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 چکیذُ

  زض تَؾؼِ پبيساض ضٍؾتب زاضًس. وٌٌسُ تؼييي ًمكي وكَض ّط خوؼيت اظ ًيوي ػٌَاى ثِ ضٍؾتبيي ظًبى

 ضٍظ ثِ ضٍظ وِ اؾت ٍالؼيتي ايي ٍ اؾت، خبهؼِ آى هيعاى پيكطفت ًكبًگط اي ِخبهؼ ّط زض ظًبى ٍضؼيت

ظًبى  ؾٌدف ضضبيت هٌسي حبضط پػٍّف اظ ّسف ضاؾتب ايي زض .يبثٌس هي زض ضا آى ثيكتطي تؼساز

ٍ تفبٍت ّبي آى زض ثيي ظًبى ذبًِ زاض ٍ ظًبى قبغل هي ثبقس. ثطاي ايي  اظ ويفيت ظًسگي ذَز ضٍؾتبيي

ثِ ػٌَاى ضٍؾتبّبي ًوًَِ ثرف قبًسيع ضٍؾتب  8تحليلي،  -ضٍـ قٌبؾي وتبثربًِ اي ٍ تَنيفي هٌظَض ثب

ذبًَاض اظ عطيك ًوًَِ گيطي ثطاي هغبلؼِ اًتربة گطزيس تب پطؾكٌبهِ ّبي تسٍيي قسُ اظ  221زض لبلت 

 اظ ٍ spss اضافع ًطم اظ پػٍّف، ثب اؾتفبزُ ّسف ثِ زؾتيبثي عطيك قبذم ّبي تحميك تىويل گطزز. ثطاي

 ًتبيح ًكبى هي زّس وِ. اؾت قسُ اؾتفبزُ آظهَى ّبي پيطؾَى، تي ثب زٍ ًوًَِ هؿتمل ٍ تي ته ًوًَِ اي

اي هؼٌي زاضي ٍخَز ًساضز.  ثيي ٍيػگي ّبي فطزي ٍ هيعاى ضضبيت هٌسي ظًبى اظ ويفيت ظًسگي ضاثغِ

ي تفبٍت هؼٌي زاض ثيي ًظطات ظًبى ثطاؾبؼ ًتبيح آظهَى تي ثب زٍ ًوًَِ هؿتمل  ثيي  قبذم ضضبيت هٌس

ذبًِ زاض ٍ قبغل  ثبثت قسُ اؾت. هيبًگيي ًوطات ضضبيت هٌسي ويفيت ظًسگي ظًبى قبغل ثيف اظ ظًبى 

ذبًِ زاض هي ثبقٌس. زض ثيي اثؼبز ويفيت ظًسگي ثؼس اختوبػي هْوتطيي ػَاهل ويفيت ظًسگي ظًبى ضٍؾتبيي 

 ثكوبض هي آيٌس.
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 هقذهِ. 1

ويفيت ظًسگي ثِ ػٌَاى هفَْهي ثطاي ًكبى زازى هيعاى ضضبيت فطز اظ ظًسگي ٍ ثِ ػجبضتي هؼيبضي 

ثطاي تؼييي ضضبيت ٍ ػسم ضضبيت افطاز ٍ گطٍُ ّب اظ اثؼبز هرتلف ظًسگي اؾت. ايي اثؼبز هي تَاًس ظهيٌِ 

َظقي، ثْساقت، اهٌيت ٍ اٍلبت فطاغت ضا قبهل قَز، اظ عطفي زيگط اهطٍظ زض ازثيبت ّبي تغصيِ اي، آه

ثطًبهِ ضيعي تَؾؼِ هجبحث ويفيت ظًسگي ثِ ػٌَاى يه انل اؾبؾي پيَؾتِ هَضز ًظط ثطًبهِ ضيعاى ٍ 

تَاًس ثِ قٌبؾبيي (. هغبلؼبت ويفيت ظًسگي هي34: 1391هسيطاى اهط تَؾؼِ اؾت )لبليجبف ٍ ّوىبضاى،

ًَاحي هؿبلِ زاض، ػلل ًبضضبيتي هطزم اظ قطايظ ظًسگي، اٍلَيت ّبي قْطًٍساى زض ظًسگي، تبثيط 

خوؼيتي ثط ويفيت ظًسگي ٍ پبيف ٍ اضظيبثي وبضايي ؾيبؾت ّب زض ظهيٌِ ويفيت  -فبوتَضّبي اختوبػي

 ٍ وكَض خوؼيت اظ ًيوي ػٌَاى ثِ ظًبى هيبى ايي زض(. 2: 1392ظًسگي ووه وٌس)ضؾتوي ٍ ّوىبضاى، 

 .قًَس تلمي تَؾؼِ اظ ثطزاضثْطُ ّن ٍ تَؾؼِ ػبهل تَاًٌسهي ّن وِ ػظيوي، اًؿبًي ًيطٍي وٌٌسُ تأهيي

 التهبزي، تَؾؼِ زض ظًبى خبيگبُ ٍ ًمف اضتمبي ؾبلِ، 20 افك زض وكَض تَؾؼِ اًساظ چكن زض وِ چٌبى

 1383 ضضَاًي،) .قَزهي ةهحؿَ ولي ؾيبؾتْبي ٍ اّساف خولِ اظ وكَض ؾيبؾي ٍ فطٌّگي اختوبػي،

 خبهؼِ اظ ثرف ايي ًبهغلَة ٍضؼيت ٍ پصيطآؾيت لكط ايي ثِ تَخِ زيگطػسم ؾَي اظ (.256-257:

 .ثبقس زاقتِ ًبهغلَثي اثط هٌبعك ٍ خبهؼِ ّبي ثرف ؾبيط ثط تَاًس هي ضٍؾتبيي

َز. اهب اّويت هَضَع ويفيت ظًسگي ؾجت قسُ وِ اظ زيسگبُ گًَبگَى ثِ ثطضؾي آى پطزاذتِ ق 

هغبلؼبت هحسٍزي زض ظهيٌِ ويفيت ظًسگي ظًبى ضٍؾتبيي هَضز تَخِ ٍ ثطضؾي لطاض گطفتِ اؾت اظ خولِ 

ي قْپط گطاًٍسي ٍ ػجسالوديس پبح ظى وِ ًكبى زازًس ضضبيتوٌسي ظًبى اظ ويفيت ظًسگي آى، ًتبيح هغبلؼِ

تبهيي ًيبظّبي فطنت ٍ فطاغت،  زض ؾغح هتَؾظ ثِ پبييي هي ثبقس. ّن چٌيي ظًبى ضٍؾتبيي ثِ تطتيت اظ

 ثْعيؿتي ٍ ًيبظّبي اٍليِ احؿبؼ ًبضضبيتي هي وٌٌس. 

 ؾغح زض ضٍؾتبيي ظًبى ظًسگي زض هغبلؼِ اي ًكبى زاز وِ ويفيت  لبؾوي ٍ ّوىبضاى ضاهيي ؾيس

ثَز. حؿٌؼلي فطخي  ثبالتط اثؼبز ثميِ اظ ظًسگي ويفيت ؾالهت خؿوبًي ثؼس هيبًگيي هي ثبقس ٍ هتَؾغي

ٍخَز تفبٍت فضبيي ثِ لحبػ ويفيت « ظًسگي زض هٌبعك ضٍؾتبيي ويفيت ؾٌدف» ىجبض ٍ ّوىبضاىؾج

 ظًسگي زض هيبى ضٍؾتبييبى هٌغمِ هَضز هغبلؼِ اؾت.

زض ايي ضاؾتب ايي همبلِ ثطآى اؾت ضوي ؾٌدف هيعاى ضضبيت هٌسي ظًبى ضٍؾتبيي اظ ويفيت ظًسگي ، 

 ييي وٌس.قبذم ّبي هَثط ثط ويفيت ظًسگي آًْب ضا تج

 ي ثيي ٍيػگي ّبي فطزي ٍ هيعاى ضضبيت هٌسي ظًبى اظ ويفيت ظًسگي ٍخَز زاضز؟اِآيب ضاثغ -

آيب ثيي هيعاى ضضبيتوٌسي ظًبى ذبًِ زاض اظ ويفيت ظًسگي ثب هيعاى ضضبيتوٌسي ظًبى قبغل تفبٍتي  -

 ٍخَز زاضز؟

 وسام يه اظ هَلفِ ّبي ويفيت ظًسگي زض ٍضؼيت هغلَثي لطاض زاضز؟ -
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 رضیات تحقیقف.2

ّط تحميك ػلوي ثِ زًجبل پبؾرگَيي ثِ فطضيبتي اؾت وِ زض شّي هحمك قىل هي گيطز. عجك تؼطيف، 

فطضيِ ػجبضت اؾت اظ حسؼ يب گوبى اًسيكوٌساًِ زضثبضٓ هبّيت، چگًَگي ٍ ضٍاثظ ثيي پسيسُ ّب، اقيبء ٍ 

ف هدَْل ووه هي تكريم ًعزيه تطيي ٍ هحتول تطيي ضاُ ثطاي وك هتغيطّب، وِ هحمك ضا زض

(. ثٌبثطايي زض پبؾد ثِ ؾؤاالت هصوَض، فطضيبت ايي تحميك ثِ قطح ظيط هي 132:  1389ًوبيس)حبفؼ ًيب، 

 ثبقس:

 ثيي ٍيػگي ّبي فطزي ٍ هيعاى ضضبيت هٌسي ظًبى اظ ويفيت ظًسگي ضاثغِ هؼٌبزاض ٍخَز زاضز (1

ضبيتوٌسي ظًبى قبغل تفبٍت هؼٌبزاض ثيي هيعاى ضضبيتوٌسي ظًبى ذبًِ زاض اظ ويفيت ظًسگي ثب هيعاى ض (2

 ٍخَز زاضز.

 

 ضٌاسی تحقیق.رٍش3

 . قلورٍ جغرافیایی پژٍّص1 -3

هؿبحت  ثِزض هطوع اؾتبى ذطاؾبى ضضَي ٍ قوبل قطق ايطاى  قْطؾتبى ثيٌبلَز)عطلجِ قبًسيع(

ؾبل ب ايي قْطؾتبى وِ ت .هتط اظ ؾغح زضيب هي ثبقس 1411اضتفبع هتَؾظ  زضويلَهتطهطثغ ٍؾؼت 1111

ثطاؾبؼ آذطيي تمؿيوبت  .هؿتملي تجسيل گطزيسقْطؾتبى ثركي اظ قْطؾتبى هكْس ثَزُ اؾت، ثِ  1387

زّؿتبى  عطلجِ، خبغطق، قبًسيع ٍ اثطزُ تكىيل قسُ ٍ اظ  4 ثرف )عطلجِ( ٍ )قبًسيع( ٍ 2وكَضي اظ 

وعيت ثرف قبًسيع ضٍؾتب ثب هط 27ضٍؾتب ثب هطوعيت ثرف عطلجِ ٍ 32ضٍؾتبي هَخَز تؼساز  59هدوَع 

ذبًَاض هي ثبقس. خوؼيت قْطؾتبى ثط اؾبؼ  21ضٍؾتب آى زاضاي خوؼيت ثبالي 41هي ثبقس وِ تٌْب 

 .ًفط هي ثبقس 58483 هؼبزل 1391ؾطقوبضي ػوَهي ًفَؼ ٍ هؿىي ؾبل 

(، هَلؼيت هىبًي 1ًمكِ ) ثرف قبًسيع زض قْطؾتبى ثيٌبلَز ٍ غطة قْط هكْس ٍالغ قسُ اؾت. 

ضز هغبلؼِ زضقْطؾتبى، هَلؼيت قْطؾتبى ضا زض اؾتبى ٍ لطاضگيطي اؾتبى ضا ًؿجت ثِ وكَض ضٍؾتبّبي هَ

هطز اؾت وِ ثب ايي   11524ظى ٍ 11129.اظ لحبػ ٍضؼيت خوؼيتي ثرف قبًسيع زاضاي ًكبى هي زّس

 هي ثبقس.  114قطايظ  ًؿجت خٌؿي ثطاثط ثب  
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 بى( : هَلؼيت ثرف قبًسيع زض اؾتبى ٍ قْطؾت1) ًمكِ

 

 .رٍش تحقیق 3-2

 15 ضٍؾتبيي ظًبى خوؼيت زض 1393 زضتبثؿتبى ٍ همغؼي نَضت ثِ تحليلي –ايي هغبلؼِ تَنيفي 

اظ ؾبلِ قْطؾتبى ثيٌبلَز اًدبم قسُ اؾت. خبهؼِ آهبضي پػٍّف قبهل ضٍؾتبّبي ثرف قبًسيع  6 0تب

  ذبًَاض ّؿتٌس5635 ٍ ٍؾتب ض27قبهل   1391قْطؾتبى ثيٌبلَز ّؿتٌس وِ ثطاؾبؼ ًتبيح ؾطقوبضي تَاثغ 

 ّب آىذبًَاض، زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت وِ تؼساز  111ضٍؾتبي ثرف، ضٍؾتبّبي ثبالي 27ثسيي تطتيت اظ  

-ضٍؾتب ثسؾت آهس ٍ ثب ضٍـ ًوًَِ 8وَوطاى حدن ًوًَِ ل ضٍؾتب ٍ عجك فطه13َ ّب يآثبززض قٌبؾٌبهِ 

 قسًس.  ّبي اًتربةّب اظ ليؿت آثبزياؾبهي آى گيطي تهبزفي

ذبًَاض  221خْت اضظيبثي ويفيت ظًسگي ظًبى زض ًَاحي ضٍؾتبيي، ثط اؾبؼ فطهَل وَوطاى تؼساز 

 ٍ اًتربة تهبزفي عَض ثِ ذبًَاض ّط ظًبى ًفط اظ يه قسُ، هكرم ذبًَاضّبي ثيي اظ ٍ گطزيس اًتربة

ًبى ضٍؾتبيي ظ ظًسگي ويفيت ؾٌدف عطاحي قسُ خْت پطؾكٌبهِ گطزيس. تىويل ّبي پػٍّف پطؾكٌبهِ

هَضز ؾٌدف لطاض زازُ اؾت. پؽ اظ تبييس وِ ويفيت ظًسگي ظًبى ضا ؾَال زض عيف ليىطت  52زاضاي 

 وطًٍجبخ آلفبي آظهَى اظ پطؾكٌبهِ پبيبيي تؼييي ضٍايي آى اظ ؾَي هترههبى ٍ نبحت ًظطاى، ثطاي

 ًؿجتبً پبيبيي زٌّسُ ًكبى ِو آهس زؾت ثِ 1.88ثطاثط   يثطا وطًٍجبخ آلفبي گطزيس. همساض ضطيت اؾتفبزُ

 اؾت. پطؾكٌبهِ ػبلي ٍ لبثل لجَل
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 ( : ضٍؾتبّبي ًوًَِ ٍ تؼساز پطؾكٌبهِ ّبي تىويلي1خسٍل )

 ردیف
رٍستاّای 

 ًوًَِ
1391جوؼیت دّستاى بخص  تؼذاد خاًَار 

زىتؼذاد   
 تؼذاد پرسطٌاهِ 

 ٍیراًی 1

 ضاًذیس

 

 ضاًذیس

 

4165 1135 1384 52 

 11 265 224 816 چاُ خاصِ 2

 21 582 455 1571 حصار سرخ 3

 11 551 445 1588 سرآسیاب 4

 23 647 519 1794 چاّطک 5

 11 159 128 449 دٌَّ 6

 ابردُ ػلیا 7
 ابردُ

3553 1178 1285 47 

 37 1116 818 2984 زضک 8

 221 5988 4782 16819 هجوَع

 1393ؾبى ضضَي،هأذص : هطوع آهبض ٍ اعالػبت اؾتبًساضي ذطا
 

ويفيت زضآهس، ويفيت ظًسگي قبهل: ثطاي ثطضؾي ويفيت ظًسگي زض ؾغح خبهؼِ ًوًَِ قبذم ّبي 

ضضبيت اظ زؾتطؾي ثِ اختوبػي، هبًسگبضي خوؼيت،  ػسالت التهبزي، ؾطهبيِ ّبي، ويفيت اقتغبل

ؾٌدف لطاض  ( هَضز2ثط اؾبؼ خسٍل ) هؿىيٍ  ويفيت هحيظ ٍ ، ثْعيؿتي فطزيظيطؾبذت ّبي اضتجبعي

 هي گيطًس.
 

 ( : قبذم ّب ٍ هؼيبضّبي تحميك2خسٍل )

ّاضاخص ًام هتغیر ًَع هتغیر  تؼذاد گَیِ ّا 

 ابؼاد 

 کیفیت زًذگی

 اقتصادی

 کیفیت درآهذ (1

 ٍضؼیت اضتغال (2

 ػذالت اقتصادی (3

16 

 اجتواػی

 سرهایِ ّای اجتواػی (4

 هطارکت )بَیژُ زًاى ٍ جَاًاى( (5

 هاًذگاری جوؼیت (6

 ى دسترسیرضایت از هیسا (7

 بْسیستی فردی (8

 

26 

 

هحیطیزیست  
 کیفیت هحیط (9

 کیفیت هسکي (11
11 

1393هأذص : يبفتِ ّبي پػٍّف،   
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 . هباًی ًظری تحقیق4

يىي اظ هْن تطيي هؿبئل پيف ضٍي خْبى اهطٍظ ٍ اظ هجبحث اؾبؾي زض تىَيي « ويفيت ظًسگي»

يت ظًسگي ؾالهت هحَض، ؾيبؾت گصاضي اختوبػي هحؿَة هي قَز وِ هَضَػبتي چَى ضفبُ، ويف

يت اختوبػي، اًؿدبم اختوبػي، ًَع هطٍحًيبظّبي اؾبؾي، ظًسگي ضٍ ثِ ضقس ٍ ضضبيت ثرف، فمط ٍ ه

(.زض ازثيبت هطثَط 17: 1391زٍؾتي ٍ اظ ذَز گصقتگي زض هيبى اختوبػبت ضا زض ثط هي گيطز)هحوَزي،

 ثِ ويفيت ظًسگي تؼبضيف گًَبگًَي اضائِ قسُ اؾت.

اـ ثب تَخِ ثِ  ّب ٍ ػَاهل تكىيل زٌّسُ ثِ قست اظ ظهبى ٍ هىبى هتأثط اؾت ٍ هَلفِ ويفيت ظًسگي -

 زٍضُ ظهبًي ٍ هىبى خغطافيبيي فطق ذَاّس وطز.

ّبي  آهسّبي ًبهغلَة ٍ آؾيت ويفيت ظًسگي ثِ ػٌَاى يه گفتوبى خْبًي ٍاوٌف عجيؼي زض ثطاثط پي-

 اًس. ٍ خْبًي پسيس آٍضزُ ّبي هطؾَم التهبزي زض ؾغح فطزي، هلي خسي وِ ؾيبؾت

ّبي تَؾؼِ ثِ  ّب ٍ ثطًبهِ قَز وِ ثرَاّين ثِ ؾيبؾت اضظـ ٍالؼي ويفيت ظًسگي ظهبًي آقىبض هي-

 اي خْت زّين ٍ پبضازاين هٌؿَخ تَؾؼِ التهبزي ـ اختوبػي ضا انالح وٌين. ٍيػُ زض ؾغح هحلي ٍ هحلِ

قطايظ ػيٌي ٍ ثيطًٍي، اهطي اؾت شٌّي ٍ ويفيت ظًسگي ضوي زاضا ثَزى اثؼبز ػيٌي ٍ ٍاثؿتگي ثِ -

 ّبي ظًسگي ثؿتگي زاضز. زضًٍي ٍ هتهَض ٍ زض ًْبيت ثِ تهَضات ٍ ازضان فطز اظ ٍالؼيت

ّبي فطزي، اختوبػي ٍ هلي تؼطيف  ّب هتأثط اؾت ٍ زض ٍالغ عجك اضظـ ويفيت ظًسگي ثيكتط اظ اضظـ-

 (24:1383ذَاضظهي،(قَز. هي

تؼطيف ويفيت ظًسگي  -1زّس:  ثطضؾي هفَْم ويفيت ظًسگي اضائِ هي ( ؾِ ضٍيىطز ضا زض1976ليَ )

تؼطيف ويفيت -2ثطاؾبؼ ػٌبنط تكىيل زٌّسُ آى هبًٌس قبزوبهي، ضضبيتوٌسي، ثطٍت، ؾجه ظًسگي ٍ ... 

ّبي ػيٌي ٍ شٌّي اختوبػي هبًٌس تَليس ًبذبلم زاذلي، ثْساقت،  ظًسگي اظ عطيك ثِ وبضگيطي قبذم

تؼطيف ويفيت ظًسگي ثطاؾبؼ تؼييي هتغيطّب يب ػَاهل هَثط ثط  -3َظـ ٍ ...قبذم ضفبُ، قبذم آه

)نبثًَچي قَز  ّب ٍ قطايغي وِ زض آى، ؾغح ويفيت ظًسگي تؼييي هي ويفيت ظًسگي ٍ تَخِ ثِ ظهيٌِ

ػلي ضغن اذتالف ًظطّبيي وِ زض تؼطيف ويفيت ظًسگي ٍخَز زاضز، تَافمي ازضاوي زض هيبى (. 877: 1391

ٍ هفَْهي  ،ٍخَز زاضز وِ ثط هجٌبي آى ثيكتط هترههيي ويفيت ظًسگي ضا قبهل اثؼبز هثجتهترههيي 

چٌس ثُؼسي هي زاًٌس ٍ آًچِ زض ايي ازضان هؿلن اؾت، ايي اؾت وِ اضظيبثي ويفيت ظًسگي تَؾظ 

نَضت هي گيطًس. ثِ عَض ولي زض حبل حبضط اؾبؼ « قبذم ّبي شٌّي»ٍ « قبذم ّبي ػيٌي »

ثطاي اثؼبز ويفيت ظًسگي ٍخَز زاضز. ثب ايي ٍخَز، ثيكتط پػٍّكگطاى ٍ نبحجٌظطاى ايي  تئَضيىي اًسوي

 –حَظُ هؼتمسًس وِ ويفيت ظًسگي ّوبى گًَِ وِ زض قىل ظيط ًكبى هي زّس، زاضاي اثؼبز فيعيىي 

 (1)قىل (.49: 1392)ًَضثرف، هحيغي، اختوبػي، ضٍاًكٌبذتي، هحيغي ٍ التهبزي اؾت
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 (: اثؼبز ويفيت ظًسگي1قىل )

 224: 1391هأذص: حبتوي ًػاز ٍ ّوىبضاى، 

 

هسلي تَؾظ قفط ٍ ّوىبضاًف زض تجييي هفَْم ويفيت ظًسگي اضائِ گطزيس. زض ايي م  2111زض ؾبل 

هسل ثط ؾِ للوطٍ اختوبع، هحيظ ٍ التهبز تأويس قسُ اؾت. هعيت ايي هسل ايي اؾت وِ تمبثل ثيي 

طٍّب نطيحبً هؼيي گطزيسُ ٍ تهَيطي اظ هفبّين ظيؿت پصيطي، ويفيت ظًسگي ٍ پبيساضي زض اضتجبط للو

 (. 17:  1388( )هَلَزي،2هتمبثل ثب ّوسيگط ثيبى گطزيسُ اؾت)قىل

 

 
 (: هسل هفَْهي ػَاهل ؾْين زض ويفيت ظًسگي اظ زيسگبُ اوَلَغي اًؿبًي2قىل )

 17: 1388لَزي،هأذص: هَ

 

 
 

 اجتماع          

 

 رضایت مندی

        دستزسی       

   

 

 تحزک پذیزی

 اقتصاد

سیست                  محیط              

 پذیزی

 ماندنی                     

کیفیت سندگی                                         

پایداری  

 اجتماعی

 رياوشىاختی

 فیشیکی

 محیطی اقتصادی
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 تحلیل یافتِ ّا ٍ آزهَى فرضیِ تحقیق -5

زض ايي خب يبفتِ ّبي تحميك زض زٍ لؿوت اضائِ هي قَز اثتسا ثِ تَنيف آهبضي يبفتِ ّبي  پطؾكٌبهِ 

ظًبى ضٍؾتبيي ثِ تحليل ضٍاثظ هتغيطّبي تحميك ثِ هٌظَض ًتيدِ گيطي زض هَضز تبييس يب ضز فطضيِ 

ظهَى آهبضي هٌبؾت)ّوجؿتگي پيطؾَى، آظهَى تي ثب زٍ ًوًَِ هؿتمل ٍ تي ته نفط ثب اؾتفبزُ اظ آ

 ًوًَِ اي( هَضز تدعيِ ٍ تحليل لطاض گطفتِ اؾت.
 

 ٍیژگی ّای فردی پاسخگَیاى -5-1

زض گطٍُ  تبػوسظًبى ضٍؾتبيي خبهؼِ هَضز ًظط  ًكبى هي زّسيبفتِ ّبي تَنيفي ثِ زؾت آهسُ 

ؾبل  اؾت.ثطضؾي ٍضؼيت تبّل  32.73هيبًگيي ؾٌي ظًبى  اض زاضًسلطزضنس  35ؾبل ثب  25تب  15ؾٌي

ؾغح  ثبقٌس.هي زضنس هدطز11.4ٍ  زضنس ظًبى هتبّل 88.6وِ حسٍز  زّسظًبى هَضز هغبلؼِ ًكبى هي

 .هتَؾغِ هي ثبقٌساثتسايي تب زضنس ظًبى زاضاي تحهيالت  59.5وِ  زّسظًبى ًكبى هيتحهيالت 

 ؾىًَت زاضًس. زض ضٍؾتبؾبل  15اظ زضنس ظًبى ثيف  63.5حسٍزُ 

 

 

         
 : زضنس ؾغح تحهيالت ظًبى (2) ًوَزاض: زضنس تبّل زض ظًبى               (1) ًوَزاض

 

 
 

 ؾىًَت ظًبى زض ضٍؾتب  هست(: زضنس 3) ًوَزاض
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 تَصیف هتغیر کیفیت زًذگی -5-2

زفتٍ است. َماوطًر کٍ مالحظٍ می شًد (مًرد بزرسی قزار گ3با تًجٍ بٍ جديل ) کیفیت سودگیمتغیز 

می باشد. ایه رقم وشان دَىدٌ ایه است کٍ  2.8 میاوگیه آن بزابز  ي 0.32بزابز  کیفیت سودگیاوحزاف معیار 

  می باشد. کیفیت سودگی در حد متًسط بٍ پاییهمیاوگیه متغیز 

 ( : آهبضُ ّبي تَنيفي هتغيط تحميك3خسٍل )

 يهيبًگي هيبًِ اًحطاف هؼيبض
  آهبضُ ّبي تَنيفي                 

 هتغيط

 ويفيت ظًسگي 2.8 2.21 0.32

 3333مأخذ : یافتٍ َای پژيَش، 
 

 آزهَى فرضیِ ّا -5-3

زازُ ّبي پػٍّف تَؾظ آظهَى ّبي آهبضي ّوجؿتگي پيطؾَى، تي ثب زٍ ًوًَِ هؿتمل ٍ تي ته ًوًَِ 

فبزُ اظ ايي آظهًَْب ثطاي اعويٌبى اظ ًطهبل ثَزى زازُ ّب اظ هَضز تدعيِ ٍ تحليل لطاض گطفتٌس. الجتِ لجل اظ اؾت

 1.15ثسيي تطتيت وِ اگط آهبضُ آظهَى اظ همساض  .اؾويطًَف اؾتفبزُ قسُ اؾت  -آظهَى وَلوَگطٍف

ثب تَخِ ثِ آًچِ ػسم ًطهبل ثَزى هتغيط پصيطفتِ زض غيط ايي نَضت ضز هي قَز  ،وَچىتط ثبقس، فطو نفط

 بّسُ هي قَز ًطهبل ثَزى هتغيط ّبي تحميك تأييس هي قَز.( هك4وِ زض خسٍل )
 

 اؾويطًَف -( : آظهَى ولوَگطٍف4) خسٍل

-Kolmogorov اًحراف هؼیار هیاًگیي هتغیرّا
Smirnov Z 

سطح هؼٌی 

 داری
 ًتیجِ آزهَى

 تأييس ًطهبل ثَزى 0.64 0.73 0.32 2.8 ويفيت ظًسگي ظًبى

 1393ّبي پػٍّف  هأذص: يبفتِ
 

 فرضیِ اٍل -5-3-1

ثيي ٍيػگي ّبي فطزي ٍ هيعاى ضضبيت هٌسي ظًبى اظ ويفيت  »زض فطضيِ اٍل تحميك وِ ػجبضت اؾت اظ 

ثبقس، خْت ثطضؾي اضتجبط ثيي  ثب تَخِ ثِ ايٌىِ تَظيغ هتغيطّب ًطهبل هي«ظًسگي ضاثغِ هؼٌبزاض ٍخَز زاضز

ح ّوجؿتگي پيطؾَى زض لبلت هتغيطّبي تحميك اظ آظهَى ّوجؿتگي پيطؾَى اؾتفبزُ قسُ اؾت. ًتبي

زضنس ٍ ؾغح ذغبي ثعضگتط اظ  95قَز وِ ثب اؾتٌبز ثِ ايي ًتبيح، ثب اعويٌبى  ًوبيف زازُ هي (5)خسٍل

اي هؼٌي زاضي ثيي ٍيػگي ّبي فطزي ٍ هيعاى ضضبيت هٌسي ظًبى اظ ويفيت ظًسگي ٍخَز  ضاثغِ 1.15

 ًساضز. 
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 ظًبى ت ظًسگي ثب ٍيػگي ّبي فطزيهيعاى ضضبيتوٌسي اظ ويفي ضاثغِ (: 5) خسٍل

ضطيت 

 ّوجؿتگي پيطؾَى

 هؿتمل

 ٍاثؿتِ

ضضبيتوٌسي ويفيت ظًسگيزيسگبُ ظًبى اظ   

 ًتيدِ آظهَى ؾغح هؼٌي زاضي همساض آهبضُ پيطؾَى

 ضز فطضيِ 0.10 0.25 ؾي

 ضز فطضيِ 0.93 0.15 ٍضؼيت تأّل

 ضز فطضيِ 0.98 0.43 تحهيالت

 ضز فطضيِ 0.26 0.17 هست ؾىًَت

 1393ّبي پػٍّف  هأذص: يبفتِ

 

ثط ؾبيط هتغيطّب ثب  لَيضاثغِ ًؿجتب  1.43زض ثيي ٍيػگي ّبي فطزي تحهيالت ثب ضطيت ّوجؿتگي 

ٍ ٍضٍز   گطزـ پصيطي  ،عجك يبفتِ ّبي هيساًي تحميك هيعاى ضضبيت هٌسي اظ ويفيت ظًسگي زاضا اؾت.

گؿتطـ ذبًِ ّبي زٍم)ٍضٍز ؾطهبيِ زاضاى  گطزقگطي،گطزقگطاى ثِ هٌغمِ  ثِ ّوطاُ عطح ّبي تَؾؼِ 

  ، هْبخطت هؼىَؼ ٍ قْطي ثِ هٌغمِ ٍ فطٍـ ظهيي ثِ آًْب وِ ًمسيٌگي ضا ثطاي ضٍؾتبييبى ثِ ّوطاُ زاضز(

 هٌغمِ گصاقتِ اؾت.تغييط ًگطـ ّبي هطزم ضٍؾتب ثِ ٍيػُ ظًبى تبثيطات ظيبزي ثط  ثِ هٌغمِ
 

 فرضیِ دٍم -5-3-2

ثيي هيعاى ضضبيتوٌسي ظًبى ذبًِ زاض اظ ويفيت ظًسگي ثب هيعاى »تحميك وِ ػجبضت اؾت اظ زض فطضيِ زٍم 

 -ثِ زؾت آهسُ اظ آظهَى وَلوَگطٍف ثٌب ثِ ًتبيح «ضضبيتوٌسي ظًبى قبغل تفبٍت هؼٌبزاض ٍخَز زاضز

آظهَى ى اظ ًطهبل هي ثبقس ثٌبثطايي پصيطُ آظهَى تي ثطلطاض ثَزُ اؾت ٍ هي تَا ّب زازُ تَظيغاؾويطًَف 

ضضبيتوٌسي ظًبى ذبًِ زاض ٍ قبغل اظ ويفيت ظًسگي زض  تي ثب زٍ گطُ هؿتمل زض اضتجبط ثب تفبٍت هيعاى

 هسُ اؾت.( آ6)ًتبيح اظهَى زض خسٍل هحسٍزُ هَضز هغبلؼِ اؾتفبزُ ًوَز.

( Leveneثطاي اًدبم آظهَى تي زٍ گطٍُ هؿتمل، اثتسا الظم اؾت ثطاثطي ٍاضيبًؽ ّب ثِ ووه آظهَى لَى )

 Sig>0.05ؾغح هؼٌي زاضي آظهَى لَى، زض هَاضزي وِ (6هَضز ثطضؾي لطاض گيطز. ثبتَخِ ثِ خسٍل )

ثطاثطي ٍاضيبًؽ ػسم ثبقس، آظهَى تي ثب فطو ثطاثطي ٍاضيبًؽ ّب ٍ زض ؾبيط هَاضز آظهَى تي ثب فطو 

فطو ثطاثطي  ًسگيضضبيتوٌسي ويفيت ظاًدبم هي گيطز. ّوبًغَض وِ هكبّسُ هي قَز زض هَضز قبذم 

 ٍاضيبًؽ زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت.

( تفبٍت هؼٌي زاض  1.15ثب تَخِ ثِ ؾغح هؼٌي زاضي آظهَى تي ثطاي قبذم ضضبيت هٌسي ) ووتط اظ      

ضضبيت هٌسي   3.18ثطاؾبؼ خسٍل ظيط ظًبى قبغل ثب هيبًگيي   ثيي ًظطات زٍ گطٍُ ثبثت قسُ اؾت.

س. ثِ ًظط هي ضؾس وِ ظًبى قبغل ثِ زليل اقتغبل ٍ ًزاض (2.81ب هيبًگيي) ثثيكتطي ًؿجت ثِ ظًبى ذبًِ زاض

فؼبليت ّبي ذبضج اظ هٌعل، ؾطگطهي ٍ تٌَع زض ظًسگي ٍ زضآهس هبّيبًِ هكرم ٍ ... ويفيت ظًسگي 

 ثْتطي ًؿجت ثِ ظًبى ذبًِ زاض زاضًس.
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 ٍ قبغل (: ًتبيح همبيؿِ هيبًگيي ضضبيتوٌسي ويفيت ظًسگي ظًبى ذبًِ زاض6خسٍل)

 جامعٍ شاخص

 آسمًن تی بزای بزابزی میاوگیه َا آسمًن لًن آمارٌ َای تًصیفی

 میاوگیه
اوحزاف 

 معیار
 آمارٌ

سطح معىی 

 دار
t  

 آمارٌ
درجٍ 

 آسادی

سطح معىی 

 دار

ضضبيتوٌسي 

 ويفيت ظًسگي

 0.35 2.80 سوان خاوٍ دار
1.30 0.26 2.27 42 0.02 

 0.47 3.08 سوان شاغل

 1393: يبفتِ ّبي پػٍّف، هأذص

 سَال سَم -5-3-4

کذام یک از هَلفِ ّای کیفیت زًذگی در ٍضؼیت هطلَبی قرار »در سَال سَم تحقیق کِ ػبارتٌذ از

 «دارد؟

ثب تَخِ ثِ ًتبيح آظهَى وِ زض اظ آظهَى تي ته ًوًَِ اي اؾتفبزُ قسُ اؾت.  ؾَالثطاي ثطضؾي ايي 

هحبؾجِ قسُ ي هيعاى ضضبيت اظ ظًسگي زض ضٍؾتب ثب هيبًگيي ( آٍضزُ قسُ اؾت. هيبًگيي 7خسٍل )

تط ٍ زض حس وَچى 3( ؾٌدف قسُ ٍ ثبثت هي قَز وِ هيبًگيي ٍالؼي ًظط ول پبؾرگَيبى اظ 3فطضي)

 زض قبذم ّبي التهبزي ٍ اختوبػي )اؾت ٍ ثب تَخِ ثِ هيعاى هؼٌبزاضي ثِ زؾت آهسُ  پبيييهتَؾظ ثِ 

1.11 Sig: ) اهب قبذم  .ضا زاضزت ايي قبذم هؼٌبزاض ثَزُ ٍ لبثل تؼوين ثِ ول خبهؼِ اؾ 1.15ووتط اظ

ٍ  3زض هدوَع قبذم اختوبػي ثب هيبًگيي  اؾت . 1.15ّبي ظيؿت هحيغي هيعاى هؼٌبزاضي ثيف اظ 

 زض ٍضؼيت هغلَة تطي ًؿجت ثِ زيگط قبذم ّب ثَزُ اؾت.  1.15ؾغح هؼٌي زاضي ووتط اظ 

 

يت اظ ظًسگي زض ضٍؾتب ) آظهَى تي ته ًوًَِ اي(ثطضؾي هيعاى ضضب ( :7خسٍل)  

میشان رضایت اس 

 کیفیت سودگی

 

 میاوگیه آمارٌ تی
اوحزاف 

 معیار

میشان 

 معىاداری

اختالف 

 میاوگیه

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 0.12 0.33 0.23 0.00 0.35 2.88 4.26 اقتصادی

 0.12 0.35 0.23 0.00 0.36 3.00 4.26 اجتماعی

 0.12 0.17 0.02 0.74 0.49 2.98 0.34 سیست محیطی

 1393هأذص : يبفتِ ّبي پػٍّف ، 
 

 .ًتیجِ گیری ٍ پیطٌْادات6

تطيي هؿبئل پيف ضٍي خْبى اهطٍظ ٍ اظ هجبحث اؾبؾي زض تىَيي  ويفيت ظًسگي يىي اظ هْن

هحَض،  ي چَى ضفبُ، اضتمبء ويفيت ظًسگي ؾالهتقَز وِ هَضَػبت گصاضي اختوبػي هحؿَة هي ؾيبؾت



 

12 

 

زٍؾتي ٍ اظذَزگصقتگي زض هيبى خوبػبت  ثرف، ًَع ضفغ ًيبظّبي اؾبؾي، ظًسگي ضٍ ثِ ضقس ٍ ضضبيت

، ثب اؾتفبزُ اظ ثطضؾي ويفيت ظًسگي ظًبى زض ضٍؾتبّبي ثرف قبًسيع ّسف ثب پػٍّفايي  .گيطز ضا زضثطهي

ًكبى هي يبفتِ ّبي ايي پػٍّف  پطزاظز.زي ٍ ظيؿت هحيغي هيقبذم زض ؾِ ثؼس اختوبػي، التهب 11

اي هؼٌي زاضي ٍخَز  ثيي ٍيػگي ّبي فطزي ٍ هيعاى ضضبيت هٌسي ظًبى اظ ويفيت ظًسگي ضاثغِ زّس وِ

زض ٍالغ ظًبى زض هحسٍزُ هَضز هغبلؼِ ثِ زليل قطايظ ٍ هَلؼيت ّبي ذبل هٌغمِ چَى پتبًؿيل ًساضز. 

ؼىَؼ، گؿتطـ ذبًِ ّبي زٍم ٍ ... ثبػث افعايف آگبّي هطزم ثِ ٍيػُ ظًبى هْبخطت ه ّبي گطزقگطي،

 ثيي ثطاؾبؼ ًتبيح آظهَى تيٍ اؾتبًساضزّبي ظًسگي زض ًْبيت  ثْجَز ويفيت ظًسگي آًبى قسُ اؾت . 

هيبًگيي  ثبثت قسُ اؾت.  ذبًِ زاض ٍ قبغل ظًبىقبذم ضضبيت هٌسي تفبٍت هؼٌي زاض ثيي ًظطات 

وِ ًكبًگط ايي اؾت وِ  ظًبى ذبًِ زاض هي ثبقٌس. ثيف اظًبى قبغل سي ويفيت ظًسگي ظًوطات ضضبيت هٌ

 ايي ٍ فطاّن وطزى هكبضوت اختوبػي ظًبى هياقتغبل تبثيط هثجتي ثط ويفيت ظًسگي زاضز. ثٌبثطايي اقتغبل ظ

قبذم ّبي  4 تَاًس ثط اضتمب ويفيت ظًسگي آًبى هَثط ثبقس. زض ثيي اثؼبز ويفيت ظًسگي ثؼس اختوبػي ثب

ؾطهبيِ ّبي اختوبػي ثب هكبضوت ، هبًسگبضي خوؼيت، ضضبيت اظ هيعاى زؾتطؾي، ثْعيؿتي فطزي 

ثكوبض هي  1.15ٍ ؾغح هؼٌب زاضي ووتط اظ  3.18ثب هيبًگيي هْوتطيي ػَاهل ويفيت ظًسگي ظًبى ضٍؾتبيي 

 زضايي ضاؾتب پيكٌْبز ّبي ظيط اضائِ هي قَز:آيٌس. 

يحي ٍ فطٌّگي ٍ گؿتطـ وتبثربًِ ّب زض هؿبخس ثطاي تبهيي ًيبظّبي فطنت ثطگعاضي والؼ ّبي تفط -

 ٍ فطاغت ظًبى 

ثب تَخِ ثِ ػاللِ قسيس ظًبى ثِ اقتغبل زضهحسٍزُ هَضز هغبلؼِ، ثطگعاضي والؼ ّبي آهَظقي زض ظهيٌِ  -

 ّبي هرتلف قغلي ثطاي آًْب

 ليِ ٍ اؾبؾيثِ ٍيػُ ضفغ ًيبظّبي اٍ ضٍؾتبهؿبئل  تكَيك ظًبى ثِ  هكبضوت زض -
 

 هٌابغ

 نـبهت  ٍ فطّـبزي  ، اهـيي فطخـي هالئـي  ، ايـَة؛  حبتوي ًػاز، حؿيي؛ هٌَچْطي هيبًسٍآة ،

هغبلؼـِ هـَضزي: قـْط     -تحليل ويفيت ظًـسگي ضٍؾـتبّبي ازغـبم قـسُ زض قـْط     »(، 1391)

 .1391، ثْبض ٍ تبثؿتبى 16، هدلِ خغطافيب ٍ تَؾؼِ ًبحيِ اي، قوبضُ «هيبًسٍآة

 چـبح ّفـسّن،   «همسهِ اي ثط ضٍـ تحميك زض ػلَم اًؿبًي»(، 1389) حبفؼ ًيب، هحوس ضضب ،

 اًتكبضات ؾوت.

 (1391حؿٌؼلي فطخي ؾجىجبض ٍ ّوىبضاى « )ظًسگي زض هٌبعك ضٍؾتبيي ويفيت ؾٌدف »

 .48-27، نفحبت 1391ظهؿتبى  4، قوبضُ 14فهلٌبهِ ضٍؾتب ٍ تَؾؼِ، ؾبل 

 ػهط زيديتبل زض ايطاى،تْطاى ،قجىِ  ويفيت ظًسگي ٍ العاهبت ،(1383)،ذَاضظهي،قْيٌسذت

 فٌبٍضي اعالػبت ايطاى.
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 ( 1392ضؾتوي فطحٌبظ ٍ ّوىبضاى« ) ًِمف ػضَيت زض تكىل ّبي ضٍؾتبيي ثط ؾغح ؾطهبي

ؾبل زٍم،  ،،فهلٌبهِ التهبز فضب ٍ تَؾؼِ ضٍؾتبيي«اختوبػي ٍ ويفيت ظًسگي ظًبى ضٍؾتبيي

 .14-1، ل1392، تبثؿتبى 2قوبضُ

 ،ايطاى زض ضٍؾتبيي تَؾؼِ ضيعي ثطًبهِ ثط اي همسهِ ( 1383 ) هحوسضضب ضضَاًي، 

 .تْطاى :ًكطلَهؽ

 ظًبى زض ؾالهت ثب هطتجظ ظًسگي ويفيت ؾٌدف( »1392) لبؾوي ٍ ّوىبضاى ضاهيي ؾيس 

 پعقىي ػلَم زاًكگبُ هدلِ« آى ثب هطتجظ ػَاهل ثطذي ٍ ضٍؾتبيي وطهبًكبُ هٌبعك

 (181-173)ل1392 ؾبل ثْوي 109 قوبضُ ؾَم ٍ ثيؿت هبظًسضاى،زٍضُ

 (ُ1391نبثًَچي ظّط «) ًگطـ ثطًبهِ چْبضم تَؾؼِ ثِ ويفيت ظًسگي ٍثطضؾي هيعاى تحمك

آشضهبُ      24ٍ  23ضيعي تَؾؼِ ضٍؾتبيي اٍليي ّوبيف هلي خغطافيب ٍ ثطًبهِ« ّبي آىقبذم

1391 

 ( اضظيبثي ويفيت ظًسگي قْطي، هدلِ خغ1391لبليجبف هحوسثبلط ٍ ّوىبضاى ) ِطافيب)فهلٌبه

، ظهؿتبى 31پػٍّكي اًدوي خغطافيبي ايطاى( زٍضُ خسيس، ؾبل ًْن، قوبضُ  -ػلوي

 .53-33ل 1391

 ،ؾبلْبي زض اؾتبًْب زض وبض ًيطٍي زض ظًبى هكبضوت ثطضؾي .( 1382 ) .حؿيي هحوَزيبى 

 219 218 211 ،اختوبػي ػلَم ًبهِ  75 ٍ 65،  55

 ءبضآفطيٌي فؼبليت ّبي غيطوكبٍضظي زض اضتمبتحليل ًمف و »(، 1392) ًَضثرف، ظّطا 

، پبيبى ًبهِ وبضقٌبؾي «هَضز هغبلؼِ: ضٍؾتبّبي قبًسيع  هحسٍزُويفيت ظًسگي ضٍؾتبييبى 

 اضقس خغطافيب ٍ ثطًبهِ ضيعي ضٍؾتبيي زاًكگبُ فطزٍؾي هكْس.

 ،1393هطوع آهبض ٍ اعالػبت اؾتبًساضي ذطاؾبى ضضَي 

 قْطؾتبى ضٍؾتبيي ظًبى ضضبهٌسي (، ٍاوبٍي1392)گطاًٍسي قْپط ٍ پبح ظى ػجسالوديس 

ُ  قوبض چْبضم، ؾبل خبهؼِ، بىپػٍّكي ظً – ػلوي ِبهٌذَز، فهل ظًسگي ويفيت اظ ّطؾيي

 29 ظهؿتبى ،چْبض


