
Quality of Life Assessment تقييم جودة الحياة 

1 

 وهو معٌشة،لل جٌد معٌار بأنها تعرٌف : Quality of Life (QOL)الحياة جودة

 التعلٌم لٌشمل مفهومال عٌتوس تم ،1960 عام فً .االقتصادٌة للرفاهٌة مقٌاس

 كلمة فً جونسون .ب لٌندون الرئٌس وقال .(1990 ،فالوفٌلد) ٌةوالرفاه والصحة

 عن فقط قٌاسها ٌمكن وانما المصرفً، حسابنا بحجم األهداف قٌاس ٌمكن ال" ،له

 ."شعبنا ابناء ٌعٌشها التً المعٌشة نوعٌة طرٌق

  همظروف مع المجتمعات أو لألفراد والنفسً البدنً الرضا تحقٌق ًه الحياة جودة

 .والبٌئٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة الصحٌة العوامل ذلك فً بما ،ٌةمعٌشال

  قابلة عوامل او متغٌرات بأنها المؤشرات تعرٌف وٌمكن :الحٌاة جودة مؤشرات

 .معٌنة ظواهر أو معٌن نظام حالة إلى تشٌر والتً والمالحظة للقٌاس

 المجاالت بٌن للتفاعل نتٌجة تكون (فٌه العٌش قابلٌة به ٌقصد) المكان نوعٌة ان

 المادٌة المجاالت بٌن للتفاعل نتٌجة هً واالستدامة واالجتماعٌة، المادٌة

  (واالقتصادٌة واالجتماعٌة المادٌة) مجاالت ثالثة بٌن التفاعل وٌعرف .واالقتصادٌة

 .المعٌشة نوعٌة او sustainability االستدامة أنه على

 

 :الحياة جودة تقييم في الجغرافية المعلومات ونظم بعد عند االستشعار تطبيقات

 

 الجراء البٌئٌة المتغٌرات الستخراج كبٌرا موردا بعد عن االستشعار بٌانات توفر

 من المستمدة الحضرٌة الحٌوٌة البٌئٌة المتغٌرات اعتماد تم اذ .الحٌاة جودة تحلٌل

 من المستخرجة واالقتصادٌة االجتماعٌة المتغٌرات مع بعد عن االستشعار بٌانات

 استخدم والذي ،Green(1957) قبل من الحٌاة جودة لتقٌٌم السكانً التعداد بٌانات

 السكن، كثافة ذلك في بما ،الفيزيائية او المادية البيانات الستخراج الجوية الصور

 االحياء ضمن األراض واستعماالت واحدة، أسرة من المؤلفة المنازل وعدد

  األعمال منطقة إلى السكنية المناطق من المسافة وبعد لها، المجاورة او السكنية

 مع البيانات تلك بين الجمع ثم ، central business district (CBD) المركزية

 ،اإليجار ومعدالت الجريمة، ومعدل التعليم مثل واالقتصادية، االجتماعية البيانات

 "السكنٌة الحاجة» حٌث من البحث موضوع المدٌنة   فً سكنٌة منطقة كل لترتٌب
residential desirability. 
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 المعلومات نظم وتكنولوجٌا الرقمً بعد عن ستشعارالا مجال فً التطورات أدت وقد

 باالعتماد بها للقٌام كفاءة أكثر الحٌالة بجودة تتعلق ًتال أالبحاث جعل إلى الجغرافٌة

 .السكانً للتعداد قتصادٌةالا جتماعٌةالا والبٌانات بعد عن ستشعارالا بٌانات دمج على

 .المختلطة البٌانات أساس على الحضرٌة الحٌاة لجودة مؤشرات ثالثة تطوٌر تم وقد

  أنها على تفسٌرها تم وقد

 housing index ،السكن مؤشر•

 attractivity index الجاذبٌة، مؤشر•

 repulsion index .التنافر مؤشر•

  الحٌاة جودة من فقط واحدا جانبا ٌصف الثالثة المؤشرات هذه من كل فإن ذلك، ومع

 .معٌنة لوحدة الحٌاة جودة عن كاملة صورة إعطاء ٌمكن وال
 

 لمدٌنة الحٌاة لجودة خرائط بإنشاء Lo and Faber (1997) فابر و لو من كل قام

 استعماالت ذلك فً بما البٌئٌة العوامل دمج خالل من بجورجٌا (كالرك مقاطعة) ثٌناا

 تسوٌة ومؤشر ،LSTاألرض سطح حرارة ودرجة ،LULC األرضً الغطاء / األراضً

 التعداد ومتغٌرات الندسات للقمر الفضائٌة المرئٌات من NDVI  النباتً االختالف

 خرٌجً ونسبة المنزل، قٌمة ومتوسط الفرد، ودخل السكانٌة، الكثافة مثل السكانً
 نظمل تراكبال وطرق PCA االساسٌة المركبات تحلٌل أسالٌب باستخدام الكلٌات

 ،PCA- 1  األول االساسً المركب فإن ذلك، ومع .التوالً على الجغرافٌة، المعلومات

 كان ،greenness of the environment "البٌئة ةخضر" بأنه المؤلفون هفسر الذي

 استنادا الجودة مستوى قٌاس فإن وبالتالً، التباٌن؛ مجموع من فقط % 54.2 ٌوضح

  أي ،الثانً االساسً المركب ٌتضمن لم ألنه شامال ٌكن لم األول االساسً المركب إلى

 أخرى، ناحٌة من ،رتبة االعلى المركبات او ،personal traits "الشخصٌة السمات"

 طبقات تجمع والتً ، GIS overlay الجغرافٌة المعلومات نظم تراكب طرٌقة تتمكن لم

 الزائدة المعلومات إزالة من تتمكن لم اذ ، المرتبة او (المتغٌرات) المصنفة البٌانات

 .العالٌة االرتباط عالقة ذات البٌانات مجموعات فً الموجودة

 Gross Domestic للفرد المحلً االجمالً الناتج مؤشر على االعتماد ٌمكن كما
Product (GDP) الحٌاة لجودة كمعٌار .   
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 Determinants of quality of lifeمحددات جودة الحياة 

هذه لتمثٌل  المستخدمة، والمؤشرات الحٌاةالدالة على جودة  العوامل التسعة 

 :العوامل، هً

 الرفاهٌة المادٌة. 1

 الواحد، للشخص النتاج االجمالً المحلً 

 

 .تجمع من التعداد السكانً سنواتبالالوالدة العمر المتوقع عند متوسط . 2

 

 االستقرار السٌاسً واألمن - 3

 .  االستقرار السٌاسً والتصنٌفات األمنٌة

 

 الحٌاة األسرٌة. 4

 ، وتحوٌله إلى فهرس(السكانمن 1000لكل )معدل الطالق 

 (. أعلى) 5إلى ( أدنى معدالت الطالق) 1من 

 

 حٌاة المجتمع. 5

 الكنٌسةحضور معدل فً  مرتفعاإذا كان البلد  1المتغٌر الوهمً الذي ٌأخذ القٌمة 

 . ذلكغٌر ل صفرأو العضوٌة النقابٌة؛  او الجامع 

 

 المناخ والجغرافٌا -6

 .خط العرض، للتمٌٌز بٌن األجواء الدافئة والبرودة

 

 األمن الوظٌفً. 7

 .ونسبتها  معدل البطالة، 

 

 الحرٌة السٌاسٌة -8

 1مقٌاس . متوسط مؤشرات الحرٌات السٌاسٌة والمدنٌة

 (. غٌر حرة) 7إلى ( حرٌة تمامة)

 

 المساواة بٌن الجنسٌن - 9

 وفق آخر المعلومات المتاحةنسبة متوسط دخل الذكور واإلناث، 


