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 چکیده

برییدزص  اییری هصی میربط  بیص فیتیین گییدزی اگ نیید یت هدف اصلی این پژوهش بررسیی ایص  
متخصصص  ایری( نر اییرهصی اییرا  اسین و نر ایین راسیتص اگ روا اسی صنی )ایرویدا ، متولیص  و 

ی ای استتصنه اده اسن. نر این پژوهش بص بررسی مطصلعصت و بجربیصت جیصیی و نا لی نرگمی یهفتصبخصیه
هصی مختلف و متعدنِ ایرهص )مشید(، اص  هصی بصگ اگ سصف ص  فال فیتین گیدزی و همچ ین بص پرسش

اید؛ سیس  متخصصییص  ایییری و بر ییی اییدهربیییصت متتییصوت م یصیی و گمییصیی اسییتخرا  یصایی اگ بج
اید. نرواق  سیعی ایده اسین بیص بیص بررسیی هص را بررسی فرنهیظرا  اگلحصظ اهمین این اص  صصحب
هصیی مت صسب بیص ایرای  ب دیهص و نستههصی رایج متیوم فیتین گیدزی، اص  ب دیهص و نستهاص  

سصگی اون؛ به این امید فه ایرهص بومییتی یظصم مدیرین ایری ایرا  و بخصوص فال سیصسی و مدیر
زیری فیتین گییدزی اییرویدا  هصی بومی، بتوا  به پصیش و ایداگهنر مراحل بعدی بص استتصنه اگ اص  

عی یی اص   نر مورن فیتیین  30گیر معیصر و  16معیصر،  6بعد،  5ایرایی پرنا ن. یتصیج: نر این پژوهش 
 اص   استخرا  اد. 17گیر معیصر و  15معیصر،  9بعد،  5گیدزی و 

 

 ایر.سصگی، اص  ، فیتین گیدزی، فال بومی: ی کلیدیهاواژه
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 مقدمه و بیان مسئله
نر  آ  افیزایش ایتظیصر و هسیت د اییرهص سصفن مرنم جیص ، اگ ییمی به یزنیک موجون، آمصرهصی مطصبق

 بیرای میرنم بیالا اگ یصایی بیوا می را ایین موویو  فلیی حصلین نر نارن. وجیون ییز هصی آی دهنهه
 نایسیین. ایییرهص ایییری نر گیییدزی م صسییب و وجییون ام صیییصت  ییون اروییصی ییصگهییصی 
  (Royuela & et al, 2004) هص،سیرمصیه و بمرفز صی صی ، ایریشی ی افزایش جمعین، بص همگصم 

 مش الت و اده ف ویی بطدیل ایرهصیبه فال  بزرگ ایرهصی و فرنه ایری راد  دمصت و ام صیصت

 نوقططی به م جر ایرهص راد فمی ابعصن بر اگ طرف نیگر بأفید اسن. پدید آمده بشر برای یصپذیریجطرا 

 فیتیین گییدزی میورن متییوم هصآ  گیدزی اربقصی و ایریشی ص  مش الت حل برای و اده هصآ  اد 
 نایشیم دا  و اگ بوجیه  بسییصری نلییل همیین (. بیه21: 1396)قصیعی و هم یصرا ، بحقیق قرار زرفن 

ارای   اربقصی نر راستصی هصییطریق بالا این اگ اد بص معطوف گیدزی فیتین متیوم به یظرا صصحب
 (. بدو  ایک1386زیرن )ربصیی  وراسگصیی،   صورتبشر  گیدزی فیتی بعد به بخشید  بیطون و گیدزی

هیدف  برینبیه اصیلی میصنی، رفیصه بیرای ع وا  جصیشیی یبیه گیدزی، فیتین ا یر، ینهه سه طول نر
 متیوم اصطالح فیتین گیدزی، مصی د (Schmit, 2002)اده اسن.  بطدیل مختلف فشورهصی اجتمصعی

 زیذرا  فیرن اگ چگویگی برنااتی ع وا به فرنی گیدزی فیتین سواگ یک اسن. مطیم ایبوسعه بصایداگه

عیصملی  هیصی مختلیف حیولم ص  نر گیدزی هصیموقعین ینربرزیریده برفلی بعدی اگ و اونمی مطرح
 اجتمیصعی و فلیی هیصیی ویژزینه دهیشیص  گییدزی فیتیین(Pal & et al, 2005) اید. مشیخ 

ریزی بریصمیه بیر یظیصرت بیرای قدربم ید ابیزاری ع وا بیه بواییدمی و اسن م صطق و محیطیِ اقتصصنی
 م ظیور بیدین آ ، متعصقب فصربرن و گیدزی ی فیتینغصیی مطصلعه هدف لذا فصر رون؛ به اجتمص  یسعهبو

 بصایی د. را نااییته مطلییو  بییص فیتییین گیییدزی م ییدی اگبیره بییوا  مییرنم اسیین فییه
 (Allen & et al, 2002) م طقیه فشیور ییص هیر نر ووعین افران سصفن بیصیگر یوعیبه متیوم این 

 یجصمعیه نر ایون.می یک م ص  مطرحنر  گیدزی قصبلین مع صی به نرواق (Roback, 1982) اسن. 
 آ ، هیوا، محیی  اییر )فیتیین اییر اگ سیصف ص  مشترک یبجربه اگ برزرفته گیدزی ایری، فیتین

 سصف ص  اهداف مورنیظر به زوییپصسخ ایر نر بوایصیی سطح و ...( و اغلی بتریحی، هصیبرافیک، فرصن

ایر  یک الزامصت اجتمصعی سیصسی و فتصین اقتصصنی، نر ریشه گیدزی فیتین نیگرعطصربیبه اسن؛ ایر
و  سیصلم ایجیصن اییر بیرای بالای ایری فیتین گیدزی روی رن طورفلیبه (Meyre, 1987) نارن. 

اسین.   پصییدار صرچوبیچی نر همگیص  نسیتر  بیرای و نر م صسیب اییری  یدمصت آورن  فیراهم
(Harpham & et al, 2001)   و بیرینعلمی برین،م صسیب اییری گییدزی فیتیین هصیایص 

 بصید الطته فه اسن آیص  مسصئل ا ص ن و ایرویدا  گیدزی فیتین یص بررسی ووعین برای برین ابزاررایج

اگ  و اده ا صسصیی ح ومتی یظصم و جصمعه هر محیطی و اجتمصعی اقتصصنی، بص  ووعین سیصسی، مت صسب
 ایری گیدزی فیتین مووو  به آ ، ایری مدیرین و ریزیبریصمه یظصم و ایرا  نراستتصنه اون.  هصآ 

 مشخصی برای سصگمص  و مرج  حتی نیگر فشورهصی اگ بسیصری بر الف و اسن ایدفی اده بوجه بسیصر

گییدزی اییرویدا ،  و فیتیین رویصین سیطوح زیریاییداگه و هصاص   مسصئل، محورهص، پصیش و ارائه
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 آ ، بص اربطصط نر و مش الت مسصئل ایسصیی و گیدزی و گیسن اصلی ع وا  فصیو به ایرهص نر بخصوص

ویروری  ی فوق و بررسی مسصئل گیر فصمالًادهااصره مختلف ابعصن رو بوجه بهیدارن؛ اگاین و یدااته وجون
 اسن:

 مراببسلسیله نر اییرهصفرن فال م حصیربه ارای  فصمالً و فشور نر ایری یظصم  صص ارای 

 اییری، ا صسیصیی فیتین گییدزی جیصیی هصیو بررسی بجصر  مطصلعصت، اگ استتصنه لزوم ایرا ، ایری

 و گیدزی اییری و فمی فیتی ارای  زیریایداگه و پصیش ابزار م صسب ایجصن برای جیصیی هصیاص  
 (.1388)وظیته نوسن و هم صرا ،  ادهبومی علمی و هصیاص   و معیصرهصاگ  استتصنه بص ایرویدی

 اییری زذارا سیصسین و ریزا بریصمه برای را ام ص  این ایری گیدزی محالت فیتین س جش

 بقوین برای را آبی هصیبالا گیدزی، فیتین یمصیده مغتول یص وعیف ابعصن اگ بص آزصهی بص سصگنمی مییص

 (.25: 1395نه د )احدیژان و هم صرا ،  سصمص  این ابعصن
 

 شده از کیفیت زندگی: نکات کلیدی و تأکیدی در تعاریف ارائه1جدول 

 نکات کلیدی و تأکیدی گرپژوهش

 فیلیس 

 ی عی ی و ذه یبقسیم فیتین به نو ج طه -

 نایدی ذه ی را احسص  روصین میج طه -

بقصوصهصی فره گی و اجتمصعی برای زویی به ی عی ی را پصسخج طه -
 نایدثروت مصنی، پصیگصه اجتمصعی و بیزیستی جسمصیی می

 هصمص  سرا 

 ای سصنه و روان بص متیومی پیچیدهواژه -

 هصی مت و نارای قصبلین بعریف اد  بوس  یظصم -

ی رواب ، پویصیی و اربطصط مشطک استتصنه پذیر برای بوصیف فلیه -
 هصی فیزی یویژزیی بین فلیه

 قصبلین بعریف اد  - لئو

 روصین فرن اگ گیدزی و محی  پیرامو  - فصبر

 مصلمن
 متیومی یصظر بر افران -

قصبلین بعیین اگ طریق بعصمل پویصی بین فرن متروض، جصمعه و محل  -
 س وین او

 نیوا 

حصلتی فه فرن یسطن به  ون، ططیعن و جصمعه احسص  آرامش نرویی  -
 نااته بصاد

برین نااتن هدف و بر ورناری اگ رواب  م صسب بص نیگرا  )عمده -
 عوامل مؤثر(

 نارای نو بعد عی ی و ذه ی -

 برازمن و حریرچی
هص را استصیدارنهصی عی ی و ذه ی برای گیدزی بعریف فرنه و آ  -

 نایدمسطب و عصمل اصلی فیتین گیدزی می
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 نکات کلیدی و تأکیدی گرپژوهش

 فست زا و نیگرا 
 برفیطی اگ نو بعد عی ی و ذه ی -

 رفصه -2ییصگهصی ایسص ؛  -1نه ده: هصی بش یلمؤلته -

 براو  و نیگرا 

 بعریف نر نو سطح  رن و فال  -

نه ده نر سطح فال : نرآمد و ااتغصل، مس ن، هصی بش یلمؤلته -
 وپروراآموگا

نه ده نر سطح  رن: نرک فلی فیتین گیدزی، هصی بش یلمؤلته -
مربط  مصی د رفصه،  واطختی هصی هصی فرن و معرفبجصر  و ارگا

 و روصین اگ گیدزی

 سصگمص  بیداان جیصیی

 هصی اجتمصعی، روایی و فیزی یبیزیستی نر حوگه -

 انراک فرن اگ موقعین گیدزی  ون -

هصی اخصی، سالمن فیزی ی، حصلن اهداف و معیصرهص، نغدغه -
هصی میم محی  روایی و سطح استقالل و رواب  اخصی بص ج طه

 نایدبرین عوامل مؤثر نر انراک اخ  میوی را اگ میم

واحد پژوهش فیتین گیدزی 
 نایشگصه بوریتو

 اامیزا  لذت فرن اگ ام صیصت اسصسی گیدزی -

 «اد »و « بعلق»، «بون »وجه  3نارای  -

 ی ارای  گیدزی و رفصه افرانف  دهم ع   - اسمین

 انراک فرن اگ رفصه - فرای  و پصور 

 بجصر  گیدزی فرنی روصین نر نرجه - گا 

 پصل

هصی فلی اقتصصنی اجتمصعی جصمعه نر یک ی ویژزینه دهیشص  -
 یصحیه

 ی اجتمص ریزی بوسعهابزاری قدربم د برای یظصرت بر بریصمه -

 هصی عی یبأفید بر ج طه -

 م ط : یگصریدزص 

 

 های موجود در رابطه با کیفیت زندگیدیدگاه
 فرن: ااصره بوا می مجزا فصمالً روی رن نو به گیدزی فیتینی نربصره هصپژوهش نر طورفلیبه

 ویژهبه : این روی رن نر افثر فشورهصی اروپصیی،دیدگاه اسکاندیناویایی کیفیت زندگی -1

 این اید. نرآ  را ابدا  فرنه 2و ریچصرن بیتمو  1نری وس ی جص  و نارن طرفدار اس صیدی صوی، فشورهصی

 نرزرو افران گیدزی فیتین و اسن اده بأفید آ  بص مربط  هصیمعرف گیدزی و عی ی ارای  بر روی رن،

 ؛اسن گیدزی یاولیه اروصی ییصگهصی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Drenowski. 

2. Titmus. 
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میورن  نر امری یص فشیور نر فیه هصییپژوهش افثر نر زندگی: کیفیت آمریکایی دیدگاه -2

 بر و بوجه فرنه اص گیدزی اگ افران ذه ی بجصر  به بیشتر زرا پژوهش اسن، اده ایجصم گیدزی فیتین

 1بومیص  ای ص  اجتمیصعی،به روا  بوا می روی رن این بر اثرزذارا  اگ اید.فرنه بأفید ذه ی هصیمعرف
 اون.می یصن س جش اصلی هصیمعرف ع وا به  واطختی م دی وروصین اگ روی رن این ااصره فرن. نر

 گییدزی فیتین ذه ی و عی ی بعد نو بر فه نارن وجون ییز نیگری روی رن روی رن، نو این ف صر نر

فیتیین گییدزی اایصره فیرن )قصلیطیصف و  نر اقتصصنی و اجتمصعی هصیروا به بوا می فه ف دمی بأفید
همطسیتگی  ویرایب گیرا ییسن؛ نقیق و معتطر علمی  یلی لحصظ به ایوه این (. امّص39: 1390هم صرا ، 

: 1395نارن )قصسیمی و هم یصرا ،  قیرار و ویعیف پیصیین سطح نر همواره هصاص   این نونسته اگ بین
169.) 

 

 ابعاد کیفیت زندگی
 بعد اسن. 6یظرا  این حوگه معتقدید فه فیتین گیدزی ناری افثر متخصصص  و صصحب

 بعد فیزی ی -1

االت مربیوط بیه بعید ؤنهد. سزیری یتصیج را یشص  میهاین بعد، بیشتر اگ بعطیر ابعصن، معیصرهصی ایداگ
هصی روگمره و  ون مراقطتیی ی قدرت و ایرژی و بوایصیی برای ایجصم فعصلیناالت نربصرهؤسفیزی ی اصمل 

طور عمومی بص ارگیصبی پزا ص  اگ ووعین عمل رنی و احسص  بیتر بون  نر اربطصط االت بهؤساسن. این 
 اسن؛

 بعد اجتمصعی -2

ه بر این نارن فه فیتین اربطصطصت افران بص  صیوانه، نوستص ، احسص  بیتر بون  اگلحصظ اجتمصعی ااصر
 هم صرا  و اجتمص  چگویه اسن؛

 بعد جسمی -3

 این بعد به عالئم بیمصری و عوارض جصیطی نرمص  مثل نرن ااصره نارن؛

 بعد روایی -4

فراوایی هصی بیدااتی اگ اهمین احسص  بیتر بون  اگلحصظ روایی، اغلب نر اربطصط بص مراقطن
 اید اگ: اوطرا ، افسرنزی و بر ؛اوید عطصرتهصی روایی فه بررسی میبرین یشصیهبر ورنار اسن. اصی 

 بعد روحی -5

 احسص  بیتر بون  اگلحصظ روحی به این متیوم ااصره نارن فه گیدزی هر ف  هدف و مع صیی نارن؛

 بعد محیطی -6

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Tumas. 
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امو  گیدزی بشر برای گیسن چگویه اسن و این بعد به این مقوله ااصره نارن فه فیتین محی  پیر
زذارید یص یه؟ یص ای  ه بص چه حد گیسن  ون و سصیرین میای  ه افران آیص اثرات  صرجی مثطن بر محی 

 (.2-3: 1390ف  د بص اثرات  صرجی م تی بعصمالت  ون را فصهش نه د )فریمی، سعی می
 

 های سنجش کیفیت زندگی: مشخصات روش2جدول 
 ایران بأفید س جش فیتین گیدزیروا 

 عی ی
س جش ام صیصت، بجییزات و ارای  

 بیرویی
 پصیصیی پصیین

 قصبلین اطمی ص  پصیین انرافصت فرنی و جمعی اگ فیتین گیدزی ذه ی

 عی ی و ذه ی
هصی برفیطی اگ حقصیق  صرجی و ذه ین

 فرنی
هصی وابسته به برفیب اص  

 ذه ی و عی ی

 (.31: 1392هم صرا ، م ط : )اتیعص و 

 

 سنجش کیفیت زندگی به روش ترکیبی از دو بعد عینی و ذهنی

 گران خارجی:شده از سوی پژوهشهای معرفیچندین نمونه از شاخص -1
زرا   صرجی بررسی اده اسن و به اده اگ سوی چ د بن اگ پژوهشهصی معرفینر یمونار گیر اص  

 بتضیل آمده اسن.
 

گران خارجی برای شده از سوی پژوهشهای معرفینمونه از شاخص: چندین 3جدول 

 سنجش کیفیت زندگی
زرپژوهش سصل  اص   معیصر 

 
 

2013 

F
en

er
i 

an
d

 K
ar

an
ik

o
la

s 

معیصرهصی 
فیتین ذه ی 

 گیدزی

 گیرب صیی
ی روصین اگ نسترسی به پصرفی گ، میزا  بمصییل بیه اسیتتصنه اگ وسییله

هص نر م صطق محلی، الوغی و اگنحصم جصنهی اخصی، میزا  برافم یقلیه
 هصابوبو 

 اجتمصعی

روصین اگ جمعین م طقه، آا صیی بص همسصیگص ، مالقصت و نیدار بص میرنم 
محله، بمصیل به بغییر محل س وین، میزا  ام ین موجون نر محله، میزا  
نسترسی به مرافز  رید، روصین اغلی، روصین اگ روییدانهصی فره گیی 

 م طقه

 اقتصصنی

هیصی سطح اجصره  صیه، بررسی میزا  فضصهصی بصگ م صسیب بیرای فعصلین
و پرورا نر محله، روصین اگ مرافز  بتریحی، روصین اگ ام صیصت آموگا

ایدام محلی، میزا  نرمصیی موجون نر محله، میزا  استتصنه اگ مرافز ب صسب
محله، مییزا  رویصین اگ ایرای  استتصنه اگ نوچر ه برای امور روگایه نر 

 ویقل عمومی )مقدار گمص  ایتظصر ستر(هصی محله، روصین اگ حمل یصبص 
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 محیطی

ی یقلیه ستر به پصرک محلی، بررسی میزا  یظصفن محیطی بررسی وسیله
بیص محله، بررسی میزا  ام ین موجون نر محله، بررسی میزا  زرایی اجصره

زرایییی قیمین مسیی ن نر محلیه، روییصین اگ نر محلیه، بررسییی مییزا  
هص و فضصی سطز محله، رویصین اگ سیطح سروصیدا نر نسترسی به پصرک

 محله

معیصرهصی 
عی ی فیتین 

 گیدزی

 اقتصصنی
نرآمد، یرخ بی صری، میصیگین قیمن هر متیر آپصربمیص ، مییزا  اسیتخدام 

 ایدهصیی فه ورا سته ادهارفن

 محیطی
هصی بصگیصفن، یتیوذ هصی صوبی، سطلای، آلونزیزلخصیهآلونزی زصگهصی 

هصی گیستی، فضصی سطزی فه مرنم بدا  نسترسیی زصگ ططیعی و سو ن
 نارید، م صب  بجدید پذیر ایرژی

 گیرب صیی
هص، بعیدان مرافیز بیداایتی، هصی بیمصرستص  بعدان بیمصرسیتص بعدان بخن

ی بیدااین، نرمصیگیصه، نسترسیی بیه  صییهبعدان مرافز  صوصی، بعدان 
 هصی آ نسترسی به گیرسص ن

 ویقلحمل
ی یقلیه، بعدان مسیرهصی یتر، ناریدزص  وسیله 1000بعدان وسصیل یقلیه نر 

ابوبو  برای نسترسی به مرفز، مجمو  فیلومتر اجرااده بوس  عمومی 
 ویقلحمل

 فره گی
هصی هص، بعدان سیصینبعدان بصگنیدف  دزص  اگ موگهفتصبخصیه، /بعدان بئصبرهص 

 هصموگه /بصستص 

 اجتمصعی

بعدان نایش آموگا ، بعدان مدار  ابتدایی، بعدان مدار  بصالبر اگ ابتدایی، 
بعدان مید و فونفستص ، بعدان نایشگصه، نرصد اصغال  بص مدرک ابتیدایی، 

ایصغال  بیص میدرک ی متوسیطه، نرصید نرصد اصغال  بص میدرک نوره
آموگا عصلی، اصغل نر بخش اولیه، اصغل نر بخیش ثصیوییه، ایصغل نر 

ی متوسی   یصیوار، بخش سوم، پیشرفن گمصیی اگ بصصنفصت جصنه، اییداگه
هصیی فه نر م یزل اخصیی گییدزی بعدان  صیه / آپصربمص ، نرصد  صیوانه

رسیتص  بیه یتر نر هر ابصق(، بخین بیمص 1 <ف  د، بعدان  صیوار الوغ )می
ی فصقید ام صییصت اولییه، اده، یسطن  صیهاگای هر یتر، بعدان ج صیصت ثطن

 ییصیوار بییص نسترسییی بییه ای ترییین، بییرافم جمعیتییی مسیی ویی، نرصیید 
هصی فه پدر ییص میصنر  یصیوانه ب ییص هصی بصگیشسته، نرصد  صیوانه صیوانه

 زیری ارفن نارید.ف  د، بعدان ایرویدایی فه نر رأیگیدزی می

 
2011 
 
 

m
ar

an
s   هصی اص

 عی ی

نستیصبی به ام صیصت آموگای، نرآمد سرایه، آمصر جرم و ج صین،  شوین  صیوانزی، یرخ 
هصی مزمن، فیتین هوا، برافم مس ویی، ییرخ مسی ن  یصلی، ومیر، بروگ بیمصریمرگ

ایسیتگصه ویقیل عمیومی، فصصیله بیص ف  دزص  اگ حملبعدان جصی پصرک، بعدان اسیتتصنه
 ویقل، نر نستر  بون  موان غذایی / فرواگصه موان غذایی، مصیل  ونرو سترحمل
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هصی اص  
 ذه ی

روصین اگ مس ن و محله، بمصیل به حرفن، برنااین اگ جیرم و ج صیین، برنااین اگ 
هصی بیدااتی، احسصسصت نر مورن همسصیه، فیتین مدرسه، برناان اگ  دمصت مراقطن

آوری گبصله، احسصسصت نر مورن اگنحصم و الوغی، احسصسصت نر مورن جم احسصسصت نر 
مورن نولن، روصین اگ سالمن، روصین اگ  صیوانه، نوستص ، اغل و غییره، رویصین اگ 

 طورفلی رفصه(گیدزی، اصنی فلی )به

 
 

2006 M
cC

re
a 

نسترسی 
 عی ی

بسیییالت ورگایی، فصصیله بیص فصصله بص نبیرستص ، فصصله بص مرافز  رید، فصصیله بیص 
 بیمصرستص 

برافم 
مس ویی 

 عی ی
 برافم جمعیتی )نر فیلومترمرب (، برافم مس ویی )نر فیلومترمرب (

هزی ه مس ن 
 عی ی

 قیمن اجصره و  رید مس ن نر م صطق آمصری

نسترسی 
 ذه ی

 ریید، م دی اگ نسترسیی بیه مرافیز م دی اگ نسترسی به نبیرستص ، رویصینروصین
 م دی اگ نسترسی به بیمصرستص م دی اگ نسترسی به بسییالت، روصینروصین

2002 
M

as
sa

m
 

نرآمد، 
 ااتغصل

ی نالر، سیرایه 3000نرصد ییروی فعصل بی صر، نرصد  صیوارهصی بیص نرآمید فمتیر اگ 
 نرآمد

 استصیدارنبولد، فیتین هوا، نرصد مسصفن گیر  1000ومیر اطتصل نر هر مرگ گیسنمحی 

 بولد 1000ومیر اطتصل نر هر هزار یتر، مرگ 100یرخ  ونفشی نر هر  بیداان

 اده بوس  جمعین بصلغهصی بحصیل ایجصممیصیگین سصل آموگا

 مشصرفن
ی نرصد واجدین ارایطی فه نر ایتخصبصت ریصسین جمییوری ایرفن فرنیید، سیرایه

 نه دزص مصلیصت

هصیصبسصمصیی
 ی اجتمصعی

 هزار یتر، یرخ معتصنا  100هص نر هر سرقن

2001 

U
le

n
g

in
 a

n
d
 e

t 

محی  
 فیزی ی

هص، یییو  مسیی ن، م ییصطق سییطز، م ییصطق بتریحییی،  ییدمصت و بربیییب سییص تمص 
 هصی ایریگیرسص ن

محی  
 اجتمصعی

 ام ینهصی فره گی، میزا   دمصت آموگای، میزا   دمصت بیدااتی، فعصلین

محی  
 اقتصصنی

 ی مس نبخش، هزی هی گیدزی، فرصن پیدا فرن  فصر روصینهزی ه

ویقل و حمل
 اربطصطصت

 ویقل عمومی، جریص  برافیکویقل، میزا  حملی حملوسیله

 م ط : یگصریدزص 
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 گران داخلیشده از سوی پژوهشرفیهای معچندین نمونه از شاخص -2

هص بررسی و بحلیل اده، به بربیب سصل پژوهش آورنه زرا  نا لی فه پژوهش آ پژوهشنر یمونار گیر 
 اده اسن.

 
گران داخلی به روش های کیفیت زندگی  از سوی پژوهش: چندین نمونه از شاخص4جدول 

 ترکیبی از ابعاد عینی و ذهنی

 اص   معیصر زرپژوهش سصل

 
 
 
 

1392 
 

 
 
 

 برابی،
گانه امین

 زوهرریزی
 و فصفصوید

 محیطی
احسص  آرامش نر محل س وین، ووعین بیدااتی محل س وین، پیصفیززی هیوا 

 هص، فصوال ، آاغصل و موان گائد اگ محل س وینآوری گبصلهنر محل س وین، جم 

اجتمصعی و 
 فره گی

احسص  یزنی ی بص سصیر محالت ایر اگیظیر روابی  اجتمیصعی، مییزا  جمعیین و 
اگنحصم یصای اگ آ  نر محی  س وین، ح  اصنی و سرگیدزی نر محی  الوغی و 

ای، س وین، ام ین محله، وجون ایستگصه پلی  و یص نستگصه یظیصرت ام یین محلیه
ی اربطصطصت اجتمصعی همسصیگص ، عالقه به محیل سی وین، گیطیصیی میزا  و یحوه

 هصی موجون نر محل س وینسص تمص 

 فصلطدی

سص تمص  و  صیه  ون اگلحصظ استح صم، ام ص  نسترسی سری  و راحین اگ ووعین 
ی ی  دمصت آموگای، مییزا  و یحیوهنرو  و بیرو  محل س وین، میزا  و یحوه

 دمصت نرمصیی، نسترسی به ام صیصت بتریحی فراغتیی، ایرای  مربیوط بیه واحید 
 ی نسترسی به  رید احتیصجصت روگایهمس ویی  ون، یحوه

 مدیریتی

هص و اده بوس  ایرناری،  دمصت مربوط به ایم ی و ام ین، گیرسص ن دمصت ارائه
رییزی ریزی و طرحی بریصمیهی  ون، یحیوهبأسیسصت و بجییزات ایری نر محله

ی  ون، میزا  پذیرا بون  ییصنهصی مدیرین اییری اگ مدیرین ایری برای محله
ی  یون نر یسیطن بیص ین، ووعین محلهی س وپیش یصنهص و ایتقصنات  ون اگ محله

 هصسصیر محله

 
 
 

1391 
 
 

 
 
 

بین و راسن
 هم صرا 

 پیصنه مداری
هصی جصذ  جمعین پیصنه، بررسی ایم ی نر مقصبل حرفین سیواره و بررسی فصربری

سصگی برای سیولن و هداین حرفن پیصنه، بررسی جریص  حرفن پیصنه بص پیصنه، فف
 هصی اولیه و ثصیویه، بررسی عرض مؤثر نر مسیرهصی حرفن پیصنهفصربریبوجه به 

 ام ین

هیصی ی پ جرهیظیصرت اجتمیصعی، یظرییه -هصی ییصظر بیر  یصبیص ی چشیمیظریه
هصی ایطصیه، بررسیی ام یین حصصیل اگ یظصرت اجتمصعی، بررسی فصربری -ا سته

ی پیوید زره و لی ک بص حیوگهیظصرت اجتمصعی، بررسی میزا   -حضور و عطور مرنم
 یصمهآمده اگ پرسشنسنی یورپرناگی اطصیه، بحلیل یتصیج بهبالفصل، بررسی یحوه

 ایم ی
هصی برافی ی، بررسیی یو  برافیک عطوری، حجم برافیک عطوری، یو  و بعدان زره

آمده نسینبهایم ی معصبر، بررسی بدا ل مسیر حرفتی سواره و پیصنه، بحلیل یتصیج 
 یصمهاگ پرسش

هیص، هصی جصذ  جمعین پییصنه، بررسیی سیصگزصری ا یتالط فصربریبررسی فصربری اجتمص 
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اده و ام ص  اجتمص ، بررسی زرا، بررسی فضصی طراحیبررسی مطلمص  ایری مرنم پذیری
 آسصیش اقلیمی

 
 

1391 

 
 

 فریطص قرایی

عوامل 
-فصلطدی
 فضصیی

طراحی فرم، فضص و 
 بصفن و مطلمص 

ی فضص، ا ل فضص، ب یو  فضیص، اصلی موقعین فضصیی، ایداگه
ب صسطصت و مقیص  ایسصیی، وویوح، بیداوم و محصیور بیون ، 

هص و مصصلح فضصی مورنپس د گییص  جزئیصت و پیچیدزی، ریگ
 نر محی  ایری

 و بسییالت
 بجییزات ایری

ام ص  ایستصن  و ام ص  یشستن، ام ص  قدم گن  و راه رفتن، 
یمص و فواره، ع صصر بمصاص فرن ، ام ص  بصگی فرن ، وجون آ 

 ه ر عمومی و عوامل روا صیی

گیطصیی 
ا ص تی 
 بصری

ایداگهص پصفیززی محی ، سطزی گی، یورپرناگی، ب صسطصت و یظم بصری، م صظر و چشم
 و موای  بصری

عوامل 
انرافی و 
 احسصسی

 آرامش، سرگیدزی، هوین و  وایصیی و آگانی ایتخص احسص  راحتی، 

 
 

1390 

 
 

یژان و حصجی
 گمصیی

 گیسن
 محیطی

 صدا، بو، آلونزی، گبصله و فضصی سطز

 یظم،  وایصیی، سرگیدزی و بعلق م صیی ادهانراک

اقتصصنی 
 اجتمصعی

 بسییالت ایری، رواب  اجتمصعی، الوغی، ام ین

فصلطدی یص 
 ادهسص ته

 ی نسترسی، نسترسی به  دمصتهص، اط هسص تمص 

 
 
 

1390 

 
 
 

 قصلیطصف

فیتین 
 محیطی

هصی سیص تمصیی و ایداگ ظصهری محی  مصی د گبصلهآلونزی صوبی، آلونزی هوا، چشم
 وسصیل غیروروری )فصی  (، فضصی سطز، آلونزی م صب  آ  ار 

فیتین 
 اجتمصعی

هصی  یدمصبی و سیالمن، ییرخ آمیوگا، فیتیین سیروی فیتین آمیوگا، ییرخ 
هیصی اییری، ی طرحهصی  دمصبی و سالمن، مشیصرفن میرنم نر بیییهسروی 

 فیتین رواب  اجتمصعی، ام ین اجتمصعی

فیتین 
 ویقلحمل

روهص نر ه گصم عطور و ویقل عمومی، برافم پیصنهم دی اگ سیستم حملمیزا  روصین
روهص برای عطور و مرور معلیولین و ور و مرور، فیتین پیصنهمرور، ایم ی به ه گصم عط

 سصلم دا ، فیتین معصبر )عرض و ج   معصبر(

فیتین 
 اقتصصنی

 ایداگ(م دی اگ پ ی  صیوار، روصینی اجصره، هزی هم دی اگ هزی هنرآمد )روصین

هص، فضصهصی عمومی و سطز، فیتین فصلطیدی ب صهص، سصگمص  نسترسی و راهفضصهص و -فصلطدی  
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1390 

 
 

مولونی، 
رفیعیص  و 
 پورطصهری

 فضصیی فضصیی

-عمل رنی
 سص تصری

 دمصت رفصه اجتمصعی،  یدمصت بجیصری،  یدمصت بتریحیی،  یدمصت نسترسیی و 
 ویقل، فیتین عمل رنی سص تصریحمل

روابی  هصی یگییداری و مراقطین، میرنم و سالمن محیطی، روید گییدزی، هزی یه محتوایی
 اجتمصعی، احسص  بعلق به م ص 

محی  
 س ویتی

هصی ابعصن و بسییالت واحد مس ویی، بسیییالت بیروییی واحید مسی ویی، هزی یه
 هصی یگیداری و بعمیر، محی  نا لی واحد مس وییجصری واحد مس ویی، هزی ه

 
 

1384 

 
 

فوفطی و 
 هم صرا 

اجتمصعی و 
 گیطصا ص تی

عمومی فضصهصی زذرا  اوقصت فراغن، فضصهصی پیصنه، فضصهصی ام ین اجتمصعی یص 
 بصگ و سطز، یظم فضصیی، بوالی م ظر،  وایصیی، یمصیصیی، انراک فضصیی

 بأمین م صب  اولیه، قدرت  رید، ارگا گمین مس ویی، روصین اغلی اقتصصنی

 فصلطدی
هیص، بعیدان ابصقی مس ن، مصل یین مسی ن، فضصی قصبل س وین، بسییالت عمده

 هصچیدمص  سص تمص 

اربطصطی و 
 ویقلحمل

ویقل عمومی، جریص  برافیک، رویصین اگ سیترهصی وسصیل اربطصطصت، وسصیل حمل
 ایرینرو 

 م ط : یگصریدزص 
 

 های کیفیت زندگی )بعد عینی(شاخص
گییدزی بیص اسیتتصنه اگ نهید. فیتیین عی یی فیتین عی ی گیدزی، ارای  بیروییی گییدزی را یمیصیش می

ایون. ایین زیری میپذیر و ملمو  گیدزی هست د، ایداگههصی عی ی فه مربط  بص واقعیصت مشصهدهاص  
هصی ثصیویه مصی د برافم جمعین، یرخ جرم، مییزا  بحصییالت،  صوصییصت  یصیوار و ... هص اگ نانهاص  

د ب یص اگ طریق ارای  عی ی بعیین ایون، بوایاون. واقعین  یلی میم این اسن فه فیتین یمیحصصل می
هصی عی یی ف د فه اص  بل ه نر یظر زرفتن بیزیستی ذه ی افران ییز نارای اهمین اسن. فو اظیصر می

هص نارای پصیصیی بصال، امص قصبلیین بواید فیتین واقعی گیدزی را یمصیش نه د؛ گیرا این اص  ب یصیی یمیبه
 (.95: 1389صیی هست د )رووایی و هم صرا ، پصیین نر ارگیصبی بیزیستی ایس

پرناگیم فه بص بت یک فیتین گیدزی نر نو بعد عی ی نر این بخش اگ پژوهش به بررسی مطصلعصبی می
 اید.هصی عی ی را نر پژوهش  ون بدوین فرنهو ذه ی آ ، اص  
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 کیفیت زندگی
 اص   معیصر زرپژوهش سصل

 
 
 

1391 

 
 
 

ناناا پور و 
 روا ی

 
بسییالت 

مس ن نر محی  
 مس ویی

 هصی معیصربر اسص  مسصحن و سرایه ی گمین مس وییسرایه

 هصی معیصربر اسص  مسصحن و سرایه ی گیرب صی مس وییسرایه

 هصی معیصربر اسص  مسصحن و سرایه مس وییمسصحن واحد 

 بعدان بعدان ابصق

 هصی معیصربر اسص  مسصحن و سرایه پصرفی گ

 بعدان ایطصری

 بر اسص  مسصحن فضصی بصگ واحد مس ویی

هصی ویژزی
فصلطدی فضصیی 

 نر محله

 بونه بر فضص برافم سص تمصیی

 نسترسی سوارهسیم قطعصت فصقد  یتوذپذیری

 نوامبی -فم نوام-بصنوام فیتین سصگه ب صهص

 سصگه + قدمن ب صهص فیتین واحد مس ویی

 سرایه + اعص  نسترسی فضصی سطز

 سرایه + اعص  نسترسی بصگی فونفص 

 سرایه + اعص  نسترسی هصی محلیپصبوق

 
 
 
هصی ویژزی

عمل رنی 
سص تصری نر 

 محله

 سرایه + اعص  نسترسی نبستص 

 سرایه + اعص  نسترسی مدرسه راه مصیی

 سرایه + اعص  نسترسی نبیرستص 

 سرایه + اعص  نسترسی ورگای

 سرایه + اعص  نسترسی بیدااتی نرمصیی

 سرایه + اعص  نسترسی فره گی

 سرایه + اعص  نسترسی مرافز  رید

 اعص  نسترسی ابوبو ایستگصه 

 اعص  نسترسی ایستگصه مترو

 
هصی ویژزی

 محیطی نر محله

 بر اسص  آمصر آلونزی هوا

 هصهصی اصلی، فصرزصهجصنه آلونزی صوبی

 میزا  گبصله نر فضصی عمومی آلونزی محی 

 
هصی ویژزی

فره گی 
اجتمصعی نر 

فضصهصی مخروبه و 
 ی یصامنمتروفه

 اسص  مسصحنبر 

  مدت س وین

 نرصد میصجرا  میزا  میصجرت
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 بعدان مرافز بر اسص  معیصرهص مرافز فعصل محلی محله

 
 
 

1389 

 رووایی

فصصله بص بصگار اصلی ایر، فصصله بص نارو صیه،  
فصصله بص بصیک، فصصله بص پزاک عمومی، 

ی پلی ، ی پسن، فصصله بص انارهفصصله بص اناره
سوپرمصرفن، فصصله بص فونفستص  یص فصصله بص 

هصی گمص  ایجصم فعصلینمدرسه ابتدایی، مدت
گمص  ایجصم اجتمصعی و ناوطلطصیه، مدت

گمص  ایجصم هصی فره گی، مدتفعصلین
هصی ورگای، نریصفن حمصین اگ فعصلین

هص، بعدان افران هص، حمصین اگ همسصیههمسصیه
،  صیوار، میزا  بحصیالت، نرآمد مصهیصیه

هصی گمص  ایجصم فعصلینووعین اغلی، مدت
 بتریحی، مصل ین مس ن، بعدان ابصق

 
 
 
 
 
 
 

1389 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 فوفطی

 اجتمصعی

 ام ین اجتمصعی
برافم جمعین اب، بدا ل حرفن سواره و 

 نفص  ایریپیصنه، فضصهصی بی

نسترسی به وجون این فضصهص، یحوه و میزا   فضصهصی زذرا  اوقصت فراغن
 هصآ 

 - فضصهصی پیصنه

 - فضصهصی بصگ و سطز عمومی

برافم  صیوار نر واحد مس ویی، برافم یتر نر  فضصهصی قصبل س وین
ی مس ن برای هر یتر، ارگا ابصق، سرایه

 معصمالبی گمین و ب ص

 - مشصرفن اجتمصعی

 - ی بأمین ییصگهصی پصیههزی ه

 اقتصصنی

 - وریب ب تل

حجم برافیک )سطح سروی  
 هص( یصبص 

- 

 ویقلحمل

 ویقل عمومیسیستم حمل
هصی ابوبو ، فصرایی نسترسی به ایستگصه

 ویقل عمومیسیستم حمل

 - پصرفی گ

 عمر سص تمص ، یو  سص تمص  فیتین سص تمص 

ب دی بصفن )چیدمص  نایه فصلطدی
 هص(سص تمص 

- 
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 یوغصیی 1388

هصی ایداگ پول، بوا  بأمین هزی همیزا  پ   
پواصک  صیوانه، فرصن زرنا بص  صیوانه، بوا  

بأمین مخصرجی مثل زوان، میوه و ...، بوا  
 هصی نرمصییبأمین هزی ه

 م ط : یگصریدزص 
 

 های کیفیت زندگی )بعد ذهنی(شاخص
سیصگن و بیص افران را اگ وویعین گییدزی  یون می ع   میفیتین گیدزی نر ابعصن ذه ی، انراک و ارگیصبی 

زیری هصی مختلتی ایداگهاون. فیتین ذه ی گیدزی به روازیری میهصی ذه ی ایداگهاستتصنه اگ اص  
بواید میزا  بجمعیی اگ سیطح رویصین نر هص، فیتین ذه ی گیدزی میبرین روااون. نری ی اگ میممی

هص میزا  فیتین را مشخ  ف د. نر ن بص نر یظر زرفتن وگ  ییصیی آ قلمروهصی مختلف گیدزی و نرییصی
ع وا  یک فل اگ گیدزی معمیوالً بیص روای نیگر، فیتین ذه ی برحسب روصین فلی افران اگ گیدزی و به

(. ابراهیم و چصییگ اظییصر Das, 2008: 298اون )زیری میاستتصنه اگ پصسخ ایونی یص م طقی ایداگه
ف د بر فیتین ذه ی گیدزی را بسییل میهصی نقیقتصنه اگ هر نو پصسخ نستیصبی به س جهاید فه استفرنه

(Ibrahim and Chung,2003:210). برین ف د فه فیتین بصید ذه ی بصاد و م صسیبلی بیص  می
هصسین؛ همچ یین معتقید اسین فیه ایوه برای فشف فیتین گیدزی، پرسید  انراک مرنم اگ گیدزی آ 

اسین؛  ربهصی عی ی ارجحزذاری یسطن به اص  ریزی و سیصسن ی برای اهداف بریصمههصی ذهاص  
ف  ید؛ زذارا  فیراهم میریزا  و سیصسینهص بصگ ورنهیصی ارگایم دی را بیرای بریصمیهگیرا این ایص  

هصی ذه ی پصیصیی فمتر و قصبلین اطمی ص  بیشتری نارید. ی ی اگ نالیل پصییصیی فمتیر بصوجوناین، اص  
هص برای یمصیش ووعین محی  گییدزی میرنم اسین )رویوایی و هصیِ ذه ی، یصبوایی این اص  ززارا

 (.94: 1388هم صرا ، 
بصورهیصی  برین معیصرهصی ارگیصبی فیتین ذه ی گیدزی سی جش احسصسیصت، یظیرات وی ی اگ میم

آی ید افیران آی ید و یص واهص اسن؛ بدین مع ص فه روصین گیدزی را بیصبعی اگ بجربییصت  واافران و زروه
 را اگ افیران م دیرویصین ییص اسیت طصط نرواقی  ذه ی هصی. اص  (Diener et al., 1997)ناید می

 اگ م دیطرییق رویصین ایون و اگنرک می مطصلعیه و بررسی طریق اگ فه نهدمی اص  ایع ص گیدزی

 اگ ملمیو  ییص ایرای   یصرجی بیر ناللن عی ی هصیاص   فهنرحصلی اون.حصصل می گیدزی ایری

( Tesfazghi et al, 2010; Senlier, et al, 2009, Das, 2008, Foo, 2000نارن ) گیدزی
  دمصت اگ موجون هصیززارا و اجتمصعی اقتصصنی و جمعیتی هصینانه مصی د ثصیویه هصینانه اگ اغلب فه

بواید اگ یک سطح فرنی ییص م دی مرنم می(. سطح روصینTeklay, 2012اسن ) اده مشتق عمومی
بر جمعی م تج اده بصاد، س جش متغیرهص مم ن اسن اصمل هرنو محی  ایری محلی یص بخش زسترنه

هصی نر ا یر اروپص ه نر سصلهصیی اسن فی ی اگ سیصسن این (.Oktay et al.,2009بری بصاد )و وسی 
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ایون بر اسیتتصنه میی بین فشورهص، ایرهص و واحدهصی فضصیی فوچیکالملل برای مقصیسهو سصگمص  بین
(Eurofound, 2004; IISD, 1993.) 

پرناگیم فه بص بت یک فیتین گیدزی نر نو بعد نر این بخش اگ پژوهش به بررسی مطصلعصبی می
 اید.هصی ذه ی را نر پژوهش  ون بدوین فرنهاص  عی ی و ذه ی آ ، 

 

گران برای بعد ذهنی شده از سوی پژوهشهای معرفی: چندین نمونه از شاخص6جدول 

 کیفیت زندگی

 اص   معیصر زرپژوهش سصل

 
 
 
 

1392 
 
 
 
 

 
 
 
 

احمدی و 
یصنری 
 فرویدا 

 
 
 
 

محی  
 فیزی ی

 روصین اگ مس ن
هصی طراحی نا لی مسی ن، هزی یهی مس ن، عمر مس ن، ایداگه

 مس ن، روصین فلی اگ مس ن

 روصین اگ محله
یتوذپذیری محله، الوغی محله، سرگیدزی محله، گیطیصیی فضیصهص، 

 روصین فلی اگ محله

 ویقلروصین اگ حمل
هصی ابوبو  و بصفسیی، مییزا  رویصین اگ جیصی موقعین ایستگصه
ویقل محالت، میزا  پواش حملمرابب معصبر نر پصرفی گ، سلسله

 ویقل عمومیعمومی، عمل رن حمل

 روصین اگ فضصی سطز
مقدار فضصی سطز موجون، موقعین و یحوه نسترسی به فضصی سطز 

 عمومی

آوری روصین اگ جم 
 و نف  گبصله

 آوری گبصلهیحوه و گمص  جم 

 
 

محی  
 اجتمصعی

روصین حصصل اگ 
 ام ین فرنی

بدو  یگرایی فونفص  و گیص  نر محله، میزا  روا صیی معصبر حضورِ 
و محله، ام یین نر مقصبیل بصیصنفصت نر محلیه، مییزا  سیرقن و 

هصی اطصیه، وجون افران معتصن و ولگیرن نر محلیه، رویصین اگ نگنی
 ام ین فلی محله

روصین حصصل اگ 
 ووعین سالمتی

 ووعین سالمن اخصی، ظصهر فیزی ی

ی  یون، موقعین محله یسطن به سصیر یقصط ایر، حضور نر محلیه روصین اگ ح  بعلق
 بستگی به محلهمیزا  نل

روصین اگ رواب  بص 
 هصهمسصیه

 هص نر ایجصم امور مشترکهص، روصین اگ همسصیهرواب  بص همسصیه

محی  
 اقتصصنی

روصین اگ ووعین 
 اقتصصنی

 هصی گیدزی ون، هزی هروصین اگ اغل و نرآمد اغل 

روصین اگ ام صیصت 
 بیدااتی

 ی آ نسترسی به ام صیصت بیدااتی، فیتین ارائه
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روصین اگ ام صیصت 
 بتریحی

 ی آ نسترسی به ام صیصت بتریحی، فیتین ارائه

روصین اگ ام صیصت 
 آموگای

 ی آ نسترسی به ام صیصت آموگای، فیتین ارائه

مرافز روصین اگ 
 بجصری

هیص، فیتیین  یدمصت هص و مغصگهنسترسی به مرافز  رید، فرواگصه
 اده نر مرافز بجصریارائه

1391 
پور و ناناا

 روا ی

بسییالت 
مس ن نر 

محی  
 مس ویی

 ایداگه و بسییالت
هصی بزرگ و جصنار، بعدان ابیصق، ییو  واحید بسییالت نا لی، ابصق

 مس وییمس ویی، فضصی ایطصری، سن واحد 

 بسییالت  صرجی
 بسییالت  صرجی، جین بصبش  وراید، روا صیی، م ظر، بصغچه

هص و هزی ه
یگیداری نر 

محی  
 مس ویی

 هصی بعمیر و یگیداری، برق/زرمصیش آ اجصره یص رهن، هزی ه هصهزی ه

 بعمیر و یگیداری
 بعمیرات نا لی، بعمیرات  صرجی

 
هصی ویژزی

فصلطدی 
فضصیی نر 

 محله

 فضصهص و ب صهص
ی ا صسی سص تمص  و ب ص، برافم سیص تمص ، حجیم و اییداگهگیطصیی

 سص تمص 

سصگمص  نسترسی و 
 هصراه

هیصی ویقل عمیومی، اربطصطیصت بیروییی، جصنهفصرایی نا لی، حمل
 هصاریصیی، پصرک

فضصهصی عمومی و 
 سطز

 زرنهمصییمرافز محله، مرافز  رید، مرافز بجم  و 

هصی ویژزی
عمل رنی 

سص تصری نر 
 محله

  دمصت آموگای،  دمصت مراقطن اجتمصعی  دمصت رفصه اجتمصعی

  دمصت و ام صیصت ورگای،  دمصت اجتمصعی فره گی  دمصت بتریحی

 هص، مرافز  ریدمغصگه  دمصت بجصری

ویقل  دمصت حمل
 عمومی

 هصهص، یو  ایستگصهبوگی  ایستگصهویقل عمومی، فراوایی حمل

هصی ویژزی
محیطی نر 

 محله
 سروصدا، بو، آلونزی، گبصله، مخصطرات ایم ی، الوغی و اگنحصم سالمن محیطی

هصی ویژزی
اجتمصعی 

فره گی نر 
 محله

مرنم و رواب  
 اجتمصعی

ی بحمل نر زیری، فضصهصی متروفه، ام ین و آستصیهقدرت بصمیم
 فشصرهصی محیطی، اجتمصعی و صمیمی بون برابر 

احسص  بعلق به 
 م ص 

 عالقه به محی  ایری

  صطرآموگا، ام ین، اقتصصن، روصین اگ گیدزی، بعلق اجتمصعیاصطریص ،  1391
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اا ویی و 
 ز جی پور

 ی سص ن، فیتین مس ن، استصیدارن سص نمعصبر، پروایه فصلطدی

 بسییالتاغل، نرآمد،  اقتصصنی

 نرمصیی-فضصی سطز، فره گی، بتریحی، بیدااتی  دمصبی

 مالاصهی 1390

-نسترسی به  دمصت بیدااتی
 نرمصیی و روگایه محلی

ی  واروبصر روگاییه هصی عروهمیزا  روصین اگ نسترسی به م ص 
ی هصی عرویهنر سطح محله، میزا  روصین اگ نسترسی به م ص 

نرمصیی نر سطح محله )بزریقیصت و پصیسیمص (،  دمصت بیدااتی و 
ی  دمصت بیدااتی هصی عروهمیزا  روصین اگ نسترسی به م ص 

و نرمصیی نر سطح محله )نارو صیه(، میزا  روصین اگ نسترسی بیه 
 ی  دمصت اربطصطی نر سطح محلههصی ارائهم ص 

 
 
 

 ی  دمصت ایریارائه

آوری گبصلیه نر سیطح بجییزات جم میزا  روصین اگ نسترسی به 
هصی آموگای و بحصیلی محله، میزا  روصین اگ نسترسی به م ص 

نر سطح محلیه، مییزا  رویصین اگ فیتیین بسیییالت و وسیصیل 
هییص و معیصبر نر سییطح محلیه، میییزا  روییصین اگ روای صیی  یصبص 

هیص نر سیطح محلیه، مییزا  رویصین اگ یصبی صحیح فصربریم ص 
ی  دمصت ایتظصمی نر سطح محلیه، هصی عروه نسترسی به م ص

میییزا  روییصین اگ سروصییدا نر سییطح محلییه، میییزا  روییصین اگ 
هصی مذهطی نر سطح محله، مییزا  رویصین اگ نسترسی به م ص 

ی سیری  نر ه گیصم ی اربطصطصت برای بخلیهطراحی م صسب اط ه
 بروگ  طر نر سطح محله

نسترسی به فضصهصی زذرا  اوقصت 
هصی بجدیدقوا نر فراغن و م ص 

 مقیص  محله

ای، مییزا  رویصین اگ میزا  روصین اگ نسترسی به بوستص  محله
فروای نر سطح محله، میزا  روصین نسترسی به فیوسک روگیصمه

هصی بتریحی زذرا  اوقصت فراغین نر سیطح اگ نسترسی به م ص 
محله )گمیین فوچیک فوبطیصل(، مییزا  رویصین اگ نسترسیی بیه 

 یستگصه ابوبو  و بصفسی نر سطح محلها

1390 
برابی و 

پ صه یزنا 
 آبصنیاصه

 فیتین نسترسی به  دمصت
ی نسترسی به  دمصت مختلف نر محیی  روصین سصف ص  اگ یحوه

اص  اگ قطیل  دمصت ورگای، بتریحیی، نرمیصیی، آموگایی، گیدزی
 هصاینپلی ،  دمصت مربوط به بییه مصیحتص  روگایه و مصی د 

 فیتین مس ن
هصی مربیوط روصین افران اگ ارای  فیزی ی، روصین افران اگ هزی ه

 اص به  صیه و محل گیدزی

 هصی محی  ایریارگا
هیصی اییری پیرنی  اگیظیر میص  رویصین اییرویدا  اگ محی 

 گیطصیی، سرگیدزی، آرامش و ...

 ارای  نرآمدی و ااتغصلمیزا  احسص  ام ین سصف ص  اگ  ام ین اقتصصنی

اص  نر سطح ایر، میزا  میزا  روصین سصف ص  اگ رواب  اجتمصعی فیتین محی  اجتمصعی
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 هص نر امور مختلفمشصرفن آ 

میزا  احسص  بعلق به ایر، میزا  احسص  ام ین، میزا  احسص   هصی برفیطیارگا
 سالمتی اگ بعد جسمی و روایی، امید به آی ده و ...

1389 

 
 
 
 

 رووایی

 
 محی  فیزی ی

روصین اگ محله، روصین اگ ووعین مس ن، روصین اگ فضصی سطز 
ویقیل آوری و نف  گبصله، روصین اگ حملهص، روصین اگ جم و پصرک

هییص، رویصین اگ فیتییین آ ، عمیومی، روییصین اگ وویعین  یصبص 
 روصین اگ ووعین برافیک، روصین اگ آرامش و س و 

 
 اقتصصنیمحی  

هصی اغلی، روصین اگ ووعین اقتصصنی، روصین روصین اگ فرصن
اگ بوگی  نرآمد و ثروت، روصین اگ ام صییصت آموگایی، رویصین اگ 

 ام صیصت بیدااتی، روصین اگ ام صیصت بتریحی

 محی  اجتمصعی

روصین اگ احسص  ام یین فیرنی، رویصین اگ وویعین سیالمن، 
احسص  بعلق، روصین اگ رواب  بیص روصین اگ  ش ونی، روصین اگ 

اعتمصن بون  مرنم ایر، امید بیه آی یده، هص، روصین اگ قصبلهمسصیه
 هصی گیدزیروصین اگ موفقین

1389 
  صنم

الحسی ی و 
 هم صرا 

 محی  فیزی ی

روصین اگ محله، روصین اگ ووعین مس ن، روصین اگ فضصی سطز 
ویقیل گبصله، روصین اگ حملآوری و نف  هص، روصین اگ جم و پصرک

هییص، رویصین اگ فیتییین آ ، عمیومی، روییصین اگ وویعین  یصبص 
 روصین اگ ووعین برافیک، روصین اگ آرامش و س و 

 محی  اقتصصنی
هصی اغلی، روصین اگ ووعین اقتصصنی، روصین روصین اگ فرصن

اگ بوگی  نرآمد و ثروت، روصین اگ ام صییصت آموگایی، رویصین اگ 
 ام صیصت بیدااتی، روصین اگ ام صیصت بتریحی

 محی  اجتمصعی

روصین اگ احسص  ام یین فیرنی، رویصین اگ وویعین سیالمن، 
روصین اگ  ش ونی، روصین اگ احسص  بعلق، روصین اگ رواب  بیص 

اعتمصن بون  مرنم ایر، امید بیه آی یده، هص، روصین اگ قصبلهمسصیه
 هصی گیدزیروصین اگ موفقین

1387 
یوغصیی و 
 هم صرا 

اصن بون  فرن، موفق بون  فرن، احسیص  ییصبوایی فیرن نر اجیرای  
هصی روگاییه، ارگا هصیش، موفقین نر اجرای بریصمیهزیریبصمیم

قصئل اد  جصمعه برای فرن، حی  بعلیق بیه جصمعیه، ب درسیتی و 
سالمتی، اطیال  و آزیصهی اگ امیور و مسیصئل موجیون نر جصمعیه، 

 م دی اگ ام صیصت گیدزیبیره

 م ط : یگصریدزص 
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 روش بررسی
 فیتیین هصیایص   و متصهیمو  اطالعصت آوریجم  و بررسی اسن. بوصیتی و پیمصیشی پژوهش این

 اگ اسیتتصنه بیص سیس  ؛اد ایجصم  صرجی و نا لی اس صنی و ایفتصبخصیه مطصلعصت طریق اگ ایری گیدزی
 هصیاص   و مزبور بوصیف اد ایری و ایرویدا ، ارای  مدیرین فصرا صسص ، ایری مدیرا  یظرات

 .استخرا  اد ایرا  بومی ارای  بص مطصبق گیدزی فیتین
 

 هایافته
 اده، بدوین اده اسن.هص و معیصرهصی بومینر مراحل قطل، اص   ایجصم ادههصی بص بوجه به بررسی

نر  ایجیصم ایدههصی فیتین عی ی گیدزی بص بررسی مطصلعصت ایتخص  معیصرهص، گیرمعیصرهص و اص  
نر پی ج بعید: فصلطیدی فضیصیی،  ،م ظور یظصم بخشید  بیه چیصرچو  یظیری بیدوین زرنییداین گمی ه به

هیصی ویقل و فره گی اجتمصعی؛ سس  معیصرهص بص بوجیه بیه پژوهشملعمل رنی سص تصری، اقتصصنی، ح
 پذیرفته مد یظر قرار زرفن:صورت

( بیص ع یوا  1391(، ناناا پور و روا ی )2006) McCreaهصی معیصر مس ن بص بوجه به پژوهش
بییه (؛ معیییصر نسترسییی بییه  ییدمصت بییص بوجییه 1389بسییییالت مسیی ن نر محییی  مسیی ویی، فییوفطی )

Ulengin and et (2001 ،)McCrea (2006،) Feneri and Karanikolas (2013 ،)هصیپژوهش
(، رووایی 1390) یژان و گمصییحصجی(، 1391پور و روا ی )(، ناناا1392و فصفصوید ) گانه زوهرریزیامین

 ,Massam (2002 ،)Healthy cityهییصی (؛ معیییصر اقتصییصن  ییصیوار بییص بوجییه بییه پژوهش1389)

Toront(1993 ،)Ulengin and et (2001( روییوایی ،)؛ 1388(، روییوایی )1389(، فییوفطی )1389)
Healthy city,Toront(1993 ،)هیصی ویقیل عمیومی بیص بوجیه بیه پژوهشهصی حملمعیصر ایسیتگصه

Ulengin and et (2001 ،)marans (2011،) Feneri and Karanikolas (2013 فییوفطی ،)
(؛ معیصر ام ین اجتمصعی بیص بوجیه بیه 1389هصی فوفطی )(؛ معیصر اوقصت فراغن بص بوجه به پژوهش1389)

 (.1389(، فوفطی )1391پور و روا ی )هصی نانااپژوهش

نر  ایجیصم ایدهیتین ذه ی گیدزی بص بررسی مطصلعصت هصی فایتخص  معیصرهص، گیرمعیصرهص و اص  
م ظور یظصم بخشید  به چصرچو  یظری بدوین اد، نر پ ج بعد: فصلطدی فضصیی، عمل یرنی این گمی ه به

مد  ایجصم ادههصی ویقل و فره گی اجتمصعی؛ سس  معیصرهص بص بوجه به پژوهشسص تصری، اقتصصنی، حمل
 یظر قرار زرفن:

پور و روا ی (، ناناا1392و فصفصوید ) گانه زوهرریزیامینهصی بص بوجه به پژوهشمعیصر سص تمص  
پ یصه (، برابیی و یزنا 1391پیور )( بص ع وا  فضصهص و ب صهص نر محلیه، ایصطریص ، اایتویی و ز جی1391)

 یوا  ( بیص ع1390) مولونی، رفیعیص  و پورطیصهریهصی محی  ایری، ( بص ع وا  ارگا1390آبصنی )اصه
هیصی (؛ معییصر بیدااین و سیالمن محیی  گییدزی بیص بوجیه بیه پژوهش1389فضصهص و ب صهص، فیوفطی )

Healthy city, Toront (1993 ،)marans (2011 ،)Feneri and Karanikolas (2013 ،)
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 گانه زیوهرریزیامین برابی،آوری و نف  گبصله، ( بص ع وا  روصین اگ جم 1392احمدی و یصنری فرویدا  )
مولیونی، (، 1390(، قصلیطیصف )1390) یژان و گمیصییحصجی(، 1391پور و روا ی )(، ناناا1392و فصفصوید )

گانه امیینهیصی ه به پژوهش(؛ معیصر سرگیدزی محله بص بوج1389(، رووایی )1390) رفیعیص  و پورطصهری
آبصنی پ صه اصه(، برابی و یزنا 1391) قرایی(، 1391) بین و هم صرا راسن(، 1392و فصفصوید ) زوهرریزی

(؛ معییصر رویصین اگ  یدمصت 1390) حیصجی ییژان و گمیصیی( بص ع وا  فیتین نسترسی به  دمصت، 1390)
(، احمیدی و 2013) marans (2011 ،)Feneri and Karanikolasهصی ای بص بوجه به پژوهشمحله

(، مالایصهی 1391پور )(، اصطریص ، ااتویی و ز جی1391پور و روا ی )(، ناناا1392یصنری فرویدا  )
(؛ معییصر اقتصیصن  یصیوار بیص بوجیه بیه 1389(، رویوایی )1390) مولونی، رفیعیص  و پورطیصهری(، 1390)

 Healthy city, Toront (1993،) Massam (2002 ،)marans (2011 ،) Feneriهیصی پژوهش

and Karanikola(2013(  احمدی و یصنری فرویدا ،)ناناا1392 ،)( ایصطریص ، 1391پور و روا ی ،)
( بیص ع یوا  ام یین اقتصیصنی، قصلیطیصف 1390) آبصنیپ صه اصهبرابی و یزنا (، 1391پور )ااتویی و ز جی

هیصی ویقل عمومی بص بوجه بیه پژوهش(؛ معیصر حمل1387) (، یوغصیی و هم صرا 1389(، رووایی )1390)
Healthy city, Toront(1993،)Feneri and Karanikolas (2013  احمدی و یصنری فروییدا ،)

(، قصلیطیصف 1390) آبصنیپ یصه ایصهبرابی و یزنا (، 1390(، مالاصهی )1391پور و روا ی )(، ناناا1392)
 marans (2011 ،)Feneriهیصی واب  اجتمصعی بص بوجیه بیه پژوهش(؛ معیصر ر1389(، رووایی )1390)

and Karanikolas (2013(  احمییدی و یییصنری فرویییدا ،)1392 ،)و فصفصوییید  گانه زییوهرریزیامییین
(؛ معییصر 1389(، رویوایی )1390آبصنی )پ یصه ایصهبرابیی و یزنا (، 1391پور و روای ی )(، ناناا1392)

(، قصلیطیصف 1390) آبصنیپ یصه ایصهبرابیی و یزنا Massam (2002 ،)صی هیمشصرفن بص بوجه به پژوهش
پور و روا ی (، ناناا1392هصی احمدی و یصنری فرویدا  )(؛ معیصر ح  بعلق بص بوجه به پژوهش1390)
برابیی و (، 1390) یژان و گمیصییحیصجی(، 1391) قراییی(، 1391پیور )(، اصطریص ، ااتویی و ز جی1391)

(، 1390(، قصلیطیصف )1390) یژان و گمیصییحیصجیهصی برفیطی، ( بص ع وا  ارگا1390) آبصنیپ صه اصهیزنا 
 (.1387(، یوغصیی و هم صرا  )1389(، رووایی )1390) مولونی، رفیعیص  و پورطصهری

 
 های کیفیت عینی زندگی: شاخص7جدول 

 اص   گیر معیصر معیصر ابعصن مطصلعصبی

 مس ن فضصییفصلطدی 

 بعدان ططقصت سص تمصیی برافم سص تمصیی

 فیتین ب صهص

 یو  مصصلح سصگه

 یو  مصصلح یمص

 قدمن ب صهص

 نسترسی به  دمصت عمل رنی سص تصری
 نسترسی به میدفونک

 بعدان میدفونک

 فواصل نسترسی به میدفونک

 بعدان نبستص  نسترسی به نبستص 
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 اص   گیر معیصر معیصر ابعصن مطصلعصبی

 نسترسی به نبستص فواصل 

نسترسی به مرفز 
 ورگای محله

 هصی ورگایبعدان گمین

 فواصل نسترسی به ورگای

نسترسی به مرفز 
 بیدااتی نرمصیی

 بعدان مرافز بیدااتی

 فواصل نسترسی به مرافز بیدااتی

نسترسی به مرفز 
 فره گی

 بعدان مرافز فره گی

 فره گیفواصل نسترسی به مرافز 

نسترسی به مرافز 
 مذهطی

 بعدان مرافز مذهطی

 فواصل نسترسی به مرافز مذهطی

 نسترسی به پصرک محله
 بعدان پصرک

 فواصل نسترسی به پصرک

نسترسی به مرافز  رید 
 روگایه

 بعدان مرافز  رید

 فواصل نسترسی به مرافز  رید

 اقتصصنی
 اقتصصن  صیوار

 
  صیوار نرآمدمیزا  

بوایصیی  صیوار برای بأمین ییصگهصی 
 وروری گیدزی

 میزا  وقن فصری ااتغصل

 ویقلحمل
ویقل هصی حملایستگصه

 عمومی

هصی فراوایی ایستگصه
 ابوبو 

 هصی ابوبو  نر محلهبعدان ایستگصه

هصی بوگی  ایستگصه
 ابوبو 

هصی فواصل نسترسی به ایستگصه
 ابوبو 

 فره گی اجتمصعی

 اوقصت فراغن
فضصهصی زذرا  اوقصت 

 فراغن

فیتین فضصهصی زذرا  اوقصت 
 فراغن

ی نسترسی به فضصهصی اوقصت یحوه
 فراغن

فواصل نسترسی به فضصهصی اوقصت 
 فراغن

 ام ین اجتمصعی
احسص  ام ین نر م ص  

 گیدزی

 مسصحن فضصهصی مخروبه و متروفه

 یورپرناگی نر اب

 بعدان مرافز فعصل محلی

 م ط : یگصریدزص 
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 اص   گیر معیصر معیصر ابعصن مطصلعصبی

 فصلطدی فضصیی

 سص تمص 
ا صسی گیطصیی

 سص تمص  و ب ص
 گیطصیی یمصی سص تمص 

 میزا  محصورین فضصیی برافم سص تمصیی

بیداان و سالمن 
 محی  گیدزی

 هصی عمومیبمیز بون  معصبر و م ص  یظصفن و پصفیززی

ف  ده عوامل آلونه
 محیطی

 بوهصی آگارنه ده

 صداهصی آگارنه ده

 سرگیدزی محله
 هصی فعصل نر اب و روگفصربری ب و  فعصلیتی

 هصی م صسب برای بجم  همسصیگص وجون محل حضور پذیری

 
 عمل رنی سص تصری

 
 دمصت روصین اگ 
 ایمحله

 میزا  روصین اگ  دمصت اجتمصعی  دمصت رفصه اجتمصعی

 میزا  روصین اگ  دمصت بتریحی  دمصت بتریحی

 میزا  روصین اگ  دمصت بجصری  دمصت بجصری

 
 اقتصصنی

 
 اقتصصن  صیوار

م دی اگ ام صیصت بیره
 وروری گیدزی

 م دی اگ ام صیصت وروری گیدزیمیزا  بیره

 میزا  روصین اغلی ااتغصل

 ویقل عمومیحمل ویقلحمل
فصرایی سیستم 

 ویقل عمومیحمل
 ویقل عمومیمیزا  روصین اگ سیستم حمل

 فره گی اجتمصعی

 رواب  اجتمصعی
یحوه و یو  اربطصط 
 مرنم محله بص هم

 میزا  اربطصط بین همسصیگص 

 مشصرفن
مشصرفن نر امور 

 مربوط به محل گیدزی

 هصی جمعی نر محلهارفن نر فعصلینمیزا  

میزا  فعصلین برای حل مسصئل و مش الت 
 محله

 وجون ع صصر اص   و یصنمصیی ع صصر یصنمصیی ح  بعلق

 م ط : یگصریدزص 
 

 گیرینتیجه
برافم بصالی جمعین و سطک گیدزی ایریشی ی و عدم مدیرین مشیصرفتی نر اییرهصی امیروگی بصعی  
افن و ب زل فیتین گیدزی ایری اده اسن؛ ب صبراین بدوین اصولی مشخ  و بأثیرزذار الزامی اسن. بص 
بوجه به اهمین و ورورت این موویو  معیصرهیصیی مت صسیب بیص سیطک گییدزی، بروفراسیی اناری و ... 

ایجیصم هصی فیتین عی ی گیدزی بص بررسیی مطصلعیصت استخرا  اد. ایتخص  معیصرهص، گیرمعیصرهص و اص  
ویقیل و فره گیی نر این گمی ه نر پ ج بعد فصلطدی فضیصیی، عمل یرنی سیص تصری، اقتصیصنی، حمل اده

گیرمعیصرهص و م ظور یظصم بخشید  به چصرچو  یظری بدوین زرنید؛ همچ ین ایتخص  معیصرهص، اجتمصعی به
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نر این گمی ه نر پ ج بعد فصلطدی فضصیی،  ایجصم ادههصی فیتین ذه ی گیدزی بص بررسی مطصلعصت اص  
م ظور یظصم بخشید  به چصرچو  یظری ویقل و فره گی اجتمصعی بهسص تصری، اقتصصنی، حمل عمل رنی

گییر معییصر و  31معییصر،  15بعد،  10بدوین زرنید. نر این راستص و نر نو بعد فیتین ذه ی و عی ی گیدزی 
 اص   بدوین اد. 41
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