
 

 

 

 

 

 

 

 

 ضْزی هذیزیت ٍ عوزاى جغزافیا، هطالعات

 1311 سهستاى، 4، ضوارُ 6دٍرُ 

 22 - 35 صفحات 

Online ISSN: 6742-7424 

Print ISSN: 6354-622X 

www.irijournals.com 

 

  جدید های شهر در زندگی ذهنی کیفیت ارزیابی 

  ( صدرا جدید شهر: موردی نمونه) 
 

 2، زهرا مرادی بورکی1محمد علی خانی زاده

 ضیزاس، آپاداًا، عالی آهَسش هَسسِ ضْزساسی، گزٍُ ضیزاس، ضْزداری درآهذ ٍصَل ٍ تطخیص کل ادارُ کارضٌاس ضْزی، ریشی بزًاهِ ارضذ کارضٌاس 1

 ایزاى
 ایزاى ضیزاس، آپاداًا، عالی آهَسش هَسسِ ضْزساسی، ذسیهٌْ 2

 

 چکیده

 ٍ دٍلت ریشاى هحققاى، بزًاهِ اسعلَم، هَردتَجِ بسیاری هَردعالقِ اسهَضَعات یكی عٌَاى بِ سًذگی اخیزکیفیت درچٌذدِّ

 حی هختلف، بِ ٍیژًَُا در بحث ایي ضذُ اًجام علوی تحقیقات کوبَد ٍ هَضَع اّویت بِ تَجِ با .گزفتِ است قزار ّا

پژٍّص حاضز اس  .است بزخَردار خاصی اّویت هٌحصزبفزد، اس هذّبی ٍ قَهی، فزٌّگی خصَصیات با ضذُ هحذٍدُ هطالعِ

سز پزست خاًَار ضاهل  پژٍّص ایي آهاری در کاربزدی است. جاهعِ –ًظز ّذف، کاربزدی ٍ اس لحاظ ًَع، پیوایطی، تَصیفی 

 رٍش اس ایي پژٍّص در هی باضذ ًفز 150تعذاد  هَرگاى جذٍل اس استفادُ را هی باضذ. کِ باّا ٍ افزاد ساکي ضْز جذیذ صذ

)کبیزاى عیي  SF36ّا اس پزسص ًاهِ کیفیت سًذگی  جْت گزدآٍری دادُ .است استفادُ ضذُ سادُ تصادفی ًوًَِ گیزی

ٌگی، تاثیز کالبذی، سیست هحیطی هی باضذ. اجتواعی، تاثیز فزّّای  هَلفِبا سیز هَلفِ ّای 30( دارای گَیِ 1312الذیي، 

 7حذٍد  بعذ اجتواعی،ٍجَد دارد. هتغیز  کیفیت سًذگیٍ  بعذ اجتواعیبیي  36/0ّوبستگی با ضذت ًتایج ًطاى دادکِ، 

دست آهذُ باضذ ٍ با تَجِ بِ سطح هعٌی داری بِهی 24/5آسهَى،  tرا تبییي کزدُ هقذار کیفیت سًذگی درصذ اس تغییزات 

ٍجَد کیفیت سًذگی ٍ بعذ فزٌّگی بیي  71/0باضذ. ّوبستگی با ضذت درصذ هعٌادار هی 11(، در سطح اطویٌاى 003/0)

با تَجِ بِ ضزیب بتای بِ اسای ّز ٍاحذ  را تبییي کزدُ استکیفیت سًذگی درصذ اس تغییزات  6حذٍد  بعذ فزٌّگی،دارد. هتغیز 

باضذ. افشایص هی یابذ. بٌابزایي رابطِ دٍ هتغیز هثبت ٍ ّوسَ هی 071/0هیشاى  ، بِکیفیت سًذگی بعذ فزٌّگی،تغییز در هتغیز 

 1/21حذٍد  هحیطی، -بعذ کالبذیٍجَد داردهتغیز کیفیت سًذگی ٍ هحیطی  -بعذ کالبذیبیي  61/0ّوبستگی با ضذت 

 کیفیت سًذگی، هحیطی، -کالبذیبعذ را تبییي کزدُ است. بِ اسای ّز ٍاحذ تغییز در هتغیز کیفیت سًذگی درصذ اس تغییزات 

افشایص  کیفیت سًذگی،ضَد،  افشٍدُ هیهحیطی  -بعذ کالبذییابذ. بِ عبارت دیگز ّز چِ بز هیشاى   افشایص هی 61/0بِ هیشاى 

بعذ بیي  66/0ضَد. ّوبستگی با ضذت  تاییذ هیکیفیت سًذگی بز هحیطی  -بعذ کالبذییابذ. بِ عبارت دیگز اثز هستقین هی

 بعذ سیستدست آهذُ بِ عبارت دیگز ّز چِ بز هیشاى ٍ کیفیت سًذگی ٍجَد دارد. با تَجِ بِ ضزیب بتای بِحیطی ه سیست

 یابذ. ، افشایص هیکیفیت سًذگیضَد،  افشٍدُ هیهحیطی 

 کیفیت سًذگی، صذرا، سزپزست خاًَارد، اجتواعی، تاثیز فزٌّگی، تاثیز کالبذی، سیست هحیطیهای کلیدی:  واژه
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