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  چکیده 

تعیین کننده و  تواند برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار روستایی بسیار بررسی و ارزیابی کیفیت زندگی می

قیق از نظر این تح با عمران و توسعه روستایی کند. مهم باشد و کمک عمده ای به پیشبرد برنامه های مرتبط

اده های مورد نیاز از طریق روش های اسنادی و دتوصیفی است. -کاربردی و از نظر روش تحلیلی  ؛هدف

ل سرشماری کل کشور در سا نیآخربر اساس  پژوهشی آمارجامعه . پیمایش میدانی جمع آوری شده است

ین تعداد با ساکن در مناطق روستایی دهستان صادقیه هست که از ا خانوار 3550و  نفر 11662 برابر با 1395

مه محقق ساخته بود مورد سنجش پرسشنا ابزارنمونه انتخاب شد.  عنوانبهنفر  370استفاده از فرمول کوکران 

ی کیدرما توسط پنل متخصصان تأیید شد. جهت بررسی پایایی یک مطالعه راهن آن که روایی صوری و محتوایی

 هایای شاخصبر ی کرونباخآلفااز روستاهای خارج از محدوده انجام و پایای پرسشنامه با استفاده از فرمول 

، 2، کم=1=ی لیکرت )خیلی کمقسمتپنجمحاسبه شد. پرسشنامه در قالب طیف  710/0تا  922/0مختلف بین 

اعمال سهم  ستاهای مورد مطالعه از( طراحی شد. توزیع پرسشنامه در بین رو5، خیلی زیاد=4، زیاد=3متوسط=

هر روستا  جمعیتی روستاها استفاده شد به این صورت که پرسشنامه به نسبت تعداد سرپرست خانوار ساکن در

یافته های  .اده شدای استفتک نمونه t ز آزمونا هاتصادفی بین اهالی توزیع شد. برای تحلیل داده صورتبهو 

فیت امنیت اجتماعی و فردی، کیفیت بهداشت و سالمت و کی»دهد که در کل  شاخص های  پزوهش نشان می

رامد و شاخص های کیفیت دهای دیگر قرار دارند در وضعیت مناسب تری نسبت به شاخص « محیط زیست

 وضعیت نامناسبی قرار دارند.  و اشتغال و کیفیت زیرساخت در

 یه، شهرستان نجف اباد.کیفیت زندگی، دهستان صادق کلید وازه گان:
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    مقدمه و شرح بیان مسئله 

ترین عواملی است که بیانگر چگونگی مهم رندهیدربرگیک اجتماع، کیفیت زندگی است که  کنندهنییتعشاخص 

بسیاری از صاحب نظران   (.2016، 1بارکوسا -زیستن افراد در یک جامعه و رفاه شخصی افراد است )بین 

دانند. بنابراین مفهوم توسعه و کیفیت زندگی بسیار  همان شاخص کیفیت زندگی می شاخص توسعه انسانی را

هرچند ارتقا و پایداری کیفیت زندگی در مقیاسهای فردی (. 4:1392، به هم نزدیک هستند )رستمی و همکاران

های اخیر با  های روستایی از دیرباز مورد توجه برنامه ریزان بوده است اما در دههو اجتماعی در سکونتگاه

اولویت یافتن اهداف اجتماعی توسعه و تدوین انها در قالب برنامه های توسعه به تدریج نگرش انسانی و 

راین بناب(. 2:1396جامعه شناختی درباره کیفیت زندگی به ادبیات توسعه راه یافته است )صالح پور و جاللیان، 

یط زندگی فردی و اجتماعی انسانها شکل گرفته و نمود که تغییراتی در شرا کیفیت زندگ زمانی تحقق می یابد

 (.6:1395عینی آن قابل مشاهده و نمود ذهنی ان نیز قابل درک باشد )سجاسی قیداری، 

چیز امری نسبی است و برای تعریف و سنجش آن معیار مطلق و  هربه سخن دیگر کیفیت زندگی بیش از 

 شدتبهزندگی مفهومی است که  تیفیک مصداق داشته باشد. جا همهی وجود ندارد که در شمولجهانجامع و 

های کیفیت  به عبارت دیگر معیارها و شاخص (.2012 2کیلین، –ترک اوقلو ) از زمان و مکان است. متأثر

 که (.3:1393وضعیت متفاوتی برخوردار هستند. )عزیز پور و همکاران، زندگی در هر شرایط مکانی فضایی

ازجمله دالیل آن فقر گسترده، نابرابری در توزیع امکانات، برخوردار نبودن از حداقل شرایط زندگی مانند، 

بنابراین ؛ (2016، 3)هامر و اسپیر استدسترسی نداشتن به آب بهداشتی سالم و فاضالب مناسب در روستاها 

یی مردم کشور به روستا و محل ی روستایی، وابستگی امنیت غذاهاطیمحبه دلیل شرایط خاص زندگی در 

روستا  ترین توجهات برنامه ریزان توسعه، بهبود کیفیت زندگی افراد ساکنتولید محصوالت استراتژیک از مهم

ی توسعه، بهبود معیشت خانوار، افزایش کیفیت المللنیبهدف تمامی برنامه ریزان ملی و  کهیطوربهبوده، 

با توجه به اینکه توسعه روستایی راهبردی برای بهبود زندگی  (. لذا2010، 4زندگی روستائیان است )هوگان

اجتماعی و اقتصادی روستاییان فقیر است؛ بنابراین اهداف توسعه روستایی باید گسترش یابد، این اهداف بهبود 

شامل و بهداشت و رفاه را  آموزشحداقل قابل قبولی از غذا، مسکن،  نیتأمو  وضع تولید، افزایش اشتغال

های روستایی بخصوص فضاهای پیراشهری به دلیل  مکاندر این بین  (.5:1398)قنبری و همکاران،  شودیم

                                                           
1 Bien–Barkowska 
2 Turkoglu -Kilic 
3 Hammer 
4 Hogan 
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امکانات، برخوردار نبودن از حداقل شرایط زندگی  ند فقر گسترده، نابرابری در توزیعهایی مان چالش

تراکم باالی جمعیت، کمبود  مانند، دسترسی نداشتن به اب بهداشتی سالم و فاضالب، کمبود جاده مناسب،

یرد )مومنی و همکاران، اموزشی، باید مورد توجه بیش از پیش مسئوالن و برنامه ریزان قرار گ فضاهای

روستاهای دهستان صادقیه در طی سالهای گذشته همواره شاهد افزایش جمعیت  (. افزون بر این 194:1399

های اطراف بخصوص  نجف اباد  و استان از بخش سریز خود شهر نجف اباد و شهرک های اطراف 

واند نقطه عطفی در افزایش جمعیت روستاها باشد. در این بین فراهم خوزستان بوده است. که این امر می ت

اسی است کردن امکانات برای جمعیتی که اکثر انها قبال زندگی شهری را تجربه کرده اند از ملزومات اس

زندگی را به دوش میکشد. لذا با توجه به مسائل به وجد امده در  که خود این امر مقوله  و بحث کیفیت

این پزوهش ما در پی دستیابی به سنجش وضعیت کیفیت زندگی در روستاهای دهستان صادقیه نجف اباد 

 هستیم . 

  مبانی نظری 

، مفهوم کیفیت زندگی در کشورهای اروپایی رواج یافت) حاج یوسفی، میالدی 60از ابتدای دهه  

(.کیفیت زندگی به عنوان مفهومی برای نشان دادن میزان رضایت فرد از زندگی و به عبارتی، 1:1385

بعاد میتواند . این اروه ها از ابعاد مختلف زندگی استمعیاری برای تعیین رضایت و عدم رضایت افراد و گ

، امروزه در طرفی دیگرفراغت را شامل شود. از و اوقات بهداشت، امنیت  ، اموزشی،زمینه های تغذیه ای

ادبیات برنامه ریزی توسعه مباحث کیفیت زندگی به عنوان یک اصل اساسی پیوسته مورد نظر برنامه ریزان 

   (.34:1390و مدیران امر توسعه است )قالیباف و دیگران، 

، رفاه و عدالت اجتماعی در نی بود که درباره کیفیت زندگیمصاف بر این دیوید اسمیت اولین جغرافی دا

کاتر مفهوم کیفیت زندگی را رضایت فرد (. افزون بر این 6:1395جغرافیا صحبت کرد )توکلی و مومنی، 

مالمن معتقد است کیفیت زندگی تعامل پویا بین فرد  (.Cutterاز زندگی، محیط پیرامونی خود میداند )

سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی را (.Mallman مفروض ، جامعه و محل سکونت او میباشد.)

رزش اجتماعش و نیز در در رابطه با فرهنگ و نظام اشخصی هر فرد از وضعیت زندگی خود  دریافت

کیفیت  (.38:1392اهداف، انتظارات، استاندادها و احتیاجاتش تعریف میکند ) قدمی و معتمد، رابطه با 

مجزا توان ان را ی ، اقتصادی و سیاسی است و نمزندگی محصول تاریخی نظام های فرهنگی، اجتماعی



 دانیمر                     

  

 

411 

 

بنابراین مفهوم کیفیت زندگی یک متغیر مرکب میباشد ووضعیت ان به سطح از ساختارهای فوق تبیین کرد؛ 

وان ان را با طراحی و تدوین شاخص هایی تعریف و اجرا عه یافتگی جوامع بستگی دارد و می تتوس

  (.64:1395کرد)خادم الحسینی،

  ه پژوهش پیشین

( در مقاله ای با موضوع ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی روستایی )مطالعه 1390پور طاهری و همکاران)

کیفیت اموزش ،  بر اساس دیدگاه های جامعه نمونه؛موردی: دهستان خاوه شمالی، استان لرستان نشان دادند 

  کیفیت محیط مسکونی، کیفیت محیط فیزیکی و نیز کیفیت پایین تر از حد متوسط ارزیابی شده است.

در پژوهشی با موضوع ارزیابی کیفیت زندگی مناطق روستایی با استفاده ( 1394شاهرخی ساردو و همکاران )

نتایج نشان داد روستاهای مورد مطالعه (، دهستان اسفندقه شهرستان جیرفت از تاکسنومی عددی )مورد مطالعه:

های گردشگری  و رضایت از ویژگی ظ شاخص های اوقات فراغت ، دارایی، اموزش، کیفیت منابع جمعیاز لحا

 کشاورزی در وضعیت نامناسبی قرار دارند.

فرسوده ( در پژوهشی با موضوع تحلیل و ارزیابی کیفیت زندگی در سکونتگاه بافت 1399دهقانی و همکاران)

، نشان دادند که کیفیت زندگی در جهان امروز به عنوان معیاری شناخته تهران( 12)مطالعه موردی: منطقه  شهری

شده برای سنجش وضعیت و رتبه بندی شهرها و شناخت شهرهای برتر جهان ، چه از نظر تبلیقاتی و چه از 

شده است. در این راستا باال بردن  ..( تبدیللی) برای سرمایه گذاران، مهاجران صاحبان کسب و کار و نظر عم

تواند تا  و زیست محیطی میهای کالبدی، اجتماعی، اقتصادی  گیکیفیت زندگی و وضعیت رضایت از ویژ

 .حدودی در این محالت مشکل گشا باشد

   روش شناسی 

تحلیلی توصیفی است. داده های مورد نیاز از طریق روش  ؛کاربردی و از نظر روش ؛این تحقیق از نظر هدف

سرشماری کل  نیآخربر اساس  پژوهشی آمارجامعه . های اسنادی و پیمایش میدانی جمع آوری شده است

که از  مناطق روستایی دهستان صادقیه است ساکن در خانوار 3550و  نفر 11662 برابر با 1395کشور در سال 

مورد سنجش پرسشنامه محقق  ابزارنمونه انتخاب شد.  عنوانبهنفر  370این تعداد با استفاده از فرمول کوکران 

توسط پنل متخصصان تأیید شد. جهت بررسی پایایی یک مطالعه  آن ساخته بود که روایی صوری و محتوایی

ی کرونباخ برای آلفاشنامه با استفاده از فرمول ی از روستاهای خارج از محدوده انجام و پایای پرسکیدرراهنما 
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ی لیکرت )خیلی قسمتپنجمحاسبه شد. پرسشنامه در قالب طیف  710/0تا  922/0مختلف بین  های شاخص

( طراحی شد. توزیع پرسشنامه در بین روستاهای مورد مطالعه 5، خیلی زیاد=4، زیاد=3، متوسط=2، کم=1کم=

استفاده شد به این صورت که پرسشنامه به نسبت تعداد سرپرست خانوار ساکن  از اعمال سهم جمعیتی روستاها

در  قابل مشاهده است. (1)که توزیع نمونه در جدول  تصادفی بین اهالی توزیع شد صورتبهدر هر روستا و 

جدول توسط ده شاخص مشخص گردید. روستاهای دهستان صادقیهارزیابی سطح  کیفیت زندگی  این تحقیق

 انجام گرفت. spss افزارها در نرمای استفاده شد و کلیه تحلیلتک نمونه t ها  از آزمونبرای تحلیل داده و(.1)

 لفای کرونباخ هر شاخصآو گویه های کیفیت زندگی و میزان ی هاشاخص (:1)جدول

هامعرفها و گویه آلفای  

 کرونباخ

 مؤلفه شاخص

وضعیت معابر بخصوص در زمستان  -هاکوچهوضعیت اسفالت  -های ارتباطیمیزان کیفیت جاده

 و هوایی منطقه آبهنگام بارندگی به توجه به وضعیت 

855/0 کیفیت  

رساختیز  

گی
ند

ت ز
یفی

 ک

 -توسط نهضت سوادآموزی سوادانیباموزش به -ی برای دانش آموزاندبستانشیپوجود مهد و 

 ی ترویجیهاکالسی برگزاررضایت از 

710/0 کیفیت آموزش  

 عمومی

رضایت از دسترسی به بیمارستان مناسب در سطح دهستان و  -دسترسی به شبکه بهداشت روستا

 اورژانسرضایت از خدمات  -بودن پزشک خانواده در دسترس -شهرستان

832/0 کیفیت  

بهداشت و 

 سالمت

ی مسکن ربنایزاز وضعیت اتاق و  تیرضا -استفاده از تسهیالت بالعوض برای نوسازی مسکن خود

 میزان کیفیت مسکن شما به لحاظ مقاوم بودن در برابر مخاطرات طبیعی و محیطی -خود

736/0  کیفیت مسکن 

 -دارید تیرضااز کیفیت غذایی خانواده خود  -ی مناسب در سبد غذاییهانیتامیورعایت استفاده از 

 در روستا تیفیباکی غذادسترسی شما به مواد 

922/0 کیفیت امنیت  

 غذایی

 -رضایت از وضعیت شغلی و انتخاب باب میل خود -امنیت شغلی -میزان رضایت از وضعیت درآمد

 انداز در مواقع نیازرضایت از میزان پس

833/0 کیفیت درآمد  

 و اشتغال

بودن نیروی  حاضر -امنیت عمومی روستا از دید شما -باهمکاهش نزاع و درگیری اهالی روستا 

 میزان دزدی معتادین در روستا -هنگام درگیری درصحنهانتظامی 

901/0 کیفیت امنیت  

اجتماعی و 

 فردی

 -وجود پارک و وسایل بازی برای کودکان -وجود امکانات ورزشی برای بخصوص جوانان روستا

 فعال بودن کتابخانه مساجد

763/0 کیفیت تفریح  

 و سرگرمی

 -، برق، تلفن و اینترنت، نزدیک بودن به ایستگاه اتشنشانیآبشبکه گاز،  ازلحاظوضعیت روستا 

 ونقلحملدر دسترس بودن وسایل  -های مواصالتی در فصل زمستان با بارش برفبسته شدن راه

 عمومی

856/0 امکانات  

عمومی و 

 رفاهی

وضعیت آب شرب  -هاکوچهفاضالب به  ورودجلوگیری از  -زباله توسط دهیاریموقع بهی آورجمع

 آوری فضوالت حیوانی از سطح روستاجمع -روستا

729/0 کیفیت محیط  

 زیستی

اضاااو واج)جمنیاااوا : جج(،1390 یتخااا:ا ج)ج  کااا:ا  ج (،1390(،جپواطااا:   ج)ج  کااا:ا  ج 1390منااا: فرجی سااااج ااامکم:اج)ج  کااا:ا   

جج.1400گ: ،ج(،ج)جمط:لع:تجمید واجوگ:اود1388 



 دانیمر                     

  

 

413 

 

  محدوده مورد مطالعه 

از اصفهان جدا و به  1337. این شهرستان در سال باشدهای استان اصفهان میآباد یکی از شهرستانشهرستان نجف

از طرف شمال به  شهرستان نیا کیلومتری نسبت به استان قرار گرفته است. 30شهرستان تبدیل گردید. و در فاصله 

شهر و فالورجان، از طرف غرب به شهرستان تیران و کرون خمینیطرف شرق به شهرستان  از ه،خوار و میم شهرستان بر

 نفر جعیت بوده است. 319000دارای  1395این شهرستان در سال  شود.و از طرف جنوب به شهرستان لنجان محدود می

ز دهستان است که دهستان صادقیه یکی ا 5شود و دارای تقسیم می مهردشتآباد به دو بخش مرکزی و نجف شهرستان

، آبادیحاج(. این دهستان شامل چهار روستایی 30:1386موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی و گیتا شناسی،باشد )ها میآن

و قرار  هاشهری در آن به دلیل نزدیکی به شهر و پدیدار شدن موقعیت پیرا ؛ کهآباد و نهضت آباد است، همتآبادجالل

رب و جنوب غربی، خود دلیلی بر تجمع پذیری در این روستاها شده گرفتن در مسیر جاده مواصالتی اصفهان به غ

 عنوانبهشهید را تقدیم انقالب کرده است و  101خود به تنهایی تعداد  آبادیحاج. الزم به ذکر است روستای است

ی مرکزبخش  نفوذروستای شاهد نمونه کشوری انتخاب شده است. روستای دهستان صادقیه همگی وابسته به حوزه 

 بوده است.  آبادنجفبیشتر از نرخ رشد جمعیت  روستاهاهستند و نرخ رشد جمعیت  آبادنجف
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 محدوده مورد مطالعه نقشه (:1)شماره شکل 

 روستاهای دهستان صادقیه و خانوار و فاصله از شهر و حجم نمونه    جمعیت تیوضع (:2)جدول 

 حجم نمونه کیلومترفاصله روستا از شهر به  1395سال  روستا

  خانوار جمعیت

 121 3 1186 3814 نهضت آباد

 110 2 1060 3448 آبادحاجی

 129 3 1223 4056 آبادجالل

 10 4 81 344 آبادهمت

 370  3550 11662 مجموع
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   وهش ژیافته های پ

درصد زن بودند. از مجموع  19مرد و  درصد پاسخ گویان 81نشان داد که  نتایج مربوط به مشخصات فردی

سال )به  65تا  55 لحاظ وضعیت سنی بیشترین تعداد نمونه در گروه سنی به بودند. متأهلدرصد  96نمونه 

 وو نوشتن بودند  خواندندرصد دارای سواد  43درصد( قرار داشتند. از حیث میزان تحصیالت نیز  46میزان 

درصد  40سال است که ساکن این منطقه هستند. وضعیت فعالیت  40درصد از جامعه نمونه عنوان کردن که 30

 .  باغداری مشغول بودند کارگراندرصد نیز به    20 شغل خود را کشاورز اعالم کردند.

دارای وضعیت امنیت اجتماعی و فردی  دهد که  نشان می(، 3جدول ) نتایج حاصل ازیافته های استنباطی 

ی های انتظامی ) به جهت قرارگیر ترین رتبه از نظر روستاییان است که این امر ناشی از کنترل مرتب یگانباال

وضعیت کیفیت  اصفهان( و کمک خود اهالی برای بهبود این وضعیت است. -روستاها در کنارجاده نجف اباد 

شد ستاییان دهستان صادقیه عنوان رف روکیفیت محیط زیست دارای باالترین رتبه از طبهداشت و سالمت و 

عیت و وضعیت رضایت بخشی بود که این امر را میتوان ناشی از فعالیت دهیاری و مدیران محلی بهبود وض

همگی دارای خانه بهداشت شده اند که این امر از ورود انها به شهر  محیط زیست روستا عنوان کرد.  روستاها

کمترین شاخص در وضعیت کیفیت زندگی روستاهای ی کرده است. برای مسائل کوجک بهداشتی جلوگیر

ناشی از این است که اکثر مهاجران وارد شده به امد و اشتغال است .که این امر؛ دهستان صادقیه مربوط به در

برای کار به شهر نجف اباد  دندارند و مجبورنشغلی در روستا  که شهری بوده اند روستاها کارگران حاشیه

 ها بیشتر رو به خوابگاهی شدن هستند.بروند . در این بین روستا
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 دهستان صادقیههای کیفیت زندگی روستاهای نتیجه آماره آزمون میانگین در بررسی وضعیت شاخص (:3)جدول 
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5184/0 مطلوب  3771/0  69082/0  000/0  467/12  44775/0  94/2  کیفیتجآموزشجع وما 

5439/0 مطلوب  4332/0  54135/0  000/0  358/17  48851/0  98/2  کیفیتج هد شتج)ج المت 

-0324/0 نامطلوب  1622/0-  63497/0  003/0  947/2-  09730/0-  40/2    :خت زکیفیتج 

-/1142 نامطلوب  2399/-  61465/0  000/0  540/5-  17730/0-  32/2  کیفیتجداآمدج)ج شتغ:ل 

4866/0 مطلوب  3639/0  60021/0  000/0  628/13  42523/0  92/2  کیفیتجمسکن 

5425/0 مطلوب  4075/0  66045/0  000/0  834/13  47500/0  97/2 ز ستاکیفیتجمحیطج   

3366/0 مطلوب  2129/0  60488/0  000/0  738/8  27477/0  77/2   مک:و:تجع وماج)جای: ا 

4269/0 مطلوب  2957/0  64179/0  000/0  828/10  36126/0  86/2  کیفیتج منیتجغذ  ا 

4825/0 مطلوب  3229/0  78038/0  000/0  926/9  40270/0  90/2  کیفیتجتف  حج)ج  گ ما 

6466/0 مطلوب  5291/0  57475/0  000/0  673/19  58784/0  08/3  کیفیتج منیتج ست :عاج)جی د  

.1400 : جپژ) ش،منمف، :یته  

 

   نتیجه گیری 

جمعیت خانوارهای روستایی و دسترسی عادالنه  ت زندگی در نواحی روستایی ، تثبیتهدف مطالعه کیفی

انها به زمین و منابع در روستاها است. بررسی و ارزیابی کیفیت زندگی میتواند برای دستیابی به اهداف 

واند کمک عمده ای به پیشبرد برنامه های یار تعیین کننده و مهم باشد و می تتوسعه پایدار روستایی بس

امنیت »شاخص های :های پزوهش نشان میدهد که در کل یافته ستایی کند.مرتبط با عمران و توسعه رو

در وضعیت مناسب تری نسبت به « اجتماعی و فردی، کیفیت بهداشت و سالمت و کیفیت محیط زیست

شاخص های کیفیت درامد و اشتغال و کیفیت زیرساخت از وضعیت  .شاخص های دیگر قرار دارند

تک نمونه ای تمامی شاخص ها به غیر از کیفیت امنیت  Tبه نتایج ازمون نامناسبی قرار دارند. با توجه 

اذعان  توان این تفاوت معنادار است و میکه ( پایین تر هستند 3اجتماعی و فردی از حد مطلوبیت عددی )

در داشت که مناطق روستایی مورد مطالعه از لحاظ شاخص های مذکور در وضعیت نامناسبی قرار دارند. 

در روستاهای مورد  ا توجه به نتایج ذکر شده ، که بیانگر نامناسب بودن وضعیت کیفیت زندگینهایت ب
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به منابع  مند و متناسب با میزان دسترسیهای توسعه باید هدفباید گفت که برنامه ریزی مطالعه میباشد؛ 

 بتواند باعث ارتقا و بهبود کیفیت زندگی انان شود. برای مردم انجام شود تا

  منابع 

(.ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی 1390بدالرضا؛ فتاحی، احمد )ع الدین افتخاری،رکنپورطاهری، مهدی؛ 

  .  13-31(76)43های جغرافیایی انسانی، روستایی، مطالعه موردی: دهستان خاوه شمالی استان لرستان، پژوهش

پذیری شاخص های حکمروایی خوب شهری با (. بررسی میزان تحقق 1395توکلی، هانیه؛ مومنی، مهدی)

شهر تهران(،فصلنامه مطالعات مدیریت شهری ،  22و  7، 1تاکیر بر کیفیتزندگی شهری )مطالعه موردی مناطق 

 .26سال هشتم، شماره 

(. تحلیل و 1399دهقانی، مصطفی؛ بیات، غالمرضا؛ عبداهلل زاده رودپشتی، مصطفی؛ قضاتلو، اسماعیل )

تهران( ، فصلنامه جغرافیا  12زندگی در سکونتگاه بافت فرسوده شهری )مطالعه موردی: منطقه  ارزیابی کیفیت

 . 93-108،ص 4، شماره 3و روابط انسانی، بهار دوره 

های روستایی بر سطح سرمایه (. نقش عضویت در تشکل1392رستمی، فرحناز؛ علی آبادی، وحید؛ بقایی، سارا )

 .1-14، ، ص2، شماره 2دوره روستایی. اقتصاد فضا و توسعه روستایی، اجنماعی و کیفیت زندگی زنان 

ها و مدلها -(. سنجش کیفیت زندگی : بررسی مفاهیم ، شاخص1387رضوانی، محمدرضا؛ منصوریان، حسن )

 .  1-26، ص3، شماره 11دوره و ارائه مدل پیشنهادی برای نواحی روستایی، روستا و توسعه، 

(. ارزیابی توزیع فضای کیفیت زندگی 1390ی )مجتب ی پور،حاج احد اهلل، فتاحی، .بدالرضاع الدین افتخاری،رکن

، 2دوره ی روستایی،هاپژوهشمرکزی شهرستان دلفان استان لرستان.  بخش در مناطق روستایی مطالعه موردی:

 .69-94، ص 2شماره 

های نقدی بر بهبود کیفیت زندگی خانوارهای پرداخت یارانه راتیتأث(. تحلیل 1395) حمداهلل سجاسی قیداری،

 . 107-142 ، ص85، شماره 23دوره روستایی )مطالعه موردی: روستاهای دهستان شرینگ(. مجلس و راهبرد، 

ارزیابی کیفیت زندگی مناطق روستایی با  (.1394شاهرخی ساردو، صالح؛ نوری پور، مهدی؛ پدرام، پیمان )

د مطالعه: دهستان اسفندقه شهرستان جیرفت(،علوم ترویج و اموزش کشاورزی، استفاده از تاکسنومی عددی )مور

 .2، شماره 11جلد 
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های روستایی )مطالعه (. سنجش پایداری کیفیت زندگی در سکونتگاه1396صالح پور،شمسی؛ جاللیان، حمید )

 . 427-452 ، ص4، شماره 4دوره  موردی دهستان حسنلو، اذربایجان غربی(، راهبردهای توسعه روستایی،

ی هاگاهسکونت(. تحلیل فضایی کیفیت زندگی در 1393افروخته، حسن؛ شامانیان، مریم ) عزیز پور، فرهاد؛

-122، ص1، شماره 3دوره روستایی، مورد: دهستان قرق شهرستان گرگان. اقتصاد فضا و توسعه روستایی،

107 .  

(. ارزیابی کیفیت 1390مجتبی؛ رمضان زاده لسبویی، مهدی؛ طاهری، محمد رضا)قالیباف، محمد باقر؛ روستایی ، 

 .33-53، ص31زندگی شهری، )مطالعه موردی: محله یافت اباد(، فصالمه جغرافیا، شماره 

(. بررسی کیفیت زندگی در شهرهای کوچک با تاکیر بر بعد سالمت فردی 1392قدمی، مصطفی؛معتمد، سمانه)

 . 33-50، ص 49موردی: شهر نور استان مازندران(، جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، شماره و اجتماعی)مطالعه 

های (. توان1398، فائزه؛ رئیسی، محمد کریم )پور یمیابراهقنبری، سیروس؛ شایان، محسن؛ رشیدی، سعیده؛ 

دوره بینی نتایج آن بر توسعه روستایی، جغرافیا و پایداری محیط، توسعه کشاورزی شهرستان داراب و پیش

  . 67-82 ، ص2نهم، شماره 

(. اثرات حکمروایی خوب بر زیست پذیری 1399مومنی، احمد؛ جهانشیری، ماندانا؛ عزمی، آئیژ )

اول، سکونتگاه های پیراشهری در دهستان ادران، فصلنامه توسعه فضاهای پیراشهری،  سال دوم، شماره 

  . 193-205ص
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