
  

 

1 

 

توسعه هوشمند در جهت  ریزیبرنامه ثر برؤم یهامؤلفهشناسایی 

 1یشهر یزندگ تیفیک ءارتقا
 

 2 درآبادنعلیرضا ب، *1 هیال اکبری

 مرکزیآزاد اسالمی واحد تهران دانشگاه  ،یشهر یزیربرنامهارشد  یکارشناس -1

 یواحد تهران مرکز یدانشگاه آزاد اسالم ،گروه شهرسازی علمیهیئتعضو  -2

 

Email: hila.akbari94@yahoo.com 

Email: bandarabad@iauctb.ac.ir 
 چکیده

 جهیکه نت یدگزن تیفیاول، به درک ک در مفهوماست:  شدهتشکیل یمشخص یاساس یبا قلمروها یجهان کردیاز دو رو یزندگ تیفیک

 یطیمح کیفیت و یاقتصاد ،یاجتماع طیدر مح یزندگ تیفی( و در مفهوم دوم، کیذهن کردیاست پرداخته )رو یاز زندگ یتمندیآن رضا

و  ـزانیبرنامـه ر هایاولویت ترینمهماز  یکی ،ییفضـاها نیدر چن یزندگ تیفیک هایمؤلفه ه(. توجه بینیع کردی)رو پردازدمی

 ترینمهماز  یکیزه، است که امرو یشهر یزندگ تیفیک یو ذهن ینیاز دو بعد ع متأثرشهر  هوشمند سازی. است یشهر گذارانسیاست

 هاشاخصاز  نینو یشتبردا هوشمند سازی. استاز جمله شهرها  یانسان هایمجموعه حیو اداره صـح تیریدر مـد کیاسـتراتژ یکردهایرو

سکن، م ،یمنیا ،یبهداشت ،یو سرعت خدمات از جمله فرهنگ تیفیاست که هدف آن به حداکثر رساندن ک یو فاکتورهـای زنـدگ

روش فرا تحلیل پس از با  پژوهش کاربردی حاضر روازاین شهروندان دارند. یزندگ تیفیدر ک توجهیقابل... است که سهم  گردشگری و

پرداخته  یشهر یزندگ تیفیکء توسعه هوشمند در جهت ارتقا ریزیبرنامهبر  مؤثر یهامؤلفه ییشناسا به ،بررسی منابع معتبر علمی

 .نمایدمی شناساییبعد  6را در  مؤلفه 25نهایت  است و در

 

 یزندگ تیفیک ،توسعه هوشمند، شهری، شهر هوشمند ریزیبرنامه :یدیکلمات کل

 

 . مقدمه1
. گیردمیقرار  مورداستفاده ستای، بهداشت و سالمللبینتوسعه  هایحوزهاز جملـه  هازمینهاز  یعیوسـ فیدر ط یزندگ تیفیاصطالح ک

 یافتهتوسعهاز کشورهای  ارییر بساساس، د نیشهری است. بر ا ریزیبرنامهمفهوم در  ترینکلیدی عنوانبهشهری  یزندگ تیفیامروزه ک

توانند راهکارهای ب ـقیطر ـنیهسـتند تـا از ا ـاییدر سـطوح مختلـف جغراف یزنـدگ تیفیسطوح ک شیدر تالش برای نما زانیربرنامه 

 هاسازمانو  رانیدم موردتوجهو موضوعات  هادغدغهاز  یکیموضوع  نیقرار دهند که ا موردبررسی یزندگ تیفیرا برای بهبود ک نهیبه

 یهاافتهیو  یه تکنولوژتوسع تأثیراست که تحت  یاشهرها مسئله سازیهوشمند  .است هوشمند سازی نهیزم در ایحرفه هایفعالیتدر 

شهرها  گذاراناستیو س شهروندان یاز سو یاساس یازین عنوانبهاست و  شدهمطرح یخدمات شهر ارائهو  تیریبشر در حوزه مد یعلم

ز فناوری اطالعات و ااسـتفاده  قیاز طر یزندگ تیفیو ارتقاء ک شیافزا منظوربهد یجد دهیا کیشهر  هوشمند سازی. شودیدنبال م

، روازاینراه داشته باشد. را به هم یزندگ تیفیاز بهبـود ک یناش اییمزا یتمام تواندمیشهر،  هوشمند سازی نیبنابرا؛ ارتباطات است

 .یابدمی ورتضر یشهر یزندگ تیفیک ءتوسعه هوشمند در جهت ارتقا ریزیبرنامهبر  مؤثر یهامؤلفه ییشناسا

 

                                                                                                                                                 
توسعه هوشمند در  یزیربرنامه"تحت عنوان  هیال اکبریسرکار خانم  یشهر یزیارشد رشته برنامه ر ینامه کارشناس انیمقاله، برگرفته از پا نیا 1

ی واحد تهران مرکز یدانشگاه آزاد اسالم رد علیرضا بندرآباددکتر  ییراهنمابه  "(تهران 10: منطقه ی)نمونه مورد یشهر یزندگ تیفیجهت ارتقاء ک

 می باشد.
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 توسعه هوشمند .2
 نظریه این هایکه پایه گفت توانمی. شد باب 2002 تا 1994 سال از شهردار ماریلند پاریس انگلندرنینگ توسط هوشمند رشد اصطالح

 واکنش در 1980 و 1970 دو دهه طی تقریباً. است بوده 1960 دهه اوایل از شده آغاز به تحوالت واکنشی و آمریکا و کانادا کشورهای در

 گرفت شکل تدریجبه فشرده شهر و توسعه پایدار اصول مبنای بر شهری هوشمند رشد نظریه کشور این دو در شهرها پراکنده گسترش به

 تقابل در شهری، پراکندگی (.Feiock, 2008: 93)گردید  تدوین شهرها فضایی فرم ساختن پایدار برای تئوری قالب یک در نهایت در و

 آمدن وجود به ترافیک، باالی تراکم فزاینده مسکن، هایهزینه علت به پراکندگی، از(. Bhatta, 2010: 7) است مطرح هوشمند رشد با

 زیانباری اثرات کشاورزی که اراضی و هاجنگل از زیادی حجم تخریب و اندازیدست، نشینیحومهغیرضروری،  زیرساختی هایهزینه

مانند  راهبردهایی راستا؛ این گرفت. در قرار موردتوجه آن کنترل ضرورت و شد انتقاد کرده بود ایجاد شهری ترافیک و زیستمحیط برای

برای حل مشکل  هاییحلراه عنوانبه "کاربری اراضی ریزیبرنامه"و  "کمربندهای سبز"، "مدیریت هوشمند"، "رشد هوشمند"

 است ایمنطقهو  شهری ریزیبرنامه تئوری یک هوشمند توسعه نظریه (.37: 1397قرار گرفت )نظم فر و همکاران،  موردتوجهپراکندگی 

 راهبردها صورتبه خود را اصول تا نموده تالش جدید شهر گرایی منعطف و کلی توسعه پایدار، مانند هاییجنبش و هانظریه پایه بر که

 :Hawkins, 2011د )یاب جغرافیایی دست مختلف نقاط در مشکل حل برای تطابق قابلیت به حداکثر تا نماید مطرح دقیق جزئیات با نه و

 هوشمند، توسعه طرفداران اما ندارد، وجود آن تعاریف در توافق چندانی که است محور ابزار مفهوم یک هوشمند، توسعه واقع، در(. 687

 (.Yang, 2009: 134اند )عقیدههم، شدهارائه (APA) آمریکا زیستمحیطحفظ  آژانس یسو از کهآن گانهده بر اصول
 

 هوشمند توسعه تعاریف .1جدول 

 منبع تعریف

 شهری خزش از جلوگیری منظوربه شهر مرکز در را رشد که است شهری ریزیبرنامه یهانظریه جمله از هوشمند رشد

 ،ایمحله مدارس ،سواریدوچرخه و رویپیاده دوستدار و محور ترانزیت ،فشرده ارضی هایکاربری طرفدار و نموده متمرکز

باز  دربرگیرنده هوشمند رشد. است مسکن هایگزینه از طیفی و ترکیبی هایکاربری بر مبتنی توسعه ظریف، هایخیابان

 است. زیستمحیط از حفاظت و اقتصاد تقویت توانمندسازی اجتماعات، منظوربه ایحومه و شهری رشد به دهیشکل

(Bhatta, 2010: 7) 

 مبتنی که است محور شهری الگویی. سازدمیمشخص  را زندگی کیفیت و توسعه بین ارتباطات هوشمند، رشد پورتنی باور به

 از و حفاظت مسکونی و فروشیخرده تجاری، هایکاربری بیشتر چه هر اختالط بر و است پیاده عابرین و محور ونقلحمل بر

 دارد. ایویژه تأکید محیطیزیست متغیرهای سایر و باز فضاهای

(Portney, 2003) 

 بر مبتنی توسعه یعنی شهر گونه پراکنده رشد کنترل هاآن هدف که است اقدامات از ایمجموعه دربرگیرنده هوشمند رشد

 هایآب هوا، کیفیت، باز فضاهای کشاورزی، هایزمین از حفاظت بر و است شهر حاشیه در خودرو به وابسته و کم تراکم

 تأکید شهر محالت کیفیت بهبود و جدید هایزیرساخت احداث برای محلی هایحکومت دوش بر مالی بار کاهش و زیرزمینی

 .نمایدمی

(Greenberg et al, 2001) 

 مسکونی، واحدهای و تاریخی ارزش با بناهای حفظ موجود، هایساختمان و زمین بازیافت بر که است الگویی هوشمند رشد

برای  زیستمحیط از حفاظت و مکان به تعلق احساس ارتقاء منظوربه اجتماع محلی شخصیت و یزکشاور هایزمین حفظ

 دارد. تأکید آینده هاینسل

(Brueckner, 2000) 

 

 یزندگ تیفیک. 3
 Coverdill) و مفهوم آن وجود دارد یمعنو یرو یکم نظراتفاقنبوده و  کپارچهی صورتبهاست که  ایگسترده اتیادب یدارا یزندگ تیفیک

et al, 2011: 784 .)و  یجنس ،یجسم هایناتوان ن،یمعلول بخشیتوانو  سالمتیبهمربوط  شتریب ریدر دو دهه اخ یزندگ تیفیک مفهوم

که به  شدمیو به کار گرفته  فیاز مردم تعر ییمفهوم جهت قشرها نی، کودکان و زنان بوده است. در واقع، در ابتدا اساالنکهن یذهن

اما در حال حاضر و با ؛ اندبوده شیخو یدر زندگ یدچار مشکالت فراوان و بزرگ یجسم ایو  یفرهنگ ،یاقتصاد ،یاجتماع طیعلت شرا

ون چ یموضوعات یافراد سالم و ناسالم است و به بررس یشامل تمام یموضوع یزندگ تیفیسطوح، ک یجوامع در تمام شرفتیتوجه به پ

به  یزندگ تیفی. مطالعات کپردازدمیشهروندان  یبرا اسبمن یزندگ یهاشاخص گریاشتغال، مسکن و د ل،یو بهداشت، تحص یسالمت

 یزندگ طیو تناسب شرا یو خوش یشاد شیو افزا یزندگ یکه باعث باال رفتن سطح معن پردازدمی یتمام موضوعات راتیتأث یبررس

و ارتقاء سطح  تیفیبا ک یزندگ جادیکردن، ا یقادر ساختن مردم به زندگ یزندگ تیفیک ییهدف نها یدگاهی. از دگرددمیشهروندان 

 تیفیک .(768-769: 1398و همکاران،  یلی)عق مندیبهرهمعنا و محتوا باشد و هم سرشار از  یکه هم دارا ایزندگی. است یزندگ یفیک

 هایزیرساختو در دسترس بودن امکانات و  یمانند سطح زندگ یزندگ یماد هایجنبه تنهانهاست که  یچندوجه یمفهوم یزندگ

و گذران اوقات فراغت را که  یحیتفر هایفرصتو  یو روان یجسم یمانند سالمت یاز زندگ یگرید هایجنبهبلکه  ،یکیزیو ف یاجتماع
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معتقد  تی(. اسم38: 1399و وبر،  یدارد )غفور میمستق ایرابطه غیراجباری هایفعالیتو با امکان انجام  گیردبرمیمغفول مانده در 

 یزندگ تیفیچون رفاه، ک یموضوعات رندهیدربرگ ایبوده و  یستیچون توسعه، رفاه و بهز یمیمشابه با مفاه یزندگ تیفیاست، ک

و  دوستینوع ،یو انسجام اجتماع یاجتماع تی، فقر و مطرودبخشرضایترو به رشد و  یزندگ ،یاساس ازهایی، نمحورسالمت

 .(1387 دی،یو ام یجماعات است )غفار انیدر م ازخودگذشتگی

 تیفرد از موقع کی یبه برداشت شخص یزندگ تیفیک"ده است: رک فیشکل تعر نیرا به ا یزندگ تیفیک ،یبهداشت جهان سازمان

رابطه آن با اهداف، انتظارات، استانداردها و  زیو ن اشجامعه یبا توجه به فرهنگ و نظام ارزش اشمحیطیو  یاجتماع ،یروان ،یجسمان

 یعوامل تأثیراست که تحت  یو چندبعد دهیچیپ یمفهوم ،یزندگ تیفیک (.Pereira & Canavarro, 2015: 184) شودمیگفته  شیازهاین

مختلف بر آن در نظر گرفته  هایگروهافراد و  یبرا یگوناگون یمعان ،روازاینو  قرار دارد یو اجتماع یفرد هایارزشچون زمان، مکان، 

رفاه  عنوانبه یو برخ تیجذاب زانیم یبرا ایاندازه عنوانبه گرید یبرخ ه،یناح کی یریپذ ستیز تیقابل عنوانبهآن را  ی. برخشودمی

 تیفیک(. Epley & Menon, 2008: 281) اندکرده رییتغ دستازاین یو موارد مندیرضایت ،ینشاط و شادکام ،یاجتماع یستیبهز ،یعموم

و رفاه  یزندگ طیشرا کنندهمنعکسمفهوم  نیا دیگرعبارتبه .رودمیتوسعه و رفاه جامعه به کار  میترس یاست که برا یمفهوم یزندگ

در ارتباط  نیانتخاب و همچن یرفاه، آزاد ،یمانند سالمت یدر ارتباط با عوامل یستیاز بهز یبیترک یزندگ تیفیک ن،یافراد است. همچن

 طورکلیبه استو درآمد  یبهداشت هایمراقبت ،یامکانات آموزش ،یدنیپوشاک، آب آشام ه،یبه تغذ یمانند دسترس تراساسی یازهایبا ن

 چندبعدی ایسازهرا  یزندگ تیفی(. کBllesteros et al, 2012: 69) استافراد و جامعه  یو شادکام یستینشانگر بهز یزندگ تیفیک

بر  یزندگ تیفیک ینیسنجش ع"گفت که  توانمیسخن  گریکرد. به د فیتعر زین یذهن یستیو بهز یزندگ ینیع طیمتشکل از شرا

شاخص سالمت  ،یواقع شرفتیشاخص پ ،یناخالص داخل دیمثل تول ییاقتصادی و سالمت متمرکز است و ابزارها ،یی اجتماعهاشاخص

 یاز زندگ یبر گزارشات شخص یزندگ تیفیک یابزارهای سنجش ذهن شتریب یول ؛گیردمیکار را به  "یو شاخص توسعه انسان یاعاجتم

از  یکل تیمانند رضا شانیازهاین نیاز تأم هاگروهافراد و  تیرضا زانیو م باشندمیاقتصادی و سالمت  رهاییاست که مکمل متغ یمتک

ظاهری و ملموس  تیوضع ینیع بعد .(42: 1387و همکاران،  ی)رضوان دهندمیقرار  موردمطالعه رافردی  یستیو شاخص بهز یزندگ

 یو اجتماع یبه تقاضاهای فرهنگ گوییپاسخبه  ،یطیمح ای ینی(. بعد ع42: 1387و همکاران،  ی)رضوان دهدمیانسان را نشان  یزندگ

 کردیرو معروف، کردیرو نه،یزم نی(. در ا61: 1393 ان،یو باقر ینیاشاره دارد )حس یجسمان یستیو بهز یاجتماع گاهیبرای ثروت مادی، پا

 یوسکیدارد. جان درن دیتأک ،یزندگ هیاول یازهایبرآوردن ن قیو رفاه افراد از طر یزندگ ینیع طیبه شرا کردیرو نیاست. ا ییایناویاسکاند

 هایارزشیابیادراکات و  دهندهنشان ی(؛ اما بعد ذهن75: 1398و همکاران،  یهستند )قادر کردیرو نیا گذارانبنیان، از تموسیت چاردیو ر

، کنندمی یابیرا درک و ارز رامونشانیپ طیکه مردم مح هاییراه( و 42: 1387و همکاران،  ی)رضوان است شانزندگی تیافراد از وضع

(. Phillips, 2006د )عام اشاره دار طوربه تیبه احساس رضا شناختیروان ای ی(. بعد ذهن61: 1393 ان،یو باقر ینی)حس کنندمی حیتشر

 ،یو خوشبخت مندیرضایتدارد که  شانزندگیافراد در  یبر تجارب ذهن دیاست و تأک ییکایآمر کردیرو نه،یزم نیعمده در ا کردیرو

قضاوت  نیمعتقد است که شهروندان، بهتر کرد،یرو نیاز طرفداران ا یکی عنوانبه سنجش هستند. انگوس کمپل نیا یاصل هایمعرف

و همکاران،  یمشاهده کرد )قادر هاآنچشم  چهیاز در دیرا با یزندگ تیفیخود هستند؛ لذا ک یندگز تیکنندگان در خصوص موقع

 تیفیز کا دترییو مف ترکامل ریامکان به دست آوردن تصو ،یزندگ تیفیک یو ذهن ینیکردن ابعاد ع کپارچهی قیطر از .(75: 1398

از زمان و مکان و  متأثر ،ینسب ،چندوجهی یاساساً مفهوم یزندگ تیفیوجود دارد. ک یو زمان یگوناگون مکان هایمقیاسدر  یزندگ

 شمولجهانشاخص عام و  کیاز  توانمین ،یزندگ تیفیک یو بعد ارزش یفرهنگ هایتفاوتبه  جهاست و با تو یفردی و اجتماع هایارزش

نشان  یبرا یاصطالح، مفهوم کی عنوانبه یزندگ تیفیک .(61: 1393 ان،یو باقر ینیاستفاده نمود )حس یزندگ تیفیبرای سنجش ک

در  طرفازیک تیفی. مفهوم کگیرددر برمیرا  یزندگ یو ذهن ینیع هایجنبهاست که  یاز زندگ هاگروهافراد و  تیرضا زانیدادن م

 تیفیک شیدر شهرها منجر به افزا یععدالت اجتما یبرقرار نیارتباط دارد بنابرا یبا رفاه اجتماع یو از طرف یارتباط با عدالت اجتماع

 تیفیک .(36: 1399 ،یو اکبر ی)اسد شودمیشهروندان به امکانات و خدمات در شهر  کسانیآسان و  یشهروندان و دسترس یزندگ

و  گیریاندازهامکان  کیدر واقع به  یزندگ تیفی. کدهدمی لیرا تشک یزندگ ییایاست که شالوده پو یاز مجموعه عوامل متأثر یزندگ

 یاسیس یبه عنوان ابزار یو مهم ندهیفزا طوربهاست و  شدهتبدیل یالمللبینو  یمل ،یمحل هایمکان انیدر م سهیمقا کی جادیا

 یاساس یازهایبه ن یراحت و دسترس یزندگ عنوانبه یزندگ تیفیک .(167: 1395نژاد و همکاران،  ی)حسن گیردمیقرار  مورداستفاده

است که فرد از  یاز زندگ یفراهم بودن سطوح عنوانبه یزندگ تیفیدر واقع، ک(. Eiser, 2004) شودمی یتلق یشهر طیمح کیدر 

و  هافرهنگدر  ازهایانسان و تنوع ن یازهاین یدگیچیپ لیبه دل یزندگ تیفیتوجه داشت، ک دیدارد. با تیخود احساس رضا یزندگ

افراد بدون  یزندگ تیفیک .(223: 1395و همکاران،  ییگسترده دارد )کوهشا اریبس یمفهوم ،یاسیو س یاجتماع ،یاقتصاد هایسیستم
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 تیدارند، از قابل ییباال ییایپا که یدر حال ینیع یهاشاخصسنجش است و  رقابلیغ ،ینسبت به زندگ هاآن هایذهنیتدر نظر گرفتن 

 (.Foo, 2000) انسان برخوردارند یزندگ تیفیسنجش ک یبرا یکمتر نانیاطم

 تیفیاست. سنجش ک مؤثر یو اجتماع یاست که بر توسعه انسان یطیمح طیجامعه، سالمت، اقتصاد و شرا انیتعامل م ،یزندگ تیفیک

 یشغل تیفعال ،یسازمان تیفعال ،یشخص نیروابط ب ،یشامل: رفاه کل ی. پنج حوزه اصلاست فیو پانزده ط یشامل پنج حوزه اصل یزندگ

فرزند،  نیروابط والد ،ییروابط زناشو ،یرشد شخص ،یکیزیرفاه ف ،یشامل: رفاه ماد هاطیفاست.  یحیتفر هایفعالیتو اوقات فراغت و 

 ت،یخالق ،یشغل تیرضا ،یروابط شغل ،یشغل اتیخصوص ،یاسیرفتار س گرخواهانه،یرفتار د ،فرا زناشوییروابط  ،یگستره روابط خانوادگ

دو بعد مرتبط و  یزندگ تیفیک مفهوم .(770: 1398و همکاران،  یلی)عق استفراغت  اتو رفتار اوق یورزش تیفعال ،شناسیزیبایی

و  یاجتماع یزندگ تیفیک مثالً؛ اندکاررفتهبه یبعد دوم، عبارات مختلف ی. برایطیمح گریو بعد د شناختیروانبعد  کیدارد.  وستهیپ

، اما غالبًا شودمیبدون تفکر و تعمق استعمال  هرکسی وسیلهبهاست که  یاز جمله کلمات یزندگ تیفیک (.Massam, 2002: 43) یطیمح

خوب،  یچون زندگ یگسترده است که موارد یمفهوم یزندگ تیفیک (.El Din et al, 2013: 87) کنندمیمفهوم فرار  نیا قیدق فیاز تعر

 (.Mc Creat et al, 2006) گیردبرمی درشاد را  یو زندگ بخشرضایت یبا ارزش، زندگ یزندگ

 یکل هایویژگی دهندهنشان یزندگ تیفی. به اعتقاد پال کبردمیلذت  اشزندگیحدی است که شخص از امکانات مهم  یزندگ تیفیک

 توسعه اجتماع به کار رود ریزیبرنامهابزاری قدرتمند برای نظارت بر  عنوانبه تواندمیمناطق است و  یطیو اقتصادی و مح یاجتماع

(Pal, 2005.) بخشندمی یندارد، بلکه صرفاً افراد هستند که بدان معن یواقع ییاست و خود معنا یاجتماع یمفهوم یدگزن تیفیک 

واحدی درباره  دگاهیو د گیردمیاز تفکر مرتبط با سالمت نشأت  یقیعم طوربه یزندگ تیفیک مفهوم .(60: 1393 ان،یو باقر ینی)حس

از عوامل مرتبط با حس مکان  یبیباشد از ترک یممکن است احساس خوب یزندگ تیفیک(. Kamp et al, 2003: 9) علت آن وجود ندارد

 یعاطف میهم است، ارتباط مستقم اریبس نجایکه در ا زیی. چیخیرو حس تعلق تا یخاطره جمع ،ییخوانا لیمکان از قب تیهو ای

و اجزاء  طیروان ما و فرم مح نیب یواکنش احساس ایاحساس ما  دیگرعبارتبه م،یاطراف دار شدهساخته طی( است که ما با محی)احساس

 هاگروهو ارتباط با ادراکات افراد و  یانسان یازهاین نیتأم زانیم عنوانبه یزندگ تیفیک .(60: 1393 ان،یو باقر ینیآن است )حس یاصل

؛ گیرددر برمیانسان را  رامونیپ یواقع طیو ابعاد شرا هاجنبهاغلب  یزندگ تیفی(. کCostanza, 2007) گرددمی فیتعر یذهن یستیاز بهز

ساردو و  ی)شاهرخ گیردبرمیدر را  گذارد ریانسان تأث یزندگ طیبر شرا میرمستقیو غ میر مستقطوکه به  یهر عامل ،دیگرعبارتبه

 (.33: 1394همکاران، 

 

 برخی از تعاریف مختلف کیفیت زندگی .2جدول 

 منبع تعریف کیفیت زندگی سال نظرصاحب

 (Gabe et al, 2004) خود دارد. جسمانی و عاطفی اجتماعی، رفاه به نسبت فرد که است احساسی 2004 همکاران و گیب

 2005 جکسون
 زندگی کیفیت دهندهنشان هاارزش و اهداف کردن دنبال جهت فرد هر توانایی میزان

 .است فرد آن
(Jackson, 2005) 

 (Pal & Kumar, 2005) .است افراد جامعه مادی و روانی روحی، نیازهای شدن برآورده سنجش برای معیاری 2005 کومار و پال

 2007 همکاران و براگمن

 مسکن، مناسب، درآمد مناسب، شغل مانند زندگی استانداردهای را زندگی کیفیت

 خدمات، ،کنندمی زندگی آن در که کیفیت محیطی درمان، بهداشت، و سالمتی آموزش

 ذهنی بعد عنوانبه را زندگی از رضایت میزان و عینی بعد عنوانبه زیستمحیط و امنیت

 .کنندمی معرفی کیفیت زندگی

(Bruggemann et al, 2007) 

 (Das, 2008) .است هاآنزندگی  محیط و مردم بهزیستی عدم یا و بهزیستی عنوانبه زندگی کیفیت 2008 داس

 2008 همکاران و والکر
 تجربیات سبک زندگی، قبیل از عوامل بسیاری بر حسب و فرد وسیلهبه زندگی کیفیت

 .شودمی تعریف آرزوها و رویاها ،آینده به قبلی، امید
(Walker et al, 2008) 

 و زیلینسکا

 همکاران
2010 

 را نیازهای انسان تحقق سطح و است فردی و ذهنی ابعاد با مرتبط زندگی کیفیت

 .کندمی منعکس
(Zielinsk et al, 2010) 

 (Cagliero et al, 2010) است. مردم زندگی اوضاع از ایمرحله توصیف زندگی کیفیت 2010 همکاران و کاگلیرو

 

 یشهر یزندگ تیفیک -1-3
در حوزه شهر و  یزندگ تیفیاز ک یو مصداق فیو در واقع تعر ستین یزندگ تیفیجدا از ک یمفهوم یشهر یزندگ تیفیکه ک هرچند

 یتلق یشهر طیمح کیدر  یاساس یازهایبه ن یراحت و دسترس یعنوان زندگبه زین یشهر یزندگ تیفیمسائل مربوط به آن است. ک



  

 

5 

زاده همراه باشد )رسول یمکان تیهو ایاز عوامل مرتبط با تعلق به مکان  یبیاست با ترک ممکن یشهر یزندگ تیفی. در واقع، کشودیم

 است یشهر طیواکنش مردم نسبت به مح جهینت یمردم در مناطق شهر یزندگ تیفیک، نی(؛ بنابرا135: 1395اقدم و همکاران، 

(Nasution & Zahrah, 2012: 466 .)یاجتماع گاهیفرد از نظر پا تیشامل وضع توانیرا م یشهر یزندگ تیفیک گر،ید یفیتعر در- 

 یزندگ تیفیک ن،یعالوه بر ا (.McCrea et al, 2005: 1د )در شهر دار اشیدانست که فرد از زندگ یتیو احساس رضا یسالمت ،یاقتصاد

است  یداریهمدان در چارچوب پا یمناسب و در دسترس برا یشهر سالم و فراهم آوردن خدمات شهر جادیا یبرا یتالش یشهر

 یبستگ یانتخاب یهاتیبه امکان انجام فعال یشهر یزندگ تیفیمعتقد است که ک "گل انی" .(135: 1395زاده اقدم و همکاران، )رسول

 ینیهای عاست. در شاخص یزندگ تیفیسنجش ک ینیهای عشهری مربوط به شاخص یزندگ تیفیاز ک یبخش (.Gehl, 2011) دارد

 تیفیمانند مفهوم ک زیشهری ن یزندگ تیفی. کشودیتوجه م یو اجتماع یطیمح /یکیزیاقتصادی، ف یعنی یمعموالً به سه بعد رفاه عموم

از  منظور .(157: 1391اقدم،  زادهیو عل یدر تمام ابعادش در نظر گرفت )مؤذن زیآن را ن دیبا نیاز ابهام برخوردار بوده و بنابرا یزندگ

( در روند یفی)ک ی( و ذهنی)کم ینیدر دو وجه ع یو روان یفرهنگ ،یطیمح ،یهای اجتماعشهری توجه به شاخص یزندگ تیفیک

و نوع  تیذهن دیبایم ینیصورت مشخص و عها بهشاخص یریگمعنا که عالوه بر اندازه نیشهری است. بد یزندگ تیفیک یزیربرنامه

با هدف اصالح و  یشهر یزندگ تیفیک مفهوم .(1384و همکاران،  ی)کوکب ردیقرار گ موردتوجه زین هاخصشا نینگاه شهروندان به ا

مفهوم  نیقرارگرفته است. در واقع ا موردتوجهمطرح و  یشهر داریبه توسعه پا یو اقتصاد یتکامل مفهوم توسعه از توسعه صرف کم

و  هاخصتوجه به شا دیمؤ ینوعبود و به یشهر اسیدر مق یو توسعه صرف کالبد یمل اسیدر مق یبه توسعه صرف اقتصاد یپاسخ

 ییاست )کوهشا یکارکرد ،یکالبد یهاو در تعامل با شاخص یشهر یزیردر عرصه برنامه داریپا یو اقتصاد یفیک ،یاجتماع یارهایمع

در دو وجه  رهیو غ یو روان یطیمح ،یفرهنگ ،یاقتصاد ،یاجتماع یهاتوجه به شاخص یشهر یزندگ تیفیک (.223: 1395و همکاران، 

 یفضاها تیفیمسکن، ک تیفیک ،یدسترس تیفیاست: مثل ک یشهر یزندگ تیفیک یزیر( در روند برنامهیفی)ک ی( و ذهنی)کم ینیع

 ،ی)کوکب... و  یاشتغال، رفاه، مشارکت اجتماع ،یاجتماع یهافرصت ،یکنش متقابل اجتماع یبرا ییهافرصت جادیگذران اوقات فراغت، ا

1384). 

جامع برای  یهااست که از جمله مدل ریپذ ستیقرارگرفته، مدل شهر ز دیدر شهر مورد تأک یزندگ تیفیکه در رابطه باک گریید مفهوم

 ،یاجتماع ،یکیزی( فیستیبه نظام شهری اشاره دارد که به رفاه )بهز رییپذ ستیز"طور خاص است. به یزندگ تیفیمفهوم ک یمعرف

اند از برابری، شأن، هستند عبارت یموضوع نیچن بخشاتیکه ح دیی. اصول کل"کندیکمک م اکنانشو توسعه فردی تمام س یذهن

 یاست: شهری که از زندگ شدهیمعرف صورتنیبد ریپذ ستیشهر ز تیدوستانه بودن، مشارکت و توانمندسازی. در نها ،یریپذدسترس

 نهیگز کهیدرصورت نیماش یو حت یعموم هینقل طیوسا ،یروادهیپ دوچرخه، لهیوسآسان به ییاست که جابجا ییسالم برخوردار بوده و جا

 یرا برای تمام تیجذاب و ارزنده بوده و امن دیکه با یمعن نیشهری است برای همه؛ بد ریپذ ستی. شهر زگیردمینباشد، صورت  گریید

 تیفیک سنجش (.Timmer & Seymoar, 2006: 2) کندآن( فراهم  یهابرای افراد ساکن در حومه یها، افراد مسن و حتساکنانش )بچه

سنجش  یگام در راستا نی. اولگیردمیقرار  یسنجش موردبررس یکردهایسنجش و رو یهاروش رمجموعهیدر دو ز یشهر یزندگ

 یشهر یزندگ تیفیاست که با استفاده از آن، ابعاد مختلف ک ییهاانتخاب ابعاد آن و سپس انتخاب شاخص یشهر یزندگ تیفیک

 (.11-12: 1393 ،یموردسنجش قرار داده شود )رحمان

 

 (158: 1391 اقدم، علیزاده و مؤذنی)نظران ابعاد کیفیت زندگی شهری از دیدگاه صاحب. 3جدول 

 ابعاد
اسمیت 

(1973) 

لیو 

(1976) 

بابر و ساویجو 

(1981) 

راجرسون و 

 (1988همکاران )

برنلی 

(1988) 

هارت و همکاران 

(1989) 

بحران کمیته 

 (1990جمعیت )

             مسئله آلودگی /زیستمحیط

           سکوت و آرامش جو/

           وهواآب

         زندگی سبک هایفرصت

          اشتغال

         بازنشستگی

              های مسکنو هزینه دستیابی

های مراقبت /بهداشت عمومی

 بهداشتی
             

            امنیت عمومی /جرم
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           ترافیک جریان و ونقلحمل

             آموزش امکانات تأمین

          تفریح و سرگرمی

           بازرگانی /تجاری اوضاع

            هنری /فرهنگی تنوع

های کمک و مالیات دولتی

 ایتوسعه
        

         تجاری هایمکان

         بازار /هاکنندهعرضه به نزدیکی

های هزینه /غذایی هایهزینه

 زندگی
          

          سیاسی مشارکت

         دستمزد

 

 شهر هوشمند کیابعاد . 4
 شهر یهاویژگیاز  یاری، اما در بسشودمیشهر هوشمندانه( نسبت داده  کی عنوانبهشهر ) کیبه  طورکلیبههوشمند اغلب  هایویژگی

را  "شهر هوشمند"تحقق  نهی( چهار زم2007و همکاران ) نگریفیجداست. گ، از هم شدهگرفتهدر نظر  "هوشمند" یانحصار طوربهکه 

 نیو یدر دانشگاه فناور ایمنطقهتوسط مرکز علوم  اخیراًپروژه که  کی. یفن هایزیرساختمشارکت و  وزش،مشخص کردند: صنعت، آم

. کندمیاست را مشخص  شدهساخته ییاروپاشهر کوچک  70از  بندیرتبه کی)ابعاد( را که در آن  یاست، شش محور اصل برگزارشده

هوشمند.  داریحکومتهوشمند و  یهوشمند، افراد هوشمند، زندگ طیمح مند،از: اقتصاد هوشمند، تحرک هوش اندعبارتمحورها  نیا

 یهانظریهخاص، محورها بر اساس  طوربهارتباط دارند.  یرشد و توسعه شهر کیو نئوکالس ایمنطقه یسنت یهانظریهشش محور با  نیا

 یو مشارکت اعضا یزندگ تیفیک ،یو اجتماع یانسان هیسرما ،یعیاطالعات و ارتباطات، منابع طب یو فناور ونقلحمل ،ایمنطقهرقابت 

 (.Albino, 2015: 8د )جامعه در شهرها، مستقر هستن

اطالعات و ارتباطات  یفناور نهیکه در زم یعیصنا ویژهبه هوشمند اشاره دارد، عیبا صنا ییاقتصاد هوشمند به شهرها: اقتصاد هوشمند

: 1396و رهنما،  یدارد )کماندار یجا هاآن دیتول یندهایاطالعات و ارتباطات در فرآ یکه فناور یعیصنا ریسا نیداشته و همچن تیفعال

 کندمیفراهم  یبا درآمد باال را در بازار رقابت و با استفاده از بستر تجارت محل یمشاغل یمناسب برا یهوشمند بستر اقتصاد .(214

 .(11: 1394 ،ی)افضل

از شهر هوشمند، وجود مردم هوشمند است. مردم هوشمند بر اساس سطح  یتالیجیشهر د متمایزکنندهعنصر  :شهروند هوشمند

 زیارتباط با جهان خارج ن یبرقرار ییو توانا یجمع یزندگ ،یکپارچگیهمچون  یتعامالت اجتماع تیفی. کشوندمی فیتعر شانآموزشی

شهر  کی یبرپا ساز هیپا ترینمهم حقیقتاًمؤلفه  نیا .(214: 1396و رهنما،  یکماندار) آیندمیشمار  همردم هوشمند ب قیاز مصاد

 .(12: 1394 ،یاست )افضل کنندهکمک اریراستا بس نیکارآگاه در ا یرویبه ن یدسترس یعنی، استهوشمند 

. است کیو استفاده هوشمند از دولت الکترون یو فعال، خدمات شهروند یاسیهوشمند شامل مشارکت س حکومت: حکومت هوشمند

 یاشاره دارد )کماندار کیالکترون یدموکراس ایو  کیالکترون لیاز قب د،یجد یارتباط هایکانالحکومت هوشمند به استفاده از  ن،یعالوه بر ا

منابع  زانیم نیشتریب کههنگامیو رساندن خدمات به همه افراد جامعه،  ریزیبرنامههوشمند ضمانت  حکومت .(214: 1396و رهنما، 

 .(14: 1394 ،یبر عهده دارد )افضل میدار اریرا در اخت

شهروندان  ازیاست که هر شهروند بتواند از اتصاالت و ارتباطات موجود و با توجه به ن یمنظر، شهر نیهوشمند از ا شهر :تحرک هوشمند

 :راستا اشاره کرد نیدر ا ریبه موارد ز توانمی مثالعنوانبه. پردازدمیمحصول  دیبه تول

 برنامه و  خوبیبهاتوبوس  یرهایمس ایموضوع که آ نیا مثالعنوانبه ونقلحمل لیمناسب به وسا یاز دسترس نانیاطم

 .خطوط یارائه و نگهدار نیخطوط دوچرخه و همچن اندازیراهنصب و  نی؟ همچنشدهریزیطرح

 باند  یبه پهنا یبه دسترس ازیو ن یعموم یوتریکامپ یو فضا سیمبی قیاز طر نترنتیبه ا یو دسترس لیموبا یتکنولوژ ازین درک

 .صرفهبهمقرون هاینرخبا  یو رقابت در سطح جهان یبه تجارت محل یاستفاده عموم جهت دسترس یو پهن باند برا یعموم

 نوآورانه افراد یازهاین تناسببه روزبه یتکنولوژ. 
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 (10-11: 1394 ،یاز جامعه )افضل یبه بخش شدنتبدیلجهت  هاآنبه هر شهروند بابت ارائه فرصت به  دنیبخش نانیاطم. 

رشد و حفاظت از منابع شهر  ،ریزیبرنامهو کاربران،  هادستگاه نیفراهم کردن تعامل ب یکه برا هوشمند طیمح: هوشمند طیمح

هماهنگ  ،آینده یبرا ریزیبرنامهبا  یعیطب طیاز مح تیکوشاست: حما ریچون مسائل ز یهوشمند به وجود آمده و سخت در موارد

 .(15: 1394 ،یو استفاده از آن )افضل ین منابع انرژیتعامل ب جادیکار و ا طیو مح یزندگ طیکردن مح

 اریشهروندان بس یزندگ تیفیبود کبهبهمختلف که  هایجنبه یگردآور یعنیهوشمند،  یکردن در مورد زندگ صحبت: هوشمند یزندگ

 یعنیهوشمند  یزندگ .(214-215: 1396و رهنما،  یو ... )کماندار یمسکن، گردشگر ،یمنی؛ از جمله فرهنگ، بهداشت، اکندمیکمک 

همه به شبکه در شهر  یدسترس یبرا نانیو اطم التیسالمت، تحص ت،یفیتمام شهروندان شامل: ک یزندگ یفراهم کردن فرصت برا

 (.13: 1394 ،یهوشمند )افضل

 

 (1393 ،یشهر هوشمند )قهرمان هایمؤلفهاجزاء و . 1 ریتصو

 

 هامؤلفهو ارائه  یریگجهینت. 5
، آموزش، هنر، ونقلحملوهوا، مسکن، جرم، اجتماع، سالمت و آموزش، آب است،یمانند اقتصاد، س یمتعدد یهامؤلفهپژوهشگران به 

 ،یو خدمات عموم التی(، تسهیسازیشخص تیقابل ،یریپذانعطاف ،ییخوانا ،یتنوع، نفوذ بصر ،یبصر ی)سازگار یمعمار ،یسرگرم

 یمختلف زندگ هایجنبهقرار داده و آن را به  یو بررس مورداستفاده( هر بعد را 2012و همکاران ) یلمبارد اما؛ اندکردهو ... اشاره یطیمح

 .اندکرده یمعرف یشهر

 

 (Lombardi et al, 2012)شهری  زندگی با مرتبط هایجنبه و هوشمند شهر یک ابعاد .4جدول 

شهری زندگی با مرتبط هایجنبه ابعاد یک شهر هوشمند  

هوشمند اقتصاد  صنعت 

هوشمند مردم  تحصیالت 

هوشمند حکومت الکترونیکی دموکراسی   

هوشمند تحرک هازیرساخت و تدارکات   

هوشمند محیط پایداری و کارایی   

هوشمند زندگی کیفیت و امنیت   

 

 نیهوشمندانه و با استفاده از آخر یافراد به روش یازهای، نشودمی یطراح کیالکترون یزندگ هایزیرساختشهرها که بر اساس  نیدر ا

 یشهرها ینیشهرنش یتوسعه زندگ یازهاین ترینضروریو  ترینمهماز  یکیزیف هایزیرساخت. اگرچه شودمی نیتأم ایروز دن هایفناوری

هوشمند،  یزندگ طیدارند. محنیاز  ایروز دن هایفناوریبر  یمبتن یارتباط یابزارها به ازپیشبیششهرها  امروزههوشمند است، اما 

هوشمند  یشهرها یاصل یارهایشهروندان هوشمند، از مع ترمهماز همه  ؛ وهوشمند، ساختمان هوشمند و ... ونقلحملاقتصاد هوشمند، 

گفت که  توانمیاست. پس  آینده یشهرها یبشر و به عبارت ندهیآ زندگیو مشخصات  هاویژگی انگریب یشهر یهوشمند هستند. آینده
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 یزندگ تیفیک یهاها و شاخص، به مؤلفه5اساس در جدول  نیهوشمند را تجربه خواهد کرد. بر ا یدر شهرها یزندگ ،آیندهبشر در 

 شده است.اشاره یشهر

 

 شهری زندگی توسعه هوشمند در جهت ارتقا کیفیت ریزیبرنامه هایمؤلفه .5جدول 
 منبع هاؤلفهم ابعاد یک شهر هوشمند

 هوشمند اقتصاد
، اندازپسنرخ اشتغال، متوسط درآمد، قدرت 

 قدرت خرید، مشاغل مجازی،

 (1393ی )نجف و احد نژاد

 (1393) دخت حسن و نهیبی 

 (1394) همکاران و فنی 

 (1395) نوری و قاسمی

 (1394) زارعی و پوراحمد 

 (1391) ابریص و لطفی

 (1391) جوکار سرهنگی و خادمی 

 (1395و همکاران،  یهی)فق

 (1394 ،ی)افضل

 (1396و رهنما،  ی)کماندار

 (1393) نژاداحمدی و بندرآباد 

Albino et al, 2015 

Wang et al (2010) 

 Mason et al (2010) 

 Azahan et al (2009) 

Węziak-Białowolska (2016) 

 هوشمند مردم
مدرک تحصیلی، قدرت کار با ابزار هوشمند، 

 اجتماعیتسلط به زبان انگلیسی، تعامالت 

 هوشمند حکومت
 هایزیرساختمشارکت شهروندی، حس تعلق، 

 فناوری اطالعات

 هوشمند تحرک
 ونقلی، پاسخگویی، پیاده مداری، حملدسترس

 عمومی

 هوشمند محیط
 یآوردفع فاضالب و جمع ستمیهوا، س یآلودگ

 ، آلودگی صوتی، حفاظت از منابعزباله

 هوشمند زندگی
آسایش، رفاه، کیفیت خدمات، امنیت، ایمنی، 

 تفریح
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