چهار بعد كي اعتمادسازي با اطالع رساني صحيح ميايرب

هاي مربوط به امور توان با واگذاري بخشي از مسئوليتدر اين مورد عالوه بر اطالع رساني، مي
ها هاي مشاركت آنها، فراهم نمودن زمينهمحالت به افراد با در نظر گرفتن توان و ظرفيت آن

نه و ارائه خدمات الحسهاي قرض در كارهاي جمعي، تأسيس مراكز حمايتي مانند صندوق
  .را فراهم كرد اعتماد در سطح محالت ايتي به افراد نيازمند، زمينه ايجادحم
، در اين مورد ردبعد كيفيت زندگي رابطه دانشان داد كه با هر چهار  ارزيابي خدمات شهري .4

- شامل بهبود وضعيت نظافت و پاكيزيگي محله و جمع،رسد بهبود خدمات شهريبه نظر مي
باله، ايجاد امكان خريد آسان مايحتاج روزانه، توجه به فضاي سبز موجود در محله، آوري ز

تواند در نهايت مي راحت از وسايل حمل و نقل عمومي فراهم آوردن امكان دسترسي و استفاده
  .    به بهبود سطح كيفيت زندگي در شهر جديد پرديس كمك كند

 تأسيس ،ه خدمات فرهنگيعرضسراها و فرهنگروزي،  احداث بيمارستان، داروخانه شبانه.5
رساني در بخش دولتي در اين شهر باعث افزايش مراكز ترويج افكار و ارتباطات و خدمات

  .دشورضايت از زندگي و در نتيجه افزايش بهبود سطح كيفيت زندگي مي
از تحصيالت هايي كه  زنان در مقايسه با مردان، افراد با تحصيالت پايين در مقايسه با آن.6

ن و افراد مسن در مقايسه با اد غيرمتأهل در مقايسه با متأهالباالتري برخوردار هستند، افر
اند، تري بودهي سالمت پايين دارا معنادارصورتي در هر چهار بعد كيفيت زندگي، به ،ترهاجوان

هاي گوناگون و اند در معرض آسيباي كه در آن قرار گرفتهاين افراد با توجه به شرايط ويژه
ها و تخصيص منابع و ريزيشود در برنامهند، لذا پيشنهاد ميهستهاي مختلف ابتال به بيماري

هاي نهادهاي در اولويت برنامه هااين گروهتوانمندسازي تسهيالت رفاهي و خدمات اجتماعي، 
سازمان ه امداد، اجتماعي، سازمان بهزيستي، كميت رفاه وتأمين مسئول در اين زمينه مانند وزارت

-هاي تحقيقاتي و چه در برنامههاي فوق چه در پروژهتوجه ويژه به گروه. دملي جوانان قرار گير
  .رسد كيفيت زندگي ضروري به نظر مييهاي ارتقا

 شهر جديد پرديس از شهرهاي جديدالتأسيسي است كه با هدف برقراري تعادل در توزيع .7
برنامه هاي فرهنگي و  چون تنوع جمعيتي، نبودن و موضوعاتيجمعيت ساخته شده است 
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كرده از مشكالت آن  كرده و غيرتحصيل زايي براي نيروهاي تحصيل اشتغال هاي برنامهنبودن
  .رودبه شمار مي

-هاي مختلف با ميزان تحصيالت و درآمدهاي گوناگون با هم زندگي ميدر اين شهر خانواده
عمدتاً كه كند، لذا عواملي  بودن جمعيت آن كمك ميبه سيالضروري  امكانات نبودنكنند و 

  بيانگر ناهماهنگي و ناكارآمدي بسترهاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، خدماتي و حتي سياسي 
  سازدضرورت بازنگري ساختار اين شهر جديد را برايمان آشكار مي استشهر 

اشتغال شهروندان به ويژه ة زمينتوان در ضمن با توجه به صنعتي و يا تجاري بودن منطقه مي
ازنظر اقتصادي را  توسعه شهرنشيني زمينه هاي مناسبتوانند  مديران مي.فراهم آوردرا جوانان 

 ميزان بر در مجموع همه اين متغيرها به نوعي .نندكو اجتماعي با پويايي بيشتري فراهم 
 .ديس تأثيرگذار هستن شهر جديد پردسرمايه اجتماعي و در نهايت بر كيفيت زندگي شهروندان
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