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 چکیده

رشد جمعیت، افزایش تقاضا و نیاز  .انددادهیجاهستند که امروزه اکثریت جمعیت جهان را در خود  ییهامکانشهرها 

موجب شده تا شهرهای امروزی  و... یطیمحستیز ،فرهنگی، اقتصادی-کالبدی، اجتماعی یهاعرصهشهروندان در 

 یهاخواستهپاسخگوی بتواند ید با ساختانساناین مکان  رونیازا بیشتر به سمت زوال حرکت کنند. روزروزبه

کیفیت  پایدار دست پیدا کند. یاتوسعهخشد و در پی آن خود نیز به بشهروندانش باشد تا کیفیت زندگی آنان را بهبود ب

 یارائهدر این راستا هدف پژوهش حاضر  .ردیگیبرمرا در  هاانسان زیستیزندگی امری است که تمامی ابعاد 

 یمقولهاین  از ترکاملدستیابی به شناختی بر کیفیت زندگی در جهت  اثرگذار یهاشاخصو مفاهیمی از ابعاد 

. باشدیمتحلیلی -به لحاظ هدف از نوع کاربردی و روش آن توصیفی تحقیق پیش رو .باشدیمگسترده 

نتایج حاکی از آن  ، کتب و اسناد صورت پذیرفت.هامقالهمشتمل بر  یاکتابخانهاطالعات به روش  یگردآور

و بر رضایت و اهمیت  بودهمستقیم در ارتباط  طوربه هاانسانکیفیت زندگی با دو محیط عینی و ذهنی است که 

شش شاخص؛ زیست پذیری، توسعه پایدار، سرمایه، در این جهت  است. اثرگذاربرای شهروندان  هاطیمحاین 

 همآن، که بر شناخته شدنداصلی کیفیت زندگی  یهاشهیرو مشارکت مردمی،  یآورتابرضایتمندی سکونتی، 

بنابراین جهت دستیابی به کیفیتی مطلوب در شهر و بالطبع زندگی شهروندان، . باشندیم ریرپذیتأثو هم  رگذاریتأث

 قرار گیرند.  مدنظر زمانهم طوربهباید تمامی عوامل فوق در یک سایه و 

 پایدار، رضایتمندی سکونتی، تاب آوری، مشارکت مردمیکلمات کلیدی: زیست پذیری، توسعه 
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 مقدمه

 ،کرده شهری رشد خدمات و امکانات ،هاهیسرماصنایع،  تمرکز ،شهرنشینی جمعیت افزایش با همگام

ربانی ) پدید آمده استبشر  برای یریناپذجبران و مشکالت شدهلیتبد کنونی یشهرهاکالن به بزرگ شهرهای

اصلی مردم،  یهاسکونتگاه عنوانبهمسکونی شهری  یهاطیمحامروزه اهمیت بنابراین  (.56: 1386و کیانی پور، 

انواع  یتوسعهابزار مهمی برای اول  یوهلهدر  هاطیمحدر این  کهیطوربه ،باشدیمدر حال افزایش  روزروزبه

دوم اینکه جمعیت زیادی در  و آورندیمزندگی نظیر؛ سالمت، خانواده، کار یا فراغت فراهم  یهاشاخص

توجه  هاآنبه محیط زندگی  ستیبایمو یا در آینده زندگی خواهند کرد که  کنندیمنواحی شهرنشین زندگی 

کاهش رضایتمندی  جهیدرنتلذا پی بردن به دالیل افول کیفیت زندگی و ، (10: 1391شود )رفیعیان و مولودی،

توجه بسیاری از دانشمندان و  یافته وی ساکنین اهمیتی روزافزون افراد، و نیز دالیل بروز نارضایتسکونتی 

 زندگی کیفیت .(32: 1395)رفیعیان و همکاران، نموده استبه مفهوم کیفیت زندگی معطوف را  نظرانصاحب

علوم  ت،یریمد اقتصاد، ،یروانشناس ،یاز منظر علوم اجتماع ،یاست که امروزه در مطالعات شهر یموضوعاتاز 

 تیرضا نییتع یبرا یزندگ تیفیکترکیبی  یهاشاخص بررسی. در این راستا قرارگرفته موردتوجهو....  یاسیس

، که مطرح گردیدمحلی  یهادولتو همچنین ارزیابی کارایی از ابعاد مختلف  هاگروهافراد و  تیرضا و عدم

؛  31: 1390و همکاران، بافیقال) دانستدر بهبود وضع موجود  هایزیربرنامهتمام  یهدف اصل آن را توانیم

Camanho; 2011: 398-409 & Morais).  کیفیت زندگی  یهاشاخص یتوسعه، دهدیمتحقیقات نشان

به بهبود کالبد محله نیاز دارد، بلکه در ارتباط با شهروندان و جامعه نیز هست  تنهانه

(Mcmahon,2002:172) مردم ساکن  یستیبر بهز تواندیممحدوده  کی یکیزیو ف یاجتماع طیمح. بنابراین

رویکرد کیفیت زندگی شهری تالشی در جهت  یطورکلبه .(Lambiri,2006: 2)در آن محدوده اثر بگذارد 

شهری مناسب و در دسترس برای همگان در چهارچوب پایداری  ایجاد شهر سالم و فراهم آوردن خدمات

باال، شرایط کالبدی، اجتماعی  تیفیباکمحیطی در ( تا با قرارگیری 97-118: 1391موسوی و باقری،) باشدیم

زندگی و شکوفایی  یهانقشدر جهت توانمندسازی ساکنین شهر برای اجرای مناسب و پایدار اقتصادی  و

کمیت زندگی  فقطنهی امروز ، در دنیابه بیانی دیگر . (Ashton; 2000:14-15) آیدفراهم  استعدادهای آن

میزان  چراکه است، داکردهیپ، بلکه کیفیت زندگی و ارزیابی که فرد از زندگی خویش دارد ، ارزش زیادی ما

فرصت را برای داشتن یک  نیترمهمو میزان رضایتی که از زندگی خود دارد  بردیملذتی که فرد از زندگی 

و زیستن  بودنزنده. بنابراین کیفیت زندگی تنها (Harpham et al; 2001:109) دهدیمزندگی شاد به او 

مطالعه کیفیت زندگی  لذا هدف غایی گذاران زندگی نیز مهم است، ینحوهبلکه کیفیت و  شودینممحسوب 
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 مطلوب را داشته باشند تیفیباکاز زندگی  یمندبهرهبدین منظور است که مردم توان  و کاربرد متعاقب آن

(Allenetal;2014:14). گفت کیفیت زندگی شهر یا محیط زندگی به معنای  توانیم یطورکلبه تیدرنها

-، اجتماعییهاشاخصپایدار شهری در راستای توجه به  یتوسعهگذر از زندگی صرف کمی و اقتصادی به 

( و در تعامل 294: 1392،و همکاران زاده صراف) یزیربرنامه یهاعرصهدر  یطیمحستیزفرهنگی، اقتصادی و 

 یهابحث نیترمهمیکی از  که ،(36: 1388)مولودی، باشدیمکالبدی و کارکردی محیط شهری  یهاشاخصبا 

ارتباط و تعامل انسان با محیط اطراف خود  ینحوهدر مطالعات کیفیت محیط مسکونی، توجه به  موردتوجه

ل متعددی در میزان آن اثرگذار هستند. در این بنابراین کیفیت زندگی، عنصری است که عوام .بوده و هست

دستیابی بر کیفیت زندگی در جهت  اثرگذار یهاشاخصو ابعاد  ی ازمفاهیم یارائهراستا هدف پژوهش حاضر 

 .باشدیم گسترده یمقولهاین  از ترکاملبه شناختی 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 یدههجمعیتی به  یهایژگیوتوجه جغرافیا به کیفیت زندگی به لحاظ مفاهیمی چون؛ منابع طبیعی، تولید و 

و  میمفاه ،اءیدر اش یباارزش یهایژگیواز وجود  یحاک عموماً تیفیک(. 160: 1381)اسمیت، گرددیبازم 1960

 گرددیم یتلق یمحور میاز مفاه یانسان علوم و در "از کمال  یادرجه"یلغو انیب و در هاستدهیپد

 یمندتیرضا فیتوص منظوربهاست که  تیاز مطلوب یسطح انگریب شهیهم تیفی(.ک2: 1395)ترکاشوند،

 پیدا عینیت جوامع یدر زندگو  (Myers,1988:350) رودیمسکونتشان به کار  تیشهروندان از وضع

 ینسب یامورو  هاارزش ق،یسال بنا بر یتا حد هاآن مطالبات و جوامع با در ارتباط که است ذهنیتی و کندیم

 ساختار نیهم یواسطهبه است. یانسان  در جوامع یاز زندگ تیآن رضا ییو هدف غا شودیمرا شامل 

در  یزندگ تیفیبا عنوان ک یترکاملمفهوم  ریاخ یهادهه یط، انسان یبازندگآن  میارتباط مستق و یچندوجه

 (.3: 1395مطرح گردید )ترکاشوند،مباحث  نیتریدیکلاز  یکی عنوانبه ییو روستا یشهر یهاسکونتگاه

 با عینی شناخت اتصال یک اتصال قوی بین کیفیت زندگی عینی و ذهنی وجود دارد. دهدیمتحقیقات نشان 

 نتایجی دریافت به و است مهم بسیار زندگی کیفیت شرایط محلی بهتر یگذارارزش و فهم برای افراد ادراک

 تیفیک کهیدرحال( Santos,et al,2007,p:60) .کندیم هستند کمک ترکینزد زمین در واقعیت به که

 دو این ترکیب درنتیجه ردیگیم را اندازه یو ادراک در سطوح فرد یزندگ تیفیک یتمندیرضا ،یذهن یزندگ

  (.Teklay,2012,p:10) بودخواهد  مفید زندگی کیفیت ترکامل ارزیابی برای نشانگر،

 عینی و ذهنی کیفیت زندگی ابعاد -1جدول 
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 کیفیت زندگی ذهنی                    

 کیفیت زندگی عینی

 بد/ ناراضی خوب/ راضی

 ناهنجاری بهزیستی خوب/ مناسب

 محرومیت یریپذسازش بد/ نامناسب

 Teklay,2012,p:11 :مأخذ

مدلی مفهومی برای سنجش کیفیت زندگی پیشنهاد داده که ارتباط بین محیط و خود  یهینظردر (، 2008داس )

عینی  یهاشاخص، که در آن هر دو دهدیمکیفیت زندگی را نشان داده و رویکردی از پایین به باال را پیشنهاد 

، اقتصادی و داس، ابعاد سیاسی یدهیعق. به اندقرارگرفته موردتوجهکیفیت کلی زندگی  یمطالعهو ذهنی برای 

 . (Das,2008:72) رودیماجتماعی، محیطی و کالبدی از ابعاد کیفیت زندگی به شمار 

 
 Das,2008:72: مأخذنظریه داس.  -1شکل 

و محیط، وابسته به هم دانسته شده. بر اساس این دیدگاه  هاانسانانسانی کیفیت زندگی  یشناسبوم یهینظردر 

و  زندگی مردم بخشتیرضاخوب و  یهایژگیوکیفیت زندگی با بهبود وضعیت انسانی ارتباط دارد و بیانگر 

همچون؛   ییهامقوله تنهانهکه  (،170: 1381)اسمیت و همکاران،استتحقق تمامیت زندگی انسان 

 ردیگیبرمرا در  هانیا، قانون و مانند هامتیقاستانداردهای زندگی، امکانات زیربنایی، تولید اقتصادی، اشتغال، 

 شودیمبلکه مواردی چون؛ سالمتی، سرگرمی، اوقات فراغت، فرهنگ، هنر و دیگر موارد را نیز شامل 

2006:15),Dajian (.  موردتوجهو ابعاد مختلفی  کردهایرومحیط زندگی از  تیفیباکمفاهیم مرتبط بنابراین 

بودن این حوزه از مطالعات  یچندبعدیکی از دالیل اصلی  ، که(7: 1392است )داداش پور و روشنی، قرارگرفته

 یازهاینپشتیبان  یبسترها نیتریاساسانسان یکی از  یرندهیدربرگکه محیط و فضای  شودیمبه این نکته مربوط 

حس رفاه و رضایتمندی به ساکنان از طریق  یدهندهانتقال، تیفیباکانسان است. یک محیط مسکونی  یچندبعد

درک و نگاه ساکنان در یک محله به  ینحوه. به بیانی دیگر باشدیمکالبدی، اجتماعی یا نمادین  یهایژگیو

 & Lee)اثرگذار است  شانیتمندیرضابا این محیط و همچنین سطح  هاآنمحیط خود بر میزان ارتباط 
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Marans,1980:49-55)  مؤثر بر میزان و چگونگی  یکردهایرو، شناخت ابعاد و شدهانیبمطالب  بنا بر

. در ادامه به معرفی اجمالی این ابعاد پرداخته خواهد رسدیمکیفیت زندگی در محیط شهری، ضروری به نظر 

 شد:

 کیفیت زندگی یکردهایرو -2جدول 

 11-41: 1390،: غفاری و امیدیخذأم

 مفاهیم اصلی رویکرد هایژگیو کردهایرو

 ییگرا تیعامل
اجتماعی و محیط  افراد است، و نه شرایط ساختاری، یهایتوانمندو  هاتیقابلبیشتر ناظر بر ذهنیات، 

 یشناختروانفردگرایی  پیرامونی

 ییگراتیمطلوب

 لذت را برای بیشترین افراد ایجاد کند نیترفراوانکه  ییهانهیگزانتخاب امکانات و  -

 بیشتر معطوف به چگونگی به حداکثر رساندن بهره و خیر عمومی معطوف است -

 خاص  یهاانتخابکه به  دهدیمجامعه، به هر فرد اجازه  یهاارزشتحمیل  یجابه -

 خود بپردازد

 صل سودمندیا -

 اصل انتخاب -

 عام یهاارزش

 بهتر شود تواندیمفراهم آوردن این امکان که زندگی خوب چگونه است و چگونه  -

 بخشیدن به زندگی انسان وسوسمتهدفمند ساختن و  -

 کیفیت زندگی دهندهلیتشکنشان دادن نمایی کلی از عوامل  -

انتزاعی و  یهاارزشبر  دیتأک -

 یرواقعیغامور 

 هاارزشبر جنبه عمومی  دیتأک -

 نیازهای اساسی

 نیازهای اولیه و اساسی مانند تغذیه، مسکن و بهداشت نیتأمبر  دیتأک -

 مناسب بودن برای سنجش کیفیت زندگی اولیه در کشورهای بسیار محروم -

 .دهدینممفهومی کامل و فراگیر را از کیفیت زندگی ارائه  -

 و امور واقعی هاارزشبر  دیتأک -

 تمرکز بر کاال و خدمات -

 توسعه انسانی
 دیآیمشمار  هدف اصلی در این رویکرد بهزیستی انسان است و انسان فعل و منبع اصلی توسعه به -

 این رویکرد بیشتر آموزش، بهداشت و اشتغال است موردمطالعه یهاحوزه -
 بودن توسعه گرامردم

 نیازهای انسانی

 شاخص اصلی در این رویکرد امید به زندگی است -

 اجتماعی است نیتأممشارکت در  ازینشیپ درواقعنیازها  نیتأم -

 نیازهایشان هستند نیتأمهمه افرا دارای حق مسلم در  -

 مکمل بودن نیازها -

 یریگمیتصمآزادی انتخاب و  -

 رویکرد قابلیتی

یا باید  است که شخص توان آن را دارد ییهاتیقابلبر مجموعه  دیتأکمحور اصلی این رویکرد،  -

 داشته باشد

 ابزار اصلی توسعه، باید در نظر گرفته شود. مثابهبههدف اولیه و چه  عنوانبهگسترش آزادی، چه  -

بر وضعیت ذهنی افراد بر  متمرکز شدن صرف یجابه، هایگذاراستیسدر این رویکرد در ارزیابی  -

 گرددیمانجام دهند تمرکز  توانندیم هانیا آنچه

کیفیت  یسازمفهومبر  دیتأک -

 زندگی

بر توانایی افراد در  دیتأک -

 موردنظربه کارکردهای  یابیدست

 رویکردهای

 ساختارگرا

زندگی را  تیفیبر ک مؤثر یهاحوزهکه تمام  کندیممفهومی کامل و فراگیر را از کیفیت زندگی ارائه  -

 .ردیگیبرمدر 

مستقل از مناسبات، روابط یا پیوندهای مشترک اجتماعی  تواندینمکیفیت زندگی در معنای واقعی  -

 باشد.

 بر اینکه کیفیت زندگی فراتر از مفهوم فرایندها و دستاوردها و تحقق فردی است. دیتأک -

کیفیت  گرایی و فراگیر بودن لیتک

 زندگی
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ندگی صورت گرفته کیفیت ز شیبرافزااخت عوامل مؤثر نسبت به شن یاگستردهاخیر مطالعات  یهاسالدر 

آن با سرمایه  یرابطهعنوان کیفیت زندگی شهروندان و ، در پژوهش خود با 1392نوغانی و همکاران .  است.

اجتماعی در تبیین متغیر کیفیت زندگی بیش از درآمد و تحصیالت دارای  یهیسرما داردیماجتماعی، بیان 

اجتماعی بر بعد ذهنی اثرگذار است. صحرکار و  یهیسرمااقتصادی بر بعد عینی و  یهیسرمااهمیت است، که 

با عنوان تحلیلی بر اثرگذاری کیفیت محیط کالبدی بر الگوهای رفتاری  یامقاله، در 1398ذاکر حقیقی 

، نتایج تحقیقات وی حاکی از آن است که کیفیت محیط قرارداد موردمطالعههمدان را  باباطاهرشهروندان، میدان 

در رفتار شهروندان و در پی آن میزان رضایت آنان از محل سکونتشان دارد که برای کالبدی تأثیر بسزایی 

اجتماعی که منجر به افزایش رضایتمندی خواهد شد تشکیل  -فعالیتی یهاگروهدستیابی به این هدف باید 

دان در ، در تحقیقی با عنوان تأثیر فضای سبز شهری بر کیفیت زندگی شهرون1399شود. مایدزاده و فرخیان 

، اثرات رودیمپایدار به شمار  یتوسعهمهم  یهامؤلفهفضاهای سبز شهری که از  داردیماهواز، بیان  شهرکالن

 یهاشاخصو بالطبع کیفیت زندگی ساکنین دارد و این عامل یکی از  شهرهابر بهبود هوای  یتوجهقابل

حت عنوان نقش مدیریتی عمرانی در بهسازی و ت یامقاله، در 1400. مزرعه رودیمپایدار به شمار  یتوسعه

عوامل  نیترمهمفرسوده شهری با تأکید بر ارتقاء کیفیت زندگی، شاخص اجتماعی و مردم را از  یابافتهنوسازی 

فرهنگ و رفتار آنان به  جهیدرنتو معتقد است شهروندان روح شهر هستند  داندیمدستیابی به کیفیتی مطلوب 

، در پژوهشی 1400است. دهقانی و همکاران  ریپذامکانکه این امر تنها با مشارکت آنان  دهدیمشهر شکل 

تهران را  15بافت فرسوده شهری، منطقه  یهاسکونتگاهتحت عنوان تحلیل و ارزیابی کیفیت زندگی در 

طرح مدیریت  دیاباست که در راستای باال بردن کیفیت زندگی  از آن، نتیجه تحقیقات حاکی قرارداد موردمطالعه

 خاطرتعلقافزایش مشارکت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ساکنین در راستای افزایش حس  باهدفمحله 

، گذاردیمتخصیص منابع به یک منطقه بر دیگر مناطق اثر  داردیم، بیان 1996هاروی  صورت پذیرد.شهروندان 

را از نو سامان داد و  یامنطقهیک سیستم فضایی جدید ضرایب فعلی فزایندگی  یزیریپبا  توانیم درواقع

عامل اساسی  عنوانبهشهری  یهامحلهدر تحقیقی با عنوان  ،2003تالن  اثرات نامناسب قبلی را تعدیل نمود.

و  ونقلحملکیفیت محیط فیزیکی، محیط اجتماعی، محیط اقتصادی و کیفیت  معتقد است در کیفیت زندگی،

در پژوهش ، 2006وایتنید و همکاران چهار شاخص اصلی کیفیت زندگی اشاره نموده است. عنوانبهارتباطات 

اقتصادی که بر سه محور  یهاتیفعال داردیماقتصاد، بیان  یهاتیفعالخود با عنوان تأثیر بهبود کیفیت شهری بر 

ر کیفیت زندگی دارد و برای بهبود شرایط اقتصادی ابتدا مشتریان، کارکنان و خودمشاغل هستند تأثر بسزایی د

، 2008اوون و همکاران  طراحی نمود. ستیزطیمحشهری جذاب و مطلوبی را در راستای حفظ  یهاطیمحباید 
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با عنوان دموکراسی، مشارکت و رضایت از زندگی، معتقد هستند بین دموکراسی با سطح رفاه فردی  یامقالهدر 

و افزایش کیفیت زندگی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و این امر تنها با مشارکت ساکنین در اموری که به 

خود با عنوان تحلیلی بر  تحقیقدر  ،2009. ایوو و همکاران ابدییماست تحقق  مربوط شانیزندگمحیط 

فقدان  دارندیمبرای ماندن یا ترک آن پرداختند و بیان  یکرواساثرگذاری کیفیت زندگی در مناطق روستایی 

شغلی، درآمد پایین و خدمات رفاهی و بهداشتی ضعیف موجب کاهش رضایت از محیط زندگی  یهافرصت

بر ناراحتی  زیآمضیتبع یتجربهبا عنوان تأثیر توهین اجتماعی و  یامقاله، در 2010ونگ و همکاران  .شودیم

، تحقیقات حاکی از آن است قرارداد موردمطالعهروانی بر کیفیت زندگی، مهاجران روستایی به شهرهای چین را 

 یرابطهروانی شده است که  یهایناراحتکه تبعیض میان مهاجران روستایی به شهر موجب به وجود آمدن 

یمی را کیفیت زندگی دارد و ساکنین شهر جهت آمادگی برای زندگی در این محیط پرهیاهو باید از قبل مستق

 .مورد آموزش قرار گیرند

 یشناسروش

و  رفتارهابهبود  منظوربهبر کیفیت زندگی شهروندان،  رگذاریتأثبا توجه به اینکه پژوهش حاضر به بیان عوامل 

از روش  ازیموردنبرای دستیابی به اطالعات  لحاظ هدف از نوع کاربردی است.، به پردازدیماجرایی  یهاروش

بهره گرفته و سپس  باشدیمعلمی  یهاگزارشاطالعات از کتب، مقاالت، اسناد و  یآورجمعکه با  یاکتابخانه

 .باشدیمتحلیل  -پرداخته شد. بنابراین نوع روش پژوهش توصیفی هاآنبه توصیف و تبیین 

 پژوهش یهاافتهی

 .بر میزان کیفیت زندگی شهر و شهروندان اثرگذارابعاد  نیترمهممروری بر 

توانایی  زمان  حال  را  بدون  آنکه  از  یازهایاست  که  ن یاتوسعهتوسعه پایدار : پایدار شهری یتوسعه

و ( Siwar  et  al,  2009:  310)  سازدآینده برای پاسخگویی به نیازهایشان بکاهد، برطرف  یهانسل

( و 145: 1384دوام و بقاء آن را نیز تضمین کند )برآبادی، ،دیگویممردم شهر پاسخ  یازهاینبه ضمن اینکه 

، هایکاربرتولید، بازیافت، کنترل  یهاتیظرفآب، خاک، هوا و... بالاستفاده نگردد و به حمایت از  حالنیدرع

 خواستار پایدار توسعه (.340: 1396شهری و روستایی بپردازد )پاپلی یزدی، یهارساختیزتأسیسات و 

 گرفتن نظر در با، یچندوجه و یچندبعد نگاهی به کارکردی کالبدی صرف نگاهاز  شهری یزیربرنامه ارتقای

 –است. حرکت در جهت توسعه  یکارکرد یدر تعامل با ابعاد کالبد یو اقتصاد یفیکی، روانی، اجتماع ؛ ابعاد
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 یبرا یکاربرد و دیجد یارهایو مع هاشاخص یداشته است تا به جستجو بر آن را یشهر یزیربرنامه، داریپا

 تیریبه مفهوم مد یشهر داریتوسعه پا ترجامعبه بیانی  .(2: 1392)سعیدی، بپردازد یزندگ تیفیک یارتقا

بر پهنه  یانسان طیبه بهبود شرا یابیدست منظوربه یاجتماع - یاقتصادتوسعه  و یکیاکولوژ یداریپا کپارچهی

و    شهیپا  به  عرصه  اند  توسعه  ینهیزم دری و عمل ینظر یهاچالشکه پس از پنج دهه  باشدیم یهست

معتقدند  که   شمندانیاغلب  اند .(2: 1395)ابراهیمی و یاری حصار، گذاشته  است  یعمل  در  جوامع  انسان

 ,sermak)باشد  یو  مکان  یتیسطوح  فعال  یهمه  یرندهیدربرگ  یستیبا  داریپا  یهتوسع یهایریگمیتصم

بر روابط  دیرا با تأک یاهیناح یزیربرنامهو منظم  داریپا یبه توسعه یابیدست یراب یزیربرنامهلذا   .(2007:12

 (.247: 1398)مسعودی و همکاران،دهندیم شنهادیمتقابل شهر و روستا پ

 یهاتیظرفشهری بر حفظ و بهبود  یهیناحیا زیست پذیری به معنای توانایی شهر زیست پذیری شهری: 

: 1395)سلیمانی مهرنجانی و همکاران، هستروز انسانی  یازهاینبه  با توجه هاتیظرفموجود و افزایش این 

مختلف وجود دارد  یهااندازههمه اجتماعات محلی با  دارد که برای ییهافرصتپذیری اشاره به  زیست (.28

 national association) دینمایم بهتری برای کار، زندگی و رشد خانواده یهامکانرا تبدیل به  هاآنو 

of regional councils, 2010: 760)  ینیشهرنش یاتیجنبه مهم و ح کی  ،یریپذ ستیزبه بیانی جامع تر 

 -2سرزندگی، -1لینچ هفت محور  .(Baig et al,2019:91) کشدیم  ریرا  به  تصو یزندگ تیفیک است که

 -6نظارت و اختیار،  -5دسترسی،  -4تناسب و سازگاری با الگو های رفتاری،  -3معنی دار بودن فرم و فضا، 

: 1395نموده است )لینچ،عدالت، را برای شهر زیست پذیر در جهت افزایش کیفیت زندگی مطرح  -7کارایی، 

معتقد است زیست پذیری همانند یک پیاز است؛ در ظاهر ساده، اما  1ریبسینزکی در این راستا(.142-145

نگریسته شود، کلیت آن از دست  هاهیالمتعدد، که اگر به هر الیه جداگانه و مجزا از دیگر  یهاهیالمتشکل از 

 .(Van Kamp et al,2003:6) رودیم

(. 76: 1386کمی باید تمایز قائل شد )کوکبی، یزندگ ومیان زندگی خوب  داردیمبیان  :رضایتمندی سکونتی

و پاسـخ بـه انتظـاراتش  ازهایپس از رفع ن که فرد دانندیم یتیرا رضا یسکونت تی، رضاو شهرسازان معماران

 ،شودیممطـرح  یطـیمح یروانشناسـ . در تئـوری مکـان کـه در کندیماحساس  یمسکون طیاز محـ

 مشخص نمود توانیمخاص  یدر مکانی از زندگ یلذت ناش ایخشنودی  یهساکنان را با تجرب تمندییرضـا

(Bonaiuto,2003:42) .سنجش کیفیت زندگی از طریق بررسی میزان رضایتمندی، شرایط  یهاروش

                                                           
1 . Rybczynski 
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کیفیت زندگی به واکاوی  یمقوله. بدین ترتیب ردیپذیممحیطی صورت  یهایژگیوفردی و  یهاارزشزندگی، 

عینی و ذهنی  یهاشاخص (.3: 1389)فرجی و همکاران، پردازدیمانتظارات و ابعاد رضایتمندی شهروندان 

در قالب اجزاء محیط مسکونی شامل: خانه، محله، همسایگان، سبک زندگی و  توانیمرضایتمندی سکونتی را 

به  گرددیمعینی محیط سکونتی در ذهن فرد ارزیابی  یهاشاخصن لحظه که محل سکونت جای داد و در آ

اجتماعی و فرهنگی فرد از  ینهیشیپذهنی عالوه بر  یهاشاخص، بنابراین شودیمذهنی مبدل  یهاشاخص

رضایتمندی سکونتی را  توانیم جهیدرنت (Adiaanse,2007:291) ردیپذیمالگوی کیفیت زندگی تأثیر 

که  (He,2009:87)ارات ساکنین بستگی دارد ظو انت ازهاینبه  چراکهپویا پنداشت،  یمقولهیک  مثابهبه

 .(Grillo et al,2010:455) دهدیممیزان این رضایت را افزایش  یامحلهمشارکت 

 یهاستمیسکالبدی و جوامع انسانی است.  یهاستمیسپایدار از  یاشبکهیک شهر تاب آور،  :شهری یآورتاب

، ارتباطات و هارساختیز، هاساختمان، هاجادهو طبیعی شهر هستند که شامل  شدهساخته یهامؤلفهکالبدی، 

. باشندیمطبیعی  یهاستمیسآب، خاک، توپوگرافی، جغرافیا و  یرهایمستأسیسات تأمین انرژی و همچنین 

تاب  یشهرها. شیهاچهیماهو  هاسرخرگ، هااستخوانبدن شهر است،  مثابهبهکالبدی  یهاستمیس درمجموع

و  پوراحمد) اندشدهساختهشهری  یهاطیمحاز تجارب حوادث گذشته در  آمدهدستبهآور، بر اساس قوانین 

 .شهروندان است درخورمناسب  یتیفیباکو هدف نهایی آن دستیابی به محیطی  (95-96: 1397همکاران،

 شودیم ریتفس ریدر موارد ز یکیاکولوژ -یاجتماع یهاستمیساز انواع  یکی عنوانبهدر شهرها  یآورتاب

(Folke et al,2004:566) ،1- جذب کند و همچنان در همان  تواندیم ستمیس کیکه  یاختالل زانیم

که از طریق عوامل  یدهسازمانکه در آن حد، سیستم در نبود  یادرجهحد، یا  -2 بماند. یاول باق تیوضع

ساخته  تواندیم ستمیکه در آن حد، س یادرجه ایحد،  -3. است یدهخودسازمانقادر به  شودیمخارجی اعمال 

 یشهر یآورتاب. با توجه به موارد فوق ابدی شیافزا (سازگار)و انطباق  یریادگی یآن برا تیظرف ایشود، 

به مجموعه  نکهیهستند قبل از ا رییاست که در آن حد شهرها قادر به تحمل تغ یزانیم ایدرجه، حد  عنوانبه

 .(Alberti,2005:176) شوند یدهسازمانباز  ندهایاز ساختارها و فرا یدیجد

 شدهگماین مفهوم بیانگر حلقه  .است مباحث کیفیت زندگیمفاهیم رو به رشد در  نیترمهماز  هسرمای: سرمایه

 شودیممدرن محسوب  یاندیشمندان، عالج مشکالت جامعه و به گمان برخی از رودیمدر توسعه به شمار 

 کرد، پرداخت هزینه باید زندگی کیفیت یهاجنبه از هریک به دستیابی (. برای197: 1391)وصالی و توکل،

 برای توانیم که است دارایی سرمایه یک است. به بیان بوردیو، یگذارهیسرماشامل  گریدیعبارتبههزینه  این
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 سه هیسرما وی، ازنظریابد،  افزایش تا کرد یگذارهیسرما را آن و مجدداً برد بهره مطلوب منابع به دستیابی

 اصلی دارد:شکل 

تحقیقات در این زمینه، از تأثیر مثبت آن  .اقتصادی: در اختیار داشتن منابع اقتصادی )پول، امالک( هسرمای -1

 .دهدیمحل بسیاری از مشکالت و بهبود وضعیت جامعه خبر  در

هر امتیازی که به شخص منزلت باالیی  یطورکلبهآگاهی، مهارت، آموزش، و  یهاصورتسرمایه فرهنگی:  -2

 .دهدیمدر جامعه 

اجتماعی، بهبود کیفیت زندگی و بهزیستی  یتوسعه یهابرنامهاخیر، هدف  یهادههدر سرمایه اجتماعی:  -3

تا شبکه  دهدیمکه به یک فرد یا گروه اجازه منابع مادی یا معنوی  از یامجموعهدانسته شده است.  هاانسان

(. 29-30: 1392)فیلد، داشته باشد اریدر اختآشنایی و شناخت متقابل را  شدهنهینهاد شیوبکمپایداری از روابط 

است و بستر  از مولد یبرداربهره برای مناسبی بستر و است مولد هاهیسرمایر اجتماعی نیز مانند سا هیسرما

و هدف و فرهنگی و راهی برای موفقیت  ، اجتماعی، سیاسیاقتصادی یهاهیسرمااز  یبرداربهرهمناسبی برای 

به بیانی دیگر رویکرد به کیفیت  (.197: 1391)وصالی و توکل، شودیمجامعه محسوب  یکاصلی توسعه 

 (Bennett et al,2001).زندگی از فرآیند محور به پیامد محور گذر کرده است 

 هاطرحعوامل در دستیابی به موفقیت در تمامی  نیترمهمیکی از  عنوانبهامروزه مشارکت شهروندان : مشارکت

، مشارکت هارشتهعلمی و اجرایی در تمامی  یهاپژوهشدر بسیاری از و است  شدهشناختهتوسعه  یهابرنامهو 

واژه مشارکت  (.95-96: 1399)حسینی و همکاران،مطرح گردیدهعامل کلیدی برای افزایش رضایت  عنوانبه

 دادنیاریفکری است، که نتیجه این هم شدهانیبفکری و تجمع برای منظوری خاص از حیث لغوی به معنای هم

 وستهیپهمبهاز هم جدا ولی  یدو سوتواند در باشد که میای میدر پدید آوردن و پشتیبانی کردن از هر مسئله

را قدرت شهروندان  یمشارکت مردم نیارنشتا یاساس شر نیبر ا(. 87،ص.1375روی دهد )میر موسوی،

است که شهروندان در  یمکان یمدن یو جامعه کند،یم دایمعنا پ یمدن یمشارکت در جامعه ی. از طرفداندیم

دولت  یهاتیرا فعال هاتیحقوق و مسئول نیکه ا باشند،یم ییهاتیحقوق و مسئول یو دارا کنندیم یآن زندگ

 دینمای، مشخص مهاآن یاز سو یسازشفاف زانیها و مو برنامه هایریگمیتصمدر  رانیو مد

(Dreyfus,1999,p.48) درک و توان  شیمردم، افزا تیحساس ختنیبرانگ یمشارکت به معن گر،ید یدیبا د

بنابراین  (26،ص.1381،ینیتوسعه است )حس یهابه طرح ییدر جهت پاسخگو یابتکارات محل قیو تشو هاآن

در افزایش رضایت آنان از تصمیمات  یاشهیرمرتبط است از عوامل  شانیزندگمشارکت مردم در اموری که به 

افزایش کیفیت زندگی به  تیدرنهاکه  باشدیم شانیزندگنسبت به محل  خاطرتعلقحس  شیافزاو  اتخاذشده

 منجر خواهد شد.

بر میزان  اثرگذارپژوهش، عوامل اصلی  یهاافتهی، پیشینه و همچنین هاهینظردر مقدمه،  شدهانیبمطالب  بنا بر

، مشارکت، یآورتابشاخص  ششاین شکل بیانگر آن است که  .گرددیم، ارائه 1کیفیت زندگی در شکل 
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بر کیفیت زندگی هستند  یاشهیر، از عوامل مؤثر و سرمایه، رضایتمندی سکونتی، زیست پذیری و توسعه پایدار

در دو بعد ذهنی و عینی، که به ترتیب رضایت و اهمیت را برای  بر این مقوله زمانهمتوأمان و  طوربهکه 

 شهروندان نسبت به محیط شهری در پی دارد اثرگذار است.

 

 
 . مآخذ: نگارندهکیفیت زندگی یهاشهیر -2شکل

 یریگجهینت

و همچنین بررسی برخی از مطالعات صورت  شدهمطرحدر این پژوهش نخست با توسل به مفهوم و نظرات 

ایده و مفهوم کیفیت زندگی مشخص شد که  کیفیت زندگی پرداختیم.  یمقولهگرفته، به بیان مفهومی جامع از 

کالبدی، اجتماعی، فرهنگی، مدیریتی،  یهاشاخصوسیع از  یپهنهاست که با یک  یچندوجه یدهیایک 

. نظر است یچندبعدو  یارشتهانیمموضوعی  حالنیدرع در یک سایه قرار دارد و و اقتصادی، یطیمحستیز

به دلیل  روزروزبه تیپراهمو این مکان  انددهیگزبه اینکه امروزه اکثریت جمعیت جهان در شهرها سکنی 

و فرسوده، انواع مشکالت اجتماعی  یاهیحاش یابافتهکیفیت پایین محیط، آلودگی صوتی، مشکالتی همچون؛ 

کیفیت  شیبرافزا رگذاریتأثاصلی و  یهاشهیر، بر آن شدیم تا رودیم زوالروبهاقتصادی، بیشتر  یهاینابسامانو 

 یتوسعهزیست پذیری شهری،  شاخص 6 بارهنیدرا  در این مکان انسان ساخته را بررسی و تحلیل نماییم.

، که هرکدام از این و بررسی گردیدمطرح  ،یآورتابپایدار، سرمایه، مشارکت، رضایتمندی سکونت و 

 موردتوجه موضوعات، 3جدول که دارند بر میزان کیفیت زندگی اثرگذار هستند.  ییهایژگیوبه دلیل  هاشاخص

 :دینمایمپژوهش را بیان  یهاشاخصدر  شدهمطرحو 
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 پژوهش یهاشاخصدر  موردتوجهابعاد  -3جدول 
 فاهدا شاخص

که  یاگونهبهموجود،  یهاتیظرف یریدر نظرگشهر و شهروندان در عین  یندهیآتوجه به نیازهای حال و  توسعه پایدار

و با استفاده از  ینگرندهیآامروز موجب ناکامی در رفع نیازهای آینده نگردد و بتوان با  یازهاینپاسخگویی به 

 علم نوین، دستیابی به منابع تجدید پذیر را افزایش داد.

نسبت به نیازهای روز شهروندان و همچنین در نظرگیری  هاتیظرفموجود و افزایش  یهاتیظرفبهبود  زیست پذیری

 ستیزطیمحو بهبود شرایط موجود در راستای باال بردن کیفیت  هامکانجهت استفاده بهتر از  هافرصت

 انسانی

خوب باید تمایز قائل شد. درواقع فرد باید از محیطی که در آن  یزندگ وبین زندگی کمی  داردیمبیان  رضایتمندی سکونتی

 ترتیفیباکبه لحاظ عینی یا ذهنی، احساس رضایت داشته باشد. در این صورت محیط برای فرد  قرارگرفته

 خواهد بود.

هستند و تنها  وستهیپهمبههای انسان دارد که تمامی عناصر شهر مانند استخوان و رگبر این اصل تأکید  یآورتاب

و  هایسامانیب، هااخالف یاگونهبهکار کنند، موفق خواهند بود.  باهمهماهنگ  صورتبه کهیدرصورت

 این سیستم نگردد. یدگیپاشازهممتفاوت، موجب  یهاتیظرف

 یاگونهبهاست،  شدهواقع موردتوجه یزیربرنامهری است که امروزه در تمامی امور مشارکت واقعی مردمی، ام مشارکت

شهروندان  داردیم. مشارکت بیان داندیمحق شهروندان  نیتریاساسای سازمان ملل متحد مشارکت را از 

این  گرفتن دراطالع کافی داشته باشند، بلکه باید  شانیزندگدر محل  اتخاذشدهباید نسبت به امور  تنهانه

 خاطرتعلقصحیح اجرا گردد، رضایت و حس  طوربهاین امر  اگرکنند. بدیهی است  اظهارنظرتصمیمات 

و در راستای افزایش کیفیت و حفظ این محیط کوشا  رودیمباالتر  شانیزندگشهروندان نسبت به محیط 

 خواهند بود.

 خذ: نگارندهام

 طوربهکیفیت زندگی عاملی است که محیط عینی و ذهنی شهروندان را  میابییدرم، شدهانیببا عنایت به مطالب 

که بالطبع میزان رضایت و اهمیت این دو محیط برای شهروندان، وابسته به  دهدیمتحت تأثیر قرار  زمانهم

های افتهی در شدهانیب کیفیت زندگی وابسته به هر شش شاخص تنهانه . از سویی دیگرباشدیم هاآنکیفیت 

 هیدوسو یارابطه. به بیانی جامع تر، باشدیم اثرگذار، بلکه میزان کیفیت نیز بر این شش عامل است پژوهش

 کم بامثال  طوربه. دهدیمهرکدام، دیگری را نیز تحت تأثیر قرار  شدن ادیزیا  کم بابرقرار است که  هاآنبین 

پایدار وجود  یتوسعهپایدار شهری نیز به خطر خواهد افتاد و بالعکس، اگر  یتوسعهشدن کیفیت زندگی، 

و  .کندیمنداشته باشد، میزان رضایت شهروندان از محل سکونت و در پی آن کیفیت زندگی نیز کاهش پیدا 

ر همینطور با کاهش یا افزایش کیفیت زندگی، رضایتمندی، تاب آوری زیست پذیری و... نیز تحت تأثیر قرا

 می گیرند و بالعکس.
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 . مأخذ: نگارندههای پژوهشارتباط دوسویه ی کیفیت زندگی و شاخص -3شکل

 

 منابع

حاتمی حسین  ترجمه ، اجتماعی عدالت و انسانی رفاه : زندگی کیفیت (،1381) ام . دیوید اسمیت .1

،صص 186 185شماره  . ،اقتصادی . سال هفدهم -نژاد و حکمت شاهی اردبیلی . اطالعات سیاسی 

173-160. 

کشور،تهران ،چاپ  یهایاریو ده هایشهردارشهر،انتشارات سازمان  یالفبا(، 1384) ،محمودیبرآباد .2

 .دوم

شهر و پیرامون، انتشارات  یهاهینظر(، 1396پاپلی یزدی، محمد حسین و رجبی سناجردی، حسین ) .3

 سمت، تهران، چاپ دهم.

 لی(، سنجش و تحل1397پور، سارا ) یو اله قل رضایعل ،یو صادق وبعقی ،یپوراحمد، احمد و ابدال .4

 ییفضا یخودهمبستگشهر همدان با استفاده از  یدر بافت مرکز یکالبد یآورتاب یهامؤلفه ییفضا

 .92-104، صص9، شماره 5دوره  ،یکالبد یتوسعه یزیربرنامهموران. فصلنامه 

مطالعه  یبافت شهر در یکالبد یهاشاخص بر دیتأکبا  یزندگ تیفیک یابی(، ارز1395) هیترکاشوند،سم .5

ارشد ، دانشگاه آزاد  یکارشناس نامهانیپا(، کانشهریپ یشهر تهران)مجتمع مسکون 22: منطقه یمورد

 .ایجغراف ،گروهیانسان و علوم اتیدانشکده ادب ی،واحد تهران مرکز یاسالم

تهران،  ر،ینشر کو ،یرمضان نیو حس یغالمرضا غفار یترجمه ،یاجتماع هی(، سرما1392) لدیف جان .6

 چاپ سوم.
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، همدان، انتشارات نور و علم، چاپ جومشارکت تیریکوتاه بر مد ی(، گذر1381آقا ) دیس ،ینیحس .7

 اول.

مشارکت  ندیفرآ یقیتطب ی(، بررس1399) یعل ،ینیالدشمساردالن و  ،یو افالک دایآ دهیس ،ینیحس  .8

فصلنامه  ران،یدر ا نینو یزیربرنامهو موانع  هاچالش یمعرف منظوربه یشهر یزیربرنامهدر  یمردم

 .83-100. صص 80شماره  م،یدوره س افت،یره

(، ارزیابی تعامل میان فرد و محیط زندگی در مطالعات 1392داداش پور، هاشم و روشنی، صالح ) .9

ک نفت تهران، فصلنامه مطالعات جدید با استفاده از سنجش کیفیت عینی و ذهنی، مطالعه موردی: شهر

 .1-13.شماره ششم. صص 2شهری، دوره 

(، 1400دهقانی، مصطفی و بیات، غالمرضا و عبداله زاده رودپشتی، مصطفی و قضاتلو، اسمائیل ) .10

تهران(،  15تحلیل و ارزیابی کیفیت زندگی در سکونتگاه بافت فرسوده شهری )مطالعه موردی: منطقه 

 .93-108. صص 4ابط انسانی، دوره سوم، شماره فصلنامه جغرافیا و رو

(، کیفیت زندگی، رفاه 1381دیوید ام، اسمیت و شاهی اردبیلی، حکمت و حاتمی نژاد، حسین ) .11

 .160-173. صص 186و 185اقتصادی، شماره  -انسانی و عدالت اجتماعی، فصلنامه اطالعات سیاسی

پیشنهادی برای کیفیت زندگی، مطالعه ( ،مدل 1386ربانی خوارسگانی علی ، کیانپور مسعود ) .12

 58-59شماره  -،  15موردی شهر اصفهان، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، سال 

از  یسکونت یتمندی(، سنجش رضا1395مونس و داداش پور، هاشم ) ،یو نظر یمجتب ان،یعیرف .13

شهر،  تیج(، فصلنامه هوکر مهرشهر: ی)نمونه مورد شدهیزیربرنامه یشهر یدر نواح یمکان تیمطلوب

 .31-41، صص27سال دهم، شماره 

 ،یشهر یریپذ ستیز کردیبا رو یزندگ تیفیک یهاشاخص یابی(، ارز1392امجد ) ،یدیسع .14

دانشکده هنر و  ،یاو منطقه یشهر یزیرو برنامه ی:طراحشیارشد گرا یکارشناس نامهانیپا

 .یواحد تهران مرکز ،ی,گروه شهرسازیمعمار

نژاد،  یو زنگانه، احمد و خزائ یمجتب ان،یعیو رف نیمیس ،ییمحمد و توال ،یمهرنجان یمانیسل .15

 یایجغراف یهاپژوهش، هاشاخص: مفهوم، اصول، ابعاد و یشهر یریپذ ستی(، ز1395فروغ )

 .27-50صص ک،ی، شماره 4دوره  ،یشهر یزیربرنامه
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کیفیت محیط کالبدی  یگذاراثر(، تحلیلی بر 1398صحرکار، ندا و ذاکر حقیقی، کیانوش ) .16

 یزیربرنامهالگوهای رفتاری شهروندان )نمونه موردی: میدان باباطاهر در همدان(،فصلنامه پژوهش و 

 .145-156. صص 39شهری، دوره دهم، شماره 

و مطلق، محمدتقی  نیمحمدحسو جهانشاهی،  نیمحمدحسصراف زاده، هایده و پیرزاده نهوچی،  .17

 ریاخ اتی)تجرب یتوسعه شهر یراهبرد یزیربرنامه(، 1392و امیری، مهیندخت و مهدیزاده، جواد )

 ، نشر آرمانشهر، تهران، چاپ اول.(رانیآن در ا گاهیو جا یجهان

اجتماعی، انتشارات  یتوسعه(، کیفیت زندگی شاخص 1390غفاری، غالمرضا و امیدی، رضا ) .18

 شیرازه، تهران، چاپ دوم.

 یابیارز (،1390) ،محمدرضایطاهری و ژاد،مهد رمضانی و مجتب ،ییروستا و محمدباقر باف،یقال .19

 .31نهم،شماره  ران،سالیا ییای،انجمن جغرافآبادافتی: محله یمطالعه موردی، شهر یزندگ تیفیک

شهر.  تیهو هینشر. «یدر مراکز شهر یشهر یزندگ یابیارز یارهایمع(. »1386)نیافش ،یکوکب .20

1(1 :)75-86. 

انتشارات دانشگاه  ی،نیبحر نیحسسید ترجمه: ،شکل خوب شهر ی(. تئور1395)نیکو نچ،یل .21

 ، تهران، چاپ هفتم.تهران

(، تأثیر فضای سبز شهری بر کیفیت زندگی شهروندان در 1399مایدزاده، هدا و فرخیان، فروزان ) .22

 .23-36. صص 41شهری، دوره یازدهم، شماره  یزیربرنامهصلنامه پژوهش و اهواز، ف شهرکالن

 (.1395مرکز آمار ایران ) .23

 یفرسوده(، نقش مدیریت عمرانی در بهسازی و نوسازی بافت های 1400) ررضایاممزرعه،  .24

. 2شهری با تأکید بر ارتقاء کیفیت زندگی، فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی، دوره چهارم، شماره 

 .101-120صص 

(، محله بندی شهر شیراز، با رویکرد 1396انسانی ) یهیسرما یتوسعهو  یزیربرنامهمعاونت  .25

 شهرداری شیراز. یوبودجهبرنامههمگون و متوازن، دفتر  یتوسعه

در  یزندگ(، ارزیابی توزیع فضایی کیفیات 1391نجف، باقری کشکولی علی )موسوی میر .26

 .97-118شهری، سال سوم، شماره نهم، ص  یزیربرنامهمحاالت شهر سردشت، مجله پژوهش و 
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(، سنجش کیفیت محیط شهری در شهرهای جدید )مطالعه موردی: شهر 1388مولودی، جمشید ) .27

شهری، دانشکده علوم انسانی،  یزیربرنامهارشد جغرافیا و کارشناسی  نامهانیپاجدید هشتگرد(، 

 دانشگاه تربیت مدرس تهران.

تهران، فصلنامه نقد و  ،یمشارکت یاسیس-یو فرهنگ ینید ی(، مبان1375) یعل دیس ،یموسو ریم .28

 .3-4نظر، سال دوم، شماره 

 ، کیفیت زندگی(1392)احمدرضا، صافا شایما، کرمانی مهادی  ماسولهنوغانی محسن، اصغرپور  .29

 علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی دو فصلنامهشهروندان و رابطه آن با سرمایه اجتماعی در شهر مشهد، 

 .501مشهد ، شماره 

اجتماعی بر کیفیت زندگی در  هیسرما(، بررسی تأثیر 1391) یمحمدمهدو توکل،  دیسع ،یوصال .30

 .197-220صص  سال دوم، شماره دوم، ،یشهر تهران، فصلنامه مطالعات شهر

 ییروستا یگردشگر داریتوسعه پا ی(، بررس1395حصار، ارسطو ) یاریو  جهیخد ،یمیابراه .31
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