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چکیده
ــن بهزیســتی اجتماعــی و زیســت پذیری  ــن رابطــۀ بی ــا هــدف تبیی پژوهــش حاضــر ب
شــهری انجــام شــده اســت. اصطــاح زیســت پذیری بــه درجــۀ تأمیــن ملزومــات یــک 
جامعــه بــر مبنــای نیازهــا و ظرفیــت افــراد آن جامعــه اشــاره دارد. روش تحقیــق مــورد 
اســتفاده، پیمایشــی و ابــزار گــردآوری اطاعــات، پرسشــنامه و مصاحبــه بــوده اســت. 
جامعــۀ آمــاری تحقیــق، کلیــۀ شــهروندان 18 ســاله و باالتــر ســاکن شــهر ایــام تعریــف 
شــده اســت کــه بــر اســاس فرمــول کوکــران تعــداد 383 نفــر از آنــان بــه عنــوان حجــم 
نمونــه بــا اســتفاده از شــیوۀ نمونه گیــری خوشــه ای چنــد مرحلــه ای متناســب بــا حجــم 
انتخــاب شــد. اعتبــار پرسشــنامه از طریــق اعتبــار محتــوا بــا میانگیــن کل 0/833 و پایایی 
ابــزار از طریــق آلفــای کرونبــاخ بــه میــزان 0/828 بــرای متغیــر زیســت پذیری شــهری 
و 0/75 بــرای متغیــر بهزیســتی اجتماعــی محقــق گردیــد. در تحلیــل داده هــا از ضریــب 
همبســتگی پیرســون و تحلیــل رگرســیون چندمتغیــره اســتفاده شــد. نتایــج و یافته هــای 
ــادی  ــت پذیری اقتص ــت از زیس ــن رضای ــه میانگی ــت ک ــن اس ــی از ای ــق حاک تحقی
ــت  ــن رضای ــی 55/00 و میانگی ــت پذیری اجتماع ــت از زیس ــن رضای 49/10، میانگی
از زیســت پذیری زیســت محیطی 32/66 بــوده اســت و همــۀ فرضیه هــای تحقیــق 
ــت پذیری  ــت از زیس ــی و رضای ــارکت اجتماع ــن مش ــۀ بی ــۀ رابط ــر از فرضی ــه غی ب
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مقدمه و طرح مسئله 
ــن  ــوان بزرگتری ــه عن ــینی ب ــوان از شهرنش ــاید بت ــاب کشــاورزی، ش ــد از انق بع
انقــاب و دســتاورد تأثیرگــذار در تاریــخ بشــریت نــام برد. اگر شــهرها در گذشــتۀ 
نــه چنــدان دور، پدیــده ای اســتثنایی و کمیــاب بودنــد، امــروز بــه مــکان اصلــی 
ــت  ــداد و جمعی ــر تع ــه روزه ب ــده اند و هم ــل ش ــان تبدی ــکونت انس کار و س
ــر مشــکات آنهــا افــزوده شــده اســت )کارک، 1388: 50(. در   آنهــا و بالطبــع ب
ــان  ــري  جه ــارد  نف ــه 7/6 میلی ــک  ب ــت  نزدی ــش   از50  % از جمعی حــال  حاضــر  بی
در  شــهرها  زن دگــي  مي کننــد.  بــر  ایــن  اســاس  قــرن  بیســت  و  یکــم  بــه واســطۀ 
 زندگــي  شــهري بــه  گونــه اي  پیــش  مــي رود  کــه  قبــًا  همچــون  آن  تجربــه نشــده 
اســت )پیــري  و ملکــی، 1378: 132(. در ایــن فراینــد، شــهرهای بــزرگ جهــان  در 
 معــرض  مســائل  و  مشــکات  گوناگونــي  در  ابعــاد مختلــف  اجتماعــي،  اقتصــادي، 

 زیســت  محیطي  و  ... قــرار  گرفته انــد.
    امــروزه اکثــر شــهرهای بــزرگ بــا مشــکاتی ماننــد جدایــی اقــوام از یکدیگــر، 
ــک،  ــش ترافی ــا، افزای ــی محله ه ــکونت، فروپاش ــل س ــل کار و مح ــی مح جدای
انحرافــات اجتماعــی و اقتصــادی، نابرابــری فرصت هــا و دسترســی ناعادالنــه بــه 
منابــع مواجــه هســتند. بــا اندکــی بررســی    می تــوان دریافــت کــه علــت تمامــی این 

مشــکات، توجــه بیــش از حــد بــه جنبــۀ کمــی توســعه اســت. 
ــوان  ــه عن ــدی ب ــای جدی ــد رویکرده ــور، بای ــائل مذک ــع مس ــور رف ــه منظ      ب
پاســخ انتقــادی بــه سیاســت های شــهری نامطلــوب و اثــرات جانبــی منفــی آنهــا 
ــیخته و  ــد لجام گس ــر رش ــی ب ــه مبتن ــعه طلب، ک ــای توس ــی دیدگاه ه و ناکارای
ســریع جمعیــت و اســتفادۀ ســریع و افراطــی از منابــع هســتند، مطــرح شــود. در 
ــزان  ــل ها، می ــل ها و درون نس ــن نس ــت بی ــه عدال ــه ب ــد، توج ــای جدی دیدگاه ه
ــورد توجــه  ــع و ماحظــات زیســت محیطی بیشــتر م ــات و مناب اســتفاده از امکان
قــرار گرفتــه اســت )علی اکبــری و اکبــری، 2017: 2(. یکــی از دیدگاه هــای 
تعاریــف  اســت.  اخیــر »زیســت پذیری شــهری«  مطرح شــده در دهه هــای 
ــه  ــوط ب ــم مرب ــی مفاهی ــور کل ــه ط ــت پذیر و ب ــاع زیس ــت پذیری و اجتم زیس
ــوند  ــامل می ش ــف را ش ــات مختل ــی از موضوع ــۀ متنوع ــت پذیری، مجموع زیس
ــد از:  ــه عبارتن ــد ک ــان می گردن ــا بی ــول راهنم ــری اص ــک س ــیلۀ ی ــه وس ــه ب ک
دسترســی، برابــری و مشــارکت. کیفیــت زندگــی شــهروندان بــه میــزان دسترســی 
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آنهــا بــه زیرســاخت ها، حمــل و نقــل، ارتباطــات، آب و بهداشــت، غــذا، هــوای 
ــا بســتگی  ــده و فضــای ســبز و پارک ه ــاک، مســکن مناســب، شــغل راضی کنن پ
ــه  ــاکنان آن ب ــی س ــزان دسترس ــه می ــز ب ــکونتگاه نی ــک س ــت پذیری ی دارد. زیس
مشــارکت در فراینــد تصمیم گیــری بــه منظــور تأمیــن نیازهایشــان وابســته اســت. 
ــط  ــهری )محی ــط ش ــت محی ــوان کیفی ــه عن ــد ب ــهری می توان ــت پذیری ش زیس
ــده  ــف ش ــی تعری ــی و اجتماع ــادی، فیزیک ــای اقتص ــوع ویژگیه ــهری مجم ش
ــاه  ــت اجتماعــی، ســامت و رف ــه امنی ــاز انســان ب ــه نی ــف شــود ک اســت( تعری
ــق  ــدۀ مناط ــت پذیری فزاین ــد. زیس ــم می کن ــاع را فراه ــردی و اجتم ــطح ف در س
ــگیری از  ــی، پیش ــای اکولوژیک ــش رد پ ــرای کاه ــیوه ای ب ــوان ش ــه عن ــهری ب ش
ــش در نظــر  ــی در شــهرها و محــدودۀ اطراف ــع طبیع ــی و حفاظــت از مناب آلودگ
ــال  ــۀ اتص ــت پذیر نقط ــهر زیس ــایتلونگا، 2013: 78(. ش ــت )س ــده اس ــه ش گرفت
بیــن گذشــته و حــال اســت و مدیریــت پایــدار در آن، از یــک ســو بــه نشــانه های 
ــد نشــده،  ــون متول ــه آنچــه تاکن ــرام می گــذارد و از ســوی دیگــر ب تاریخــی احت
ــی و  ــن رو، »حفــظ    ارزش هــا و کرامــت انســانی، امنیــت، پویای توجــه دارد؛ از ای
تحــرک، ســرزندگی و نشــاط و بــه دنبــال آنهــا مشــارکت و تعلــق بــه مکانــی کــه 
تبلــوری از آرمان هــای خــاص انســان در شــکل دادن بــه محــل زندگیــش اســت، 
همیشــه و در همــۀ جوامــع شــهری مــد نظــر بــوده اســت؛ در نتیجــه تقویــت و 
ظرفیــت زیســت پذیری از اصــول مهمــی اســت کــه شــرایط زندگــی مناســب را 
بــرای همــۀ ســاکنان یــک محلــه فراهــم می کنــد« )کیانــی و همــکاران، 1390: 15(. 
ــه دور  ــد  ب ــیني جدی ــد  شهرنش ــان  رش ــف آن  از  جری ــق مختل ــا و مناط ــور  م کش
 نمانــده  اســت. شــهر  ایــام کــه هســتۀ اولیــۀ آن بــا پیوســتن چنــد عنصر دســت کم 
بیــش از یــک قلعــه کشــاورزی کــه در کنــار یــا نزدیکــی یکدیگــر قــرار داشــته اند، 
ــات خــود دچــار تحــوالت گســترده ای شــده  ــول حی ــود، در ط ــه ب شــکل گرفت
اســت )ارزانــی، 1393: 140(. ایــن شــهر بــه علــت قــرار گرفتــن در مرکــز اســتان، 
واقــع بــودن در میــان بلوط هــای زاگــرس، برخــورداری از فضاهــای ســبز طبیعــی، 
داشــتن امنیــت اجتماعــی پایــدار در ســایۀ ظرفیــت بــاالی بــزرگان، برخــورداری 
ــار  ــی و داشــتن آث ــزان آســیب های اجتماع ــودن می ــن ب ــن، پایی ــای ام از خیابان ه
تاریخــی و فرهنگــی بــا قدمــت فــراوان، کــه باعــث بــاال بــردن حــس تعلــق بــه 
مــکان و برخــورداری از هویــت محلــی می شــود، قابــل ســکونت و زیســت پذیری 
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ــوده اســت.  نقطــۀ  عطــف  تحــول  ایــن  شــهر، انقــاب اســامی و آغــاز جنــگ  ب
تحمیلــی بــه علــت مــرز مشــترک بــا کشــور عــراق بــود. بازســازی خســارت های 
ناشــی از جنــگ و  صنعت گرایــي باعــث شــد  مهاجــرت از مناطــق مختلــف اســتان 
بــه شــهر ایــام بــا شــتاب بیشــتری صــورت گیــرد و دولــت  بیــش  از  پیــش  بــه 
ایــن شــهر توجــه کنــد و  بــا تمرکــز  درآمدهــاي  نفتــي،  برنامه ریــزي  بــراي  مناطــق 
ــل دیگــری  ــل و عوام ــن عوام ــوع ای ــد. مجم ــاز نمای ــف را آغ  و  شــهرهاي  مختل
نظیــر ســرنگونی رژیــم بعثــی عــراق و بــاز شــدن مــرز کشــور بــرای تــردد زائــران 
عتبــات عالیــات از مســیر اســتان ایــام باعــث افزایــش جمعیــت ایــن شــهر شــد؛ 
بــه طــوری کــه جمعیــت شــهر ایــام از 32 هــزار و 476 نفــر در ســال 1355 بــه 
235 هــزار و 144 نفــر در ســال 1395 رســیده اســت. تعــداد خانوارهــای ســاکن در 
ایــن شــهر نیــز در ســال 1395 بــه 54 هــزار افزایــش یافتــه و نــرخ رشــد ســاالنۀ 
ــه 4/3 درصــد در ســال 1395  ــت شــهری از 7/7 درصــد در ســال 1355 ب جمعی

رســیده اســت )مرکــز آمــار ایــران، 1395(.
    آلودگی هــای زیســت محیطی بــا منشــأ خارجــی بــه صــورت گــرد و خــاک، کــه 
حداقــل 50 روز در ســال اتفــاق می افتــد، ســکونت در شــهر ایــام را بــا مشــکل 
ــش داده و  ــی را کاه ــرمایه های اجتماع ــی، س ــت. قومیت گرای ــاخته اس ــه س مواج
امــکان انتخــاب مدیــران کارآمــد شــهری را بــه حداقــل رســانده اســت. کاهــش 
حــس تعلــق بــه مــکان و جاذبه هــای بیرونــی، زمینــۀ مهاجــرت نخبــگان علمــی، 
ــرمایه گذاری  ــرای س ــی ب ــت و تمایل ــرده اس ــم ک ــی را فراه ــادی و اجتماع اقتص
ــان کوه هــا، ســوداگری و کمبــود  ــودن در می ــدارد. محصــور ب اقتصــادی وجــود ن
ــه و  ــکان توســعۀ بهین ــت شــهری، ام ــی از باف ــودن بخش های ــن و فرســوده ب زمی
ــهر  ــی در ش ــل عموم ــل و نق ــاوگان حم ــعۀ ن ــای شــهری و توس ــوب فضاه مطل
ــج  از  ــه  تدری ــازندۀ آن  ب ــت  و  س ــاي  مثب ــیاري  از  ویژگي ه ــش داده و بس را کاه
 دســت  رفتــه اســت  کــه  از  ایــن  میــان  می تــوان بــه کاهــش  زیســت پذیري اشــاره 
ــوازن،  تعــادل  و  عملکــرد  مطلــوب  و  مناســب  ــر،    محصــول  ت ــن ام ــرا ای کــرد؛  زی
ــي  ــدي،  محیطــي،  مدیریت ــي، اقتصــادي،  کالب ــف  اجتماع ــاد  مختل  سیســتم ها  و  ابع
ــوب  و  مناســب  زیســت  ســاکنان   و  تاریخــي  یــک  شــهر  اســت  کــه  شــرایط  مطل
 آن  را  فراهــم  مــي  آورد  و  هــر  زمــان  شــهر  از  ایــن  تعــادل  و  تــوازن  فاصلــه  بگیــرد، 
ــون  در  ــاي  گوناگ ــاد  و  زمینه ه ــار  آســیب  می شــود  و  زیســت پذیري  آن  در  ابع  دچ
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ــرد.  ــرار  مي گی ــد  ق  معــرض  خطــر  و  تهدی
زیســت پذیري  شــهري1، وضعیتــي تبعــي،  نســبي و  برخاســته  از  عوامــل،  فرایندها  و  
ســازوکارهاي  دنیــاي  واقعــي   اســت  کــه  در  مراحــل گوناگــون  تحــول  نظــام  شــهرها 
 بــه  اشــکال  و  درجــات  متفاوتــي  بــروز  و  ظهــور  مي یابــد. از جملــه ایــن عوامــل 
   می تــوان بــه ســطح بهزیســتی اجتماعــی ســاکنان شــهر اشــاره کــرد. مطابــق الگوی 
مــورد توجــه کییــز، اگــر فــرد از نظــر اجتماعــی ســالم تلقــی شــود، جامعــه ای را 
ــد. در  ــل درک می شناس ــد و قاب ــکل هدفمن ــه ش ــرد ب ــر می ب ــه س ــه در آن ب ک
ــود و  ــداد می ش ــش قلم ــکوفایی وی اثربخ ــد و ش ــاع در رش ــت، اجتم ــن حال ای
ــن  ــت. ای ــه اس ــوی از جامع ــه عض ــد ک ــود می آی ــه وج ــاس در وی ب ــن احس ای
پذیــرش از ســوی جامعــه نــه تنهــا بــرای خــود فــرد، بلکــه بــرای اجتمــاع نیــز 
اثربخــش و مفیــد تلقــی می شــود. بــر ایــن اســاس، ارتقــای بهزیســتی اجتماعــی 
و وجــود ســطح مطلوبــی از آن، ســبب می گــردد کــه شــهروندان تجربــۀ زیســتی 
ــان  ــد، نش ــر می برن ــه س ــه در آن ب ــی ک ــود را در اجتماع ــد خ ــای مفی و یافته ه
ــد. در ایــن شــرایط، فــرد احســاس می کنــد متعلــق  ــه کار بگیرن دهنــد و عمــًا ب
بــه جامعــه اســت و خــود را در اجتمــاع و پیشــرفت آن ســهیم    می دانــد؛ بنابرایــن 
ــن  ــی از بنیادی تری ــجام اجتماع ــارکت و انس ــرش، مش ــی، پذی ــتی اجتماع بهزیس

ــر تحــول و زیســت پذیری شــهر هســتند.  عوامــل تأثیرگــذار ب
ــه نقــش و جایــگاه بهزیســتی اجتماعــی در کیفیــت و زیســت پذیری  ــا توجــه ب ب

ــر مطــرح می شــود: شــهر، ســؤاالت اساســی زی
1- وضعیت زیست پذیری شهر ایام چگونه است؟

2- بهزیستی اجتماعی چه تأثیری در زیست پذیری شهری دارد؟ 
3- چه رابطه ای بین میزان انسجام اجتماعی و زیست پذیری شهری وجود دارد؟ 
4- چه رابطه ای بین میزان پذیرش اجتماعی و زیست پذیری شهری وجود دارد؟

5- چه رابطه ای بین میزان مشارکت اجتماعی و زیست پذیری شهری وجود دارد؟
6- چه رابطه ای بین میزان انطباق اجتماعی و زیست پذیری شهری وجود دارد؟
7- چه رابطه ای بین میزان شکوفایی اجتماعی و زیست پذیری شهری وجود دارد؟

1. Urban Livability

روح اهلل رستمی - منصور منصوری مقدم 
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چهارچوب نظری
بهزیســتی یکــی از مفاهیــم کلیــدی در حــوزۀ رفــاه و برنامه ریــزی اجتماعــی اســت 
ــه  ــت یافت ــی اهمی ــت گذاری اجتماع ــۀ سیاس ــر در عرص ــۀ اخی ــد ده ــه در چن ک
ــودن، ســامتی،  ــاد ب ــی ش ــره، در معان ــات روزم ــن اصطــاح در مکالم اســت. ای
کامیابــی و داشــتن موقعیــت خــوب و رضایت بخــش از زندگــی متــداول اســت. 
بهتــر اســت در تعریــف بهزیســتی، بیــن دو دیدگاهــی تمایــز قائــل شــد کــه آنهــا 
ــه  ــدگاه معطــوف ب ــد؛ در دی ــرون می نامن ــه بی ــه درون و معطــوف ب را معطــوف ب
ــاد  ــط و ابع ــن محی ــادل بی ــود و تع ــته می ش ــه درون نگریس ــرون ب ــرون، از بی بی
فیزیکــی و اجتماعــی و فراهــم بــودن منابــع بــر بهزیســتی فــرد تأثیــر می گــذارد. 
ــا در  ــده می شــود؛ ام ــا دی ــی پوی ــه صــورت موقعیت ــدگاه، بهزیســتی ب ــن دی در ای
دیــدگاه معطــوف بــه درون از درون بــه بیــرون نگریســته می شــود؛ یعنــی ادراک و 
احســاس خوشــایند فــرد مــاک قــرار می گیــرد و ارتبــاط مناســب فــرد بــا محیــط 

ــود. ــده می ش ــتی دی ــای بهزیس ــه تعیین کننده ه ــه مثاب ب
ــاد  ــری متض ــت نظ ــتی، دو رهیاف ــوم بهزیس ــناخت مفه ــرای ش ــاش ب     در ت
ــت  ــه اســت. رهیاف ــعادت خواهی«2 شــکل گرفت ــی«1 و »س ــوان »لذت خواه ــا عن ب
ــد  ــل می کن ــذت متص ــۀ ل ــی و تجرب ــادی ذهن ــه ش ــتی را ب ــی، بهزیس لذت خواه
و بیشــتر بــه تجربــۀ ذهنــی رضایــت و لــذت افــراد بــاز می گــردد کــه در واقــع، 
رویکــردی درآمــد - مصــرف اســت. در مقابــل آن، رهیافــت ســعادت خواهی قــرار 
ــذت،  ــرا ل ــد؛ زی ــی نمی دان ــادی ذهن ــذت و ش ــا ل ــر ب ــتی را براب ــه بهزیس دارد ک
ــم  ــی را فراه ــادی روان ــۀ ش ــه و مقدم ــط زمین ــه فق ــود ک ــج می ش ــدی را منت پیام
ــر  ــرد ب ــن رویک ــد. ای ــش نمی ده ــی را افزای ــتی و خوش ــاً بهزیس ــد و لزوم می کن
بافــت اجتماعــی تأکیــد بیشــتری دارد. بهزیســتی در رهیافــت لذت خواهــی، شــامل 
ســه عنصــر رضایــت از زندگــی، وجــود حالــت مثبــت و نبــود حالت منفی اســت؛ 
ــه اســتعداد  ــه واقعیــت بخشــیدن ب ــی کــه در رهیافــت ســعادت خواهی، ب در حال
ــدگاه روانشناســی  نهــان انســانی بازمی گــردد )مــک گریگــور، 2010: 845(. از دی

ــر را شــامل می شــود:  ــر )1999: 276( بهزیســتی مســائل زی همچــون دین

1.Hedonic
2. Eudemonia
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ــات خــوب، 2-  ــا احساس ــاط ب ــرد در ارتب ــر ف ــی ه ــت از زندگ ــی مثب 1- ارزیاب
احساســات مثبــت کنونــی ماننــد لــذت، شــادی، انــرژی، بشــاش بــودن و خوشــی، 
3- نبــود احساســات منفــی ماننــد افســردگی، عصبانیــت، ناراحتــی و اضطــراب. 
ــت برخــوردار اســت. وي  ــز از اولوی ــۀ کیی ــی، نظری در بحــث بهزیســتی اجتماع
بهزیســتی اجتماعــی را گــزارش شــخصی افــراد از کیفیــت ارتباطاتشــان بــا دیگران 
ــراد از یکپارچگــی  ــز بهزیســتی اجتماعــی، ادراک اف ــدا نی ــد. از ابت ــف می کن تعری
ــرد از  ــاس ف ــاع و احس ــا اجتم ــتگی ب ــران، پیوس ــرش دیگ ــه، پذی ــا جامع ــا ب آنه
ــتی  ــرح بهزیس ــز، 1998: 133(. ط ــد )کیی ــف می ش ــه تعری ــا جامع ــارکت ب مش
ــوم  ــراد را معل ــۀ اف ــرد بهین ــه کارک ــت ک ــه اس ــج جنب ــامل پن ــز ش ــی کیی اجتماع
ــه )انســجام، همبســتگی، پذیــرش، مشــارکت و  ــا جنب ــج بعــد ی ــن پن ــد. ای می کن
شــکوفایی( بــا اندازه هــای مربــوط بــه ســامت روان مرتبــط هســتند. از نظــر وی 
ــریک  ــک ش ــوان ی ــه عن ــرد ب ــرش و ارزش ف ــران، پذی ــرش دیگ ــناخت و پذی ش
ــکوفایی  ــر ش ــاع، عناص ــت اجتم ــول مثب ــه تح ــاور ب ــارکت و ب ــی، مش اجتماع
ــی، تشــریک  ــد وحــدت اجتماع ــن عناصــر    می توانن ــه اســت. ای بهزیســتی جامع
مســاعی، پیونــد اجتماعــی، حــس وجــود ظرفیــت بــرای رشــد مــداوم جامعــه و 
میــزان راحتــی افــراد را در پذیــرش دیگــران ارزیابــی کننــد )همــو، 2002، 2004 
ــرح  ــر ط ــت تأثی ــکاران، 1393: 117(. تح ــا و هم ــل از صفاری نی ــه نق و 2005؛ ب
بهزیســتی و بــر اســاس بعــد اجتماعــی و ســطح تحلیــل فــردی، کییــز پنــج بعــد و 
شــاخص اساســی بــرای بهزیســتی اجتماعــی پیشــنهاد کرده اســت کــه عبارتنــد از: 
1. شــکوفایی اجتماعــی1: شــکوفایی اجتماعــی بــه معنــای دانســتن و اعتقــاد 
داشــتن بــه ایــن اســت کــه جامعــه بــه شــکل مثبتــی در حــال رشــد اســت. 
فکــر کــردن بــه اینکــه جامعــه قابلیــت رشــد بــه شــکل مثبــت را دارد    می تواند 
ایــن قابلیــت را بــه فعلیــت برســاند )کییــز، 1998: 127(. شــکوفایي اجتماعــي 
عبــارت از ارزیابــي تــوان بالقــوه و مســیر تکاملــي اجتمــاع و بــاور بــه اینکــه 
ــوه ای  ــای بالق ــل تدریجــي اســت و توانمندی ه ــک تکام ــاع در حــال ی اجتم
ــهروندان  ــي و ش ــای اجتماع ــق نهاده ــه از طری ــت دارد ک ــول مثب ــرای تح ب
ــه شــامل  ــاری و نظــری، 1389: 30-31(. ایــن جنب شناســایي مي شــوند )مخت

1. Social Actualization
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ــا هــم از رشــد اجتماعــي ســود  ــه آنه ــن موضــوع اســت ک ــراد از ای درک اف
خواهنــد بــرد و اینکــه نهادهــا و افــراد حاضــر در جامعــه بــه شــکلي در حــال 
ــرای  ــر ب ــن ام ــد ای ــه را مي دهــد؛ هرچن ــد توســعۀ بهین شــکوفایي اند کــه نوی

همــه افــراد درســت نیســت. 
2. انطبــاق اجتماعــی1: انطبــاق اجتماعــی یعنــی اعتقــاد بــه اینکه اجتمــاع قابل 
فهــم، منطقــی و قابــل پیش بینــی اســت. همبســتگی اجتماعــی بــا بی معنایــی 
در زندگــی قابــل مقایســه اســت و شــامل ارزیابــی فــرد از اجتمــاع بــه صورت 
قابــل فهــم، قابــل پیش بینــی و مخصــوص اســت و در حقیقــت درکــی اســت 
کــه فــرد از کیفیــت ســازماندهی و ادارۀ دنیــای اجتماعــی اطــراف خــود دارد. 
افــراد ســالم بــه طرح هــای اجتماعــی عاقه مندنــد و احســاس می کننــد قــادر 
ــک  ــا تصــور اینکــه در ی ــع اطــراف خــود هســتند، خــود را ب ــم وقای ــه فه ب
دنیــای متکامــل و عالــی زندگــی می کننــد، فریــب نمی دهنــد و خواســته ها و 
آرزوهایشــان را از جهــت فهــم و درک زندگــی ارتقــا می بخشــند )عبداهلل تبــار، 

.)176 :1378
ــی  ــه طورکل ــراد و ب ــه اف ــت نســبت ب ــش مثب ــی2: گرای ــرش اجتماع 3. پذی
پذیــرش آنهــا علی رغــم داشــتن برخــی رفتارهــای پیچیــده، مصداقــی 
ــت  ــرد نگــرش مثب ــرش خــود، ف ــرش خــود اســت. در پذی اجتماعــی از پذی
و احســاس خوبــی بــه خــود و زندگــی گذشــته دارد و بــا وجــود ضعف هــا 
ــردم  ــه م ــد ک ــاور دارن ــراد ب ــرد. اف ــه دارد، خــود را می پذی ــی ک و ناتوانایی های
   می تواننــد ســاعی و مؤثــر باشــند. آنهــا دیــدگاه مطلوبــی نســبت بــه ماهیــت 
ــاپیرو،  ــز و ش ــد )کیی ــی می کنن ــاس راحت ــران احس ــا دیگ ــد و ب ــان دارن انس
ــي اســت.  ــرش اجتماع ــي یکــي از شــقوق پذی ــت اجتماع 2004: 22(. حمای
پذیــرش اجتماعــي نیــز نســخۀ اجتماعــي پذیــرش خــود می باشــد و بــه معنای 
احســاس پذیرفتــه شــدن در گروه هــای اجتماعــي اســت کــه فــرد عاقه منــد 
و مشــتاق بــه عضویــت در آنهاســت. پذیرفتــه شــدن در گروه ناشــي از ارزشــي 
ــع  ــه مناف ــد ناظــر ب ــن ارزش، گاه    می توان ــرد در گــروه دارد و ای ــه ف اســت ک

1. Social Coherence
2. Social Acceptance
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مــادی و گاه بــه خاطــر خــود فــرد و فــارغ از منافــع مــادی باشــد.
4. مشــارکت اجتماعــی1: مشــارکت اجتماعــی بــاوری اســت که طبــق آن، فرد 
ــز ارزشــمندی  ــد چی ــد و فکــر می کن ــاع    می دان ــی اجتم خــود را عضــو حیات
ــا و اجتمــاع خــود دارد. چنیــن فــردی تــاش می کنــد  ــه دنی ــرای عرضــه ب ب
کــه احســاس دوســت داشــته شــدن داشــته باشــد و در دنیایــی ســهیم باشــد 
ــه دلیــل انســان بــودن بــرای وی ارزش قائــل اســت. مشــارکت  کــه صرفــاً ب
ــوازی  ــا بعــد هــدف در زندگــی از مقیاس هــای ســامت روان م اجتماعــی ب
اســت )میرزاحســینی و همکاران، 1386: 94(. مشــارکت به مفهوم به کار گرفتن 
ــه منظــور ســهیم شــدن در یــک اقــدام اجتماعــی، دومیــن  ــع شــخصی ب مناب
ــب  ــۀ افزایــش ضری ــد زمین ــد    می توان ــن بُع ــوده اســت. ای ــل تأثیرگــذار ب عام
تحمــل و مــدارای اجتماعــی و ایجــاد و تقویــت روحیــۀ مســئولیت پذیری را 
فراهــم کنــد و اعتمــاد بــه نفــس، رفتــار خــاق و مبتکرانــه و    بــه طــور کلــی 
رضایــت از زندگــی را بــه همــراه داشــته باشــد کــه در زیســت پذیری عاملــی 

اساســی بــه شــمار    مــی رود. 
مشــارکت اجتماعــي، بــه ایجــاد ســرمایۀ اجتماعــي منجــر مي شــود کــه مي توان 
از آن بــرای خلــق بهزیســتي اجتماعــی اســتفاده کــرد. ایــن جنبــه بــه خــودی 
خــود پُرمزیــت اســت، بــه ایــن علــت کــه نــه تنهــا شــامل تماس هایــي پرفایده 
بــا ســایر افــراد اســت؛ بلکه احســاس داشــتن کنتــرل و بخشــي از جامعــه بودن 
را پــرورش مي دهــد. کییــز )1998( معتقــد اســت کــه مشــارکت اجتماعــي بــا 
ــد همپوشــاني دارد و  ــدورا مطــرح    مي کن ــه بان ــدی شــخصي ک ــوم کارآم مفه
   می توانــد بــه عنــوان نوعــي مســئولیت اجتماعــي تلقــي شــود؛ تلقــي فــرد از 

ارزشــي کــه در جامعــه    می توانــد داشــته باشــد. 
5. انســجام اجتماعــی2: انســجام یــا همبســتگی اجتماعــی، به معنای احســاس 
بخشــی از جامعــه بــودن و فکــر کــردن بــه ایــن اســت کــه فــرد بــه جامعــه 
تعلــق دارد، از ســوی آن حمایــت می شــود و در آن ســهم دارد؛ در ایــن بعــد 
مــردم احســاس می کننــد کــه چیــز مشــترکی بیــن آنهــا و کســانی وجــود دارد 

1. Social Contribution
2. Social cohesion
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کــه واقعیــت اجتماعــی آنهــا را می ســازند؛ مثــل    همســایه ها )ســام آرام، 1388: 
7(. همبســتگی اجتماعــی بــه معنایــی کــه امــروز بــه کار    مــی رود، نخســتین بار 
ــیم کار  ــد. وی از درون تقس ــی ش ــم وارد جامعه شناس ــل دورکی ــط امی توس
ــد  ــه دســت آورد )زن ــی را ب ــوم همبســتگی اجتماع ــی، مفه ــام اجتماع در نظ
رضــوی و همــکاران، 1388: 90 - 92(. ایــن مفهــوم    مؤلفه هــای متعــددی دارد 
کــه    مؤثرتریــن آنهــا وحــدت اجتماعــی، مشــارکت و احســاس تعلــق اســت. 
هریــک از ایــن    مؤلفه هــا بــه نوعــی بــر روابــط افــراد یــک محلــه تأثیــر دارنــد 
ــی  ــتند )ربان ــره هس ــط چهره به چه ــات و رواب ــای تعام ــرای ارتق ــی ب و عامل
خوراســگانی و کیانپــور، 1388: 135(. وحــدت اجتماعــی بدیــن معناســت کــه 
ــوا  ــده و هم ن ــر هم عقی ــا یکدیگ ــتگی، ب ــجام و همبس ــظ انس ــا حف ــراد ب اف
ــر پایــۀ وحــدت اجتماعــی    مؤثرتریــن  باشــند. ســاختار محلــۀ طراحی شــده ب

عامــل بــر همبســتگی اجتماعــی اســت )خاکپــور و همــکاران، 1388: 65(.
تــاش بــرای ارتقــای شــرایط و بهبــود بعــد کیفــی زندگــی شــهری، دانشــمندان و 
صاحبنظــران را بــه ســمت مفهــوم کیفیــت زندگــی1 ســوق داد کــه مفهومــی چنــد 
وجهــی، نســبی و متأثــر از زمــان و مــکان و    ارزش هــای فــردی و اجتماعــی اســت 
کــه ابعــاد عینــی و ذهنــی را مــّد نظــر قــرار    می دهــد؛ از ایــن رو، از دیــدگاه افــراد 
ــف شــده اســت؛ برخــی آن را  ــی تعری ــه صــور گوناگون و گروه هــای مختلــف ب
متــرادف بــا زیســت پذیری و برخــی میــزان جذابیــت، رفــاه عمومــی، بهزیســتی، 
شــادکامی و ...    دانســته اند. بعضــی نیــز زیســت پذیری را بخشــی از کیفیــت کلــی 

زندگــی بــه شــمار آورده انــد.
ــای  ــیاری از داده ه ــه بس ــد ک ــان    می ده ــه نش ــات صورت گرفت ــی تحقیق بررس
زیســت پذیری، ماهیــت فضایــی دارنــد و روابــط بیــن مکان هایــی ماننــد خانــه و 
مدرســه و شــهر و منطقــه؛ همچنیــن موضوعــات مربــوط بــه فضــا ماننــد درصــد 
فضاهــای بــاز و رابطــۀ فضــا و زمــان ماننــد زمــان مــورد نیــاز بــرای پاســخگویی 
ــاوت  ــیار متف ــا بس ــه معیاره ــی ک ــد؛ در حال ــراری را دربرمی گیرن ــع اضط در مواق
هســتند. در هــر صــورت بایــد بیــن ابعــاد اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت محیطــی 

1. Quality of Life
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ــای انســانی، از  ــف گســترده ای از نیازه ــردد. زیســت پذیری طی ــرار گ ــادل برق تع
ــه  ــق ب ــاس تعل ــی و احس ــای فرهنگ ــی و نماده ــا زیبای ــه ت ــت گرفت ــذا و امنی غ

ــود.  ــامل می ش ــکان را ش ــا م ــاع ی اجتم
ــری  ــورد اندازه گی ــی در م ــه توافق ــون هیچ گون ــاال، تاکن ــث ب ــه مباح ــه ب ــا توج ب
زیســت پذیری شــهری بــه دســت نیامــده اســت. شــاید دلیــل آن ایــن باشــد کــه 
معیارهــای ارزیابــی زیســت پذیری شــهری در مکان هــا و در نظــر افــراد مختلــف 
ــارات  ــنت ها و انتظ ــی، س ــای مل ــگ، زمینه ه ــخصیت، فرهن ــه ش ــه ب ــا توج ب

متفــاوت اســت. 

فرضیه های تحقیق
بیــن میــزان احســاس شــکوفایی اجتماعــی شــهروندان و رضایــت از 	 

دارد. وجــود  رابطــه  شــهری  زیســت پذیری 
بیــن میزان احســاس انطبــاق اجتماعــی شــهروندان و رضایت از زیســت پذیری 	 

شــهری رابطه وجــود دارد.
ــت پذیری 	  ــت از زیس ــهروندان و رضای ــی ش ــرش اجتماع ــاس پذی ــن احس بی

شــهری رابطــه وجــود دارد.
ــت پذیری 	  ــت از زیس ــهروندان و رضای ــی ش ــارکت اجتماع ــزان مش ــن می بی

ــود دارد. ــه وج ــهری رابط ش
بیــن میــزان احســاس انســجام اجتماعی شــهروندان و رضایت از زیســت پذیری 	 

شــهری رابطه وجــود دارد.

پیشینۀ تجربی موضوع
ــد  ــی تأکی ــل گوناگون ــر عوام ــرای ســنجش زیســت پذیری ب ــف ب ــان مختل محقق

کرده انــد: 
 ساواسدیســارا )1988(  احســاس  ایمنــي  و  امنیــت  در  مــکان  زندگــي  را اصلي تریــن 
ــکاران )2003(  ــپ و هم ــد. ون کم ــت پذیري    می دان ــل  در   زیس ــن  عام  و     مهمتری
ــاد و  ــه  ابع ــه  ب ــا  توج ــت پذیری را  ب ــوم زیس ــا  مفه ــط  ب ــف  مرتب ــم  مختل  مفاهی
ــاس  )2004(  ــد. بالس ــل    کرده ان ــه  و تحلی ــي،  مطالع ــي  و  مکان ــاخص های  زمان  ش
ــز  ــت پذیري  مرک ــري  زیس ــي  اندازه گی ــاخص هاي  اصل ــت  ش ــرده اس ــاش  ک ت
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ــه  ــي،  از جمل ــه  برخــي از  شــاخص هاي  کمــي  و  کیف ــد و ب ــي نمای  شــهر  را  معرف
 تحــوالت  جمعیتــي،      میــزان  ســرمایه    گذاري  بخــش  خصوصــي  و دولتــي  در  فضــاي  
عمومــي،  تعــداد  مشــاغل  جدیــد  ایجاد شــده،  نــرخ  جــرم،   امنیــت،   تعــدا د مقاصــد  
خریــد،  پارکینــگ،  میــزان  پاکیزگــي  و  آراســتگي  فضا و  توریســم  اشــاره کنــد. نیوتن 
)2012( بــه مطالعــۀ رابطــۀ  میــان  زیســت پذیري  و  پایــداري  در  شــهرهاي  اســترالیا 
 پرداختــه و نشــان داده اســت کــه رابطــۀ مســتقیمی میــان بهبــود زیســت پذیری و 
وضعیــت زیرســاخت های موجــود وجــود نــدارد.  ســایتلونگا )2013( بــرای فهــم 
ــي،  ــي،  دسترس ــادي،  اجتماع ــاد اقتص ــت پذیري،  ابع ــري  در زیس ــاي  نابراب  الگوه
ــت  ــي  و  در  نهای ــادي  و             اجتماع ــت  اقتص ــزان  رضای ــکونت،  می ــل  س ــرایط  مح ش
ــه را بررســی کــرده اســت.  ــدي  و  فیزیکــي  محل  رضایــت  از  زیرســاخت هاي  کالب
ــرای کشــف پتانســیل  شــاخص هاي  زیســت پذیري  ــد و  همــکاران )2014( ب بدلن
ــوزش،  ــت،  آم ــم  و  امنی ــاخص های جرای ــي، ش ــامت  اجتماع ــري  س  در  اندازه گی
 اشــتغال  و درآمــد،  بهداشــت  و  خدمــات  درمانــي،  مســکن،  تفریح  و  اوقــات  فراغت، 
 فرهنــگ،  غذاهــاي  محلــي  و  ســایر  خدمــات، محیــط  طبیعــي،  فضاهــاي  عمومــي، 
 حمــل و نقــل،  انســجام  اجتماعــي  و  باالخره  دموکراســي  محلــي را مــورد توجه قرار 
ــی زیســت پذیری  ــد ارزیاب ــاش کردن ــش )2014( ت ــا و همکاران داده اســت. زان
ــی  ــت پذیری؛ یعن ــی زیس ــزء اصل ــتفاده از دو ج ــا اس ــی را ب ــهرهای اروپای در ش
رفــاه مــردم و تأثیــرات محیطــی توســعه دهنــد . قنبــران  و  موســوي )2014( نیــز بــه 
بررســی نقــش برنامه ریــزي  فضاهــاي  بــاز  شــهري در  بهبــود  زیســت پذیري  درون 

 شــهر پرداختنــد. 
بندرآبــاد  )1390( در  کتــاب »شــهر  زیســت پذیر  از  مبانــي  تــا  معنــا«، بــه  اندیشــه هاي 
 نویــن  در  شهرســازي  و  وجــوه  اشــتراک  و  افتــراق  آنها  با  تأکید  بر  شــهر  زیســت پذیر   
 پرداختــه  اســت.  خراســاني )1391(  مجموعــه  ویژگي هــاي  اجتماعــي،  اقتصــادي  و 
 زیســت محیطي  روســتاهاي  مــورد  مطالعــه  را  بــا  رویکــرد  کیفیــت  زندگــي  و  تأکیــد 
ــنجش  ــورد  س ــت پذیري  م ــر  زیس ــذار  ب ــزاي  تأثیر گ ــزا  و  برون ــل  درون ــر  عوام  ب
ــي  را  در  ــي  و  ذهن ــژاد )1392( دو  بعــد  عین ــاد  و  احمدی ن ــرار داده اســت. بندرآب  ق
 قلمروهــاي  اجتماعــي،  اقتصــادي،  کالبــدي  و  زیباشــناختي،  دسترســي، حمــل و نقل 
ــزان  زیســت پذیري  شــهرک  گلســتان  ــا  هــدف  ســنجش  می  و  خدمــات  شــهري،  ب
بررســي کرده انــد. جعفــري  اســدآبادي )1392( بــه  ســنجش  ابعــاد  و  شــاخص هاي 

تبیین رابطۀ بهزیستی اجتماعی با زیست پذیری ... 



دورۀ  بیستم  و سوم  شمارۀ  74 و 75؛  بهار و تابستان  1401

فصلنامۀ  علمي

105

 زیســت پذیري  در  میــان مناطــق بیســت ودوگانۀ  شــهرداري  تهــران  پرداختــه  اســت . 
  شــباني )1392( از مفهــوم  ظرفیــت  قابــل  تحمــل  بــه  عنــوان ابــزاري  در  برنامه ریزي 
 و  مدیریــت  شــهري  بــراي  ارتقــای  زیســت پذیري  نــام بــرده اســت. فــاح  منشــادي 
)1392( نیــز  بــه نقــش بازآفرینــي  فضاهــاي  شــهري  بــا  رویکــرد  رویدادمــداري و 
 حیــات  واقعــه اي  بــه  منظــور  تقویــت  ســرزندگي  و  ارتقــای  کیفیــت  زیســت پذیري 
اشــاره کــرده اســت. علیــزاده )1393( بــا اســتفاده از فاکتورهــاي  فضاهــای عمومي، 
ــه ســنجش   ــه  محلــه و  مســکن  با کیفیــت ب  انســجام  اجتماعــي،  احســاس  تعلــق  ب
ــک  ــۀ  بریان ــارکت در  محل ــرد مش ــر  رویک ــد  ب ــا تأکی ــت پذیري  ب ــل  زیس عوام
ــر  ــادي  نظی ــاخص هاي  اقتص ــکاران )1393(  ش ــي لو  و  هم ــت. عیس ــه اس پرداخت
ــت پذیری  ــل در زیس ــن عوام ــداز را تأثیرگذارتری ــزان  پس ان ــد و  می ــطح  درآم  س
ــوان  ــا عن ــی ب ــکاران )1394( در پژوهش ــان پور و هم ــته اند. ساس ــتایی دانس روس
کان شــهر  بیســت ودوگانۀ  مناطــق  در  زیســت پذیری  ارزیابــی  و  »ســنجش 
ــد اقتصــادی، اجتماعــی و  ــه ســه بع ــی ب ــه طــور کل ــران«، زیســت پذیری را ب ته

ــد.  ــیم کرده ان ــت محیطی تقس زیس
در خصــوص بهزیســتی اجتماعــی    می تــوان بــه صــورت مختصــر بــه پژوهش هــای 

زیــر اشــاره کرد: 
ــی  ــا عنــوان »رواســازی و اعتباریاب ــا و همــکاران )1393( ب ــۀ صفاری نی     در مقال
پرسشــنامۀ بهزیســتی اجتماعــی در زنــان و مــردان ســاکن شــهر تهــران«، ضریــب 
همبســتگی پیرســون میــان نتایــج دوبــار اجــرای پرسشــنامه حاکــی از اعتبــار باالی 
ــرازش خــوب طــرح در  ــز ب ــود و نتایــج تحلیــل عاملــی تأییــدی نی پرسشــنامه ب

ــز را نشــان مــی داد.  ــه بیان شــده توســط کیی ــه شــکل اولی تعییــن عامل هــا ب
ــه عنــوان  ــا عنــوان »بهزیســتن ب ــه ای ب شــریفیان ثانــی و زنجــری )1392( در مقال
مفهومــی چندبعــدی: واکاوی مفاهیــم و تعاریــف« بــه بررســی مفهــوم و تعریــف 
ــا  ــاط ب ــه در ارتب ــایندی    دانســته اند ک ــت خوش ــه و آن را وضعی بهزیســتن پرداخت

ــد.  ــدا می کن ــا پی ــط معن بســتر اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی و محی
    نصرت آبــاد و همــکاران )1390( در مقالــه ای بــا عنــوان »نقــش ســرمایۀ 
ــی«  ــرمایۀ اجتماع ــی س ــرات تعدیل ــه اث ــه ب ــا توج ــتی ب ــناختی در بهزیس روان ش
ــرمایۀ  ــه س ــد ک ــه و نشــان داده ان ــی پرداخت ــی بهزیســتی روان ــن و بررس ــه تبیی ب
روان شــناختی و    مؤلفه هــای آن بــا بهزیســتی روان شــناختی و ســرمایۀ اجتماعــی از 
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یــک ســو و بهزیســتی روان شــناختی بــا ســرمایۀ اجتماعــی از ســوی دیگــر، رابطــۀ 
ــی داری دارد.  ــت و معن مثب

ــنامۀ  ــی پرسش ــوان »هنجاریاب ــا عن ــی ب ــی )1387( در پژوهش ــدری و غنائ     حی
بهزیســتی اجتماعــی« بــه بررســی هنجاریابــی آزمــون بهزیســتی اجتماعــی بــر روی 
دانشــجویان دانشــگاه آزاد اســامی واحدهــای اســتان مرکــزی پرداختــه و نشــان 
داده انــد کــه بهزیســتی اجتماعــی از پنــج عامــل بــه نامهــای شــکوفایی اجتماعــی، 
پذیــرش اجتماعــی، انطبــاق اجتماعــی، انســجام اجتماعــی و مشــارکت اجتماعــی 

اشــباع شــده اســت کــه ســهم عامــل نخســت بیــش از دیگــر عامل هاســت.
    ساراســینو )2013( در مقالــه ای بــا عنــوان »مقایســۀ ســرمایۀ اجتماعــی و فراینــد 
بهزیســتن در بیــن یــازده کشــور اروپایــی« بــه بررســی رابطۀ بیــن دو متغیــر مذکور 
در عنــوان مقالــه پرداختــه و دریافتــه اســت کــه ســرمایۀ اجتماعــی و    مؤلفه هــای آن 
بــا بهزیســتی رابطــۀ مثبــت و معنــاداری دارنــد؛ یعنــی وقتــی افــراد از شــبکه های 
اجتماعــی بیشــتری برخوردارنــد )ســرمایۀ اجتماعــی بیشــتری دارنــد(، رضایــت از 

زندگــی و بهزیســتی روانــی و اجتماعــی باالتــری نیــز دارنــد. 
    یامــاوکا )2008( در مقالــه ای بــا عنوان »ســرمایۀ اجتماعی و ســامت و بهزیســتی 
در آســیای شــرقی، مطالعــه ای مبتنــی بــر شــاخص های جمعیتــی« بــه ایــن نتیجــه 
رســیده اســت کــه بیــن ســرمایۀ اجتماعــی و بهزیســتی، رابطــۀ معنــی داری وجــود 
ــد، از  ــه اجتماعــی هســتند و دوســتان بیشــتری دارن ــرادی ک ــی اف ــه عبارت دارد؛ ب

ســامت اجتماعــی و بهزیســتی اجتماعــی باالتــری برخوردارنــد. 
    بــا توجــه بــه نتایــج پیشــینۀ تحقیــق بایــد بیــان کــرد کــه بهزیســتی اجتماعــی به 
عنــوان یکــی از شــاخص های اساســی رفــاه اجتماعــی در هــر جامعــه ای    می توانــد 

بــه توســعۀ پایــدار جامعــه و شــهر کمــک بســیاری بنماید.

روش شناسی تحقیق
ــت  و  هــدف   ــه  ماهی ــا  توجــه  ب ــه  لحــاظ هــدف، شــناختي  و  ب ــق  حاضــر  ب تحقی
پژوهــش  کــه  شــناخت  وضعیــت  زیســت پذیري  در  شــهر ایــام و بررســی رویکــرد 
ــر احســاس زیســت پذیری شــهری اســت، از  ــر آن ب فرهنگــی شــهروندان و تأثی
نــوع تحقیقــات  پیمایشــی اســت. جامعــۀ آمــاری تحقیــق، کلیــۀ شــهروندان زن و 
مــرد بــاالی 18 ســال ســاکن شــهر ایــام هســتند کــه بــر اســاس آمــار ســال 1395، 
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155 هــزار و 289 نفــر بوده انــد؛ بنــا بــر ایــن و بــر اســاس فرمــول کوکــران، تعــداد 
نمونــۀ مــورد مطالعــه در کل شــهر ایــام، بــا در نظــر گرفتــن 0/05 خطــا 383 نفــر 
ــه  ــا توجــه ب ــق حاضــر ب ــع شــد. در تحقی ــد و پرسشــنامه ها توزی ــه دســت آم ب
بــزرگ بــودن جامعــۀ آمــاری و عــدم دسترســی بــه چارچــوب آمــاری؛ همچنیــن 
وقت گیــر و پرهزینــه بــودن تهیــۀ چارچــوب آمــاری، از روش نمونه گیــری 
خوشــه ای چنــد مرحلــه ای متناســب بــا حجــم نمونــه اســتفاده شــده اســت. شــهر 
ــن رو، از هــر  ــۀ شــهری تشــکیل شــده اســت؛ از ای ــه و 21 محل ــام از 4 ناحی ای
ناحیــه 3 محلــه انتخــاب شــد و از هــر محلــه بعــد از فهرســت برداری بلوک هــا، 
تعــدادی بلــوک انتخــاب گردیــد. در مرحلــۀ آخــر نیــز تعــدادی از افــراد 18 ســاله 

و باالتــر در دســترس بــرای مصاحبــه انتخــاب شــدند.

روش گردآوری داده ها  
ــا توجــه بــه اینکــه تحقــق حاضــر بــه ســنجش نگــرش و ارزیابــی شــهروندان  ب
ــنامه  ــات، پرسش ــع آوری اطاع ــزار جم ــردازد، اب ــهری می پ ــت پذیری ش از زیس
ــمت  ــه قس ــاخته( در س ــته )محقق س ــنامۀ بس ــت. پرسش ــه اس ــا مصاحب ــراه ب هم
طراحــی شــده اســت: در قســمت اول نگارنــدگان بــا طــرح 48 ســؤال در طیــف 
ــزان رضایــت شــهروندان از زیســت پذیری شــهر  ــال ســنجش می ــه دنب لیکــرت ب
ایــام بوده انــد کــه بــر ایــن اســاس زیســت پذیری در ســه حــوزۀ اجتماعــی )19 
گویــه(، اقتصــادی )18 گویــه( و زیســت محیطی )11 گویــه( تنظیــم شــد و مــورد 
ســنجش قــرار گرفــت؛ در قســمت دوم، بــه منظــور شــناخت احســاس بهزیســتی 
اجتماعــی شــهروندان، از پرسشــنامۀ استانداردشــده 33 ســؤالی بهزیســتی اجتماعی 
اســتفاده شــد کــه توســط کییــز بــر اســاس طــرح نظــری خــود از ســازۀ بهزیســتی 
اجتماعــی تهیــه شــده بــود. در قســمت ســوم بــه طراحــی ســؤاالت زمینــه ای اقدام 
گردیــد و ســؤاالتی بــه صــورت بــاز در خصــوص ســن، جنــس، میــزان تحصیات 

و نــام محلــه مطــرح شــد. 
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جدول شمارۀ )1(. پایایی ابعاد بهزیستی اجتماعی
ضریب گویه هاشاخص ها

پایایی

انسجام

اجتماعی

فکر می کنم متعلق به مجموعه ای به نام جامعه هستم.
فکر می کنم که بخشی مهم از اجتماعم هستم.

فکــر می کنــم اگــر خواســته یــا نظــری بــرای گفتــن داشــتم، ســایر افــراد بــه مــن توجه 
ــد. می کردن

جامعۀ من منبع آرامش و راحتی من است.
 فکــر می کنــم اگر خواســته یا نظری بــرای گفتن داشــتم، جامعه من را جــدی می گرفت.

سایر افراد اجتماع برای من به عنوان یک شخص ارزش قائلند.
من با سایر افراد اجتماعم احساس نزدیکی نمی کنم.

%83

پذیرش

اجتماعی

رفتار من روی سایر افراد اجتماعم اثر می گذارد.
فکر می کنم افراد دیگر قابل اعتماد هستند.

به نظر من مردم مهربانند.
به نظر من مردم خودمحورند.

احساس می کنم که مردم قابل اعتماد نیستند.
فکر می کنم که مردم فقط برای خودشان زندگی می کنند.

فکر می کنم مردم به مشکات افراد دیگر اهمیت می دهند.

%79

مشارکت

اجتماعی

فکر می کنم    می توانم کار ارزشمندی به دنیا عرضه کنم.
فعالیت های روزانۀ من هیچ نتیجۀ ارزنده ای برای جامعه ندارد.

من زمان و توان الزم را ندارم تا چیز مهمی به جامعه ام عرضه کنم.
فکر می کنم کار من نتیجۀ مهمی برای جامعه ندارد.

من محصول ارزشمندی برای سهیم شدن در اجتماع ندارم.
به نظر من مردم این روزها بیشتر متقلب شده اند.

%75

انطباق

اجتماعی

دنیا برای من پیچیده است.
ــای اطرافشــان  ــد آنچــه را کــه در دنی ــرادی هســتند کــه    می توانن ــان تنهــا اف محقق

ــد. ــد، درک کنن رخ    می ده
من نمی توانم بفهمم که در دنیا چه پیش خواهد آمد.

اغلب فرهنگ ها آنقدر عجیب و بیگانه هستند که من از آنها سردرنمی آورم.
به نظر من دنیایی که در آن زندگی می کنیم ارزش درک کردن را دارد.

بــه نظــر مــن پیش بینــی آنچــه در اجتمــاع آینــده اتفــاق خواهــد افتــاد، کار ســختی 
. ست ا

%73

شکوفایی 
اجتماعی

معتقدم که اجتماع مانع پیشرفت من است.
معتقدم که اجتماع در جهت تحقق خواسته های من تغییر نمی کند.

 فکــر نمی کنــم تشــکیات اجتماعی نظیر قانــون و دولــت در زندگی من مؤثر باشــند.
من اجتماع را به صورت یک تحول دائمی می بینم.

به نظر من جامعه مکانی پربار و مفید برای افراد است.
به نظر من پیشرفت اجتماعی مفهومی ندارد.

به نظر من دنیا برای هر فرد، مکان بهتری می شود.

%69
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در خصــوص اعتبــار متغیــر وابســتۀ تحقیــق بایــد گفــت کــه ابزارهــای ســنجش در 
قالــب PreTest در اختیــار اســاتید، کارشناســان و افــرادی از جامعــۀ آمــاری قــرار 
گرفــت تــا ضمــن بررســی برداشــت و درک آنهــا از ســؤاالت، از نظــر جمله بنــدی 
و ترتیــب و شــکل نیــز مــورد بررســی قــرار بگیرنــد. میانگیــن کل CVR ابــزار 
برابــر بــا 0/833 بــه دســت آمــد. در مــورد پایایــی و دســتیابی بــه نتایــج مشــابه در 
صــورت تکــرار تحقیــق، از روش اعتبــار درونــی وســیلۀ اندازه گیــری بــا محاســبۀ 
آلفــای کرونبــاخ1 توســط نرم افــزار Spss اســتفاده شــده اســت. نتایــج در جــدول 

شــمارۀ 2 نشــان داده شــده اســت. 

جدول شمارۀ )2(. ابعاد و شاخص های زیست پذیری
محققانشاخص هاابعاد

اقتصادی

داشــتن شــغل مناســب – درآمــد مناســب خانــوار - 
ــدد  ــغلی- تع ــای ش ــل از فرصت ه ــب حاص ــد مناس درآم
فرصت هــای شــغلی – رضایــت از هزینه هــای مســکن 
ــت از  ــره - رضای ــای روزم ــت از هزینه ه ــن- رضای و زمی
ــل  ــل – تمای ــل و نق ــی ها و حم ــای دسترس ــزان هزینه ه می

بــه ســرمایه گذاری در شــهر

مولــوی  و  رفیعیــان 
)1390(، ویلــر )2011( 

اجتماعی

مشــارکت و همبســتگی در امــور محلــه - رضایــت از 
آموزش هــای عمومــی - رضایــت از کیفیــت خدمــات 
بهداشــتی – میــزان ارتبــاط بــا مدیــران و مســئولین شــهری 
– تراکــم جمعیــت در محــات – میــزان حضــور در اماکــن 
عمومــی - رضایــت از روابــط اجتماعــی محله هــا – امنیــت 
ــی  ــودکان در ط ــان و ک ــت زن ــی – امنی ــردی و اجتماع ف
ــه  ــل ب ــکان – تمای ــه م ــق ب ــتگی و تعل ــبانه روز – پیوس ش

ــدگاری ــی و مان زندگ

مولــوی  و  رفیعیــان 
و  فتحعلیــان   ،)1390(
روت   ،)1390( پرتــوی 
وینهــون )1995(، لولبــی 
 ،)2010( همــکاران  و 
طــرح ونکــوور )2002(، 
 ،)1390( بندرآبــاد 

 .)2004( لیتمــن 

زیست پذیری

برخــورداری از دفــع فاضــاب بهداشــتی – کیفیــت و 
ــود  ــت از نب ــطحی- رضای ــای س ــع آب ه ــع آوری و دف جم
آلودگــی صوتــی – رضایــت از کیفیــت هــوا - رضایــت از 
پاکیزگــی محیــط و چشــم انداز- وســعت فضاهــای ســبز و 
ــاختمان ها  ــب س ــم انداز مناس ــا - چش ــب آنه ــت مناس کیفی

و معمــاری بناهــا

مولــوی  و  رفیعیــان 
و  فتحعلیــان   ،)1390(
ــی  ــوی )1390(، لولب پرت
 ،)2010( همــکاران  و 
طــرح ونکــوور )2002(، 

)1390( بندرآبــاد 

1. Cronbach Alpha 
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از آنجــا کــه شــرایط آزمون هــای پارامتــری – نمونه گیــری تصادفــی بــرای 
اطمینــان از معــرف بــودن، برابــری واریانس هــا و پیوســته بــودن داده هــا )تبدیــل 
ــان  ــا می ــن ی ــاوت بی ــن تف ــرای تعیی ــود، ب ــا ب ــه ای( – مهی ــه شــبه فاصل ــا ب داده ه
ــد.  ــتفاده گردی ــه )ANOVA( اس ــس یک طرف ــل واریان ــون تحلی ــا از آزم گروه ه
بــرای بیــان آثــار مســتقیم، غیرمســتقیم و اثــر کل متغیــر مســتقل بــر روی متغیــر 
ــی،  ــی منطق ــا بیان ــن روش ب ــل رگرســیون اســتفاده شــد. ای ــز از تحلی وابســته نی

ــد.   ــیر می کن ــا را تفس ــن متغیره ــده بی ــتگی مشاهده ش ــط و همبس رواب

یافته های پژوهش
ــای قضــاوت در خصــوص زیســت پذیری شــهری، آگاهــی  ــن ماک ه از مهمتری
از ویژگی هــای جمعیتــی، اقتصــادی و اجتماعــی پاســخگویان اســت. بررســی های 
میدانــی و نتایــج حاصــل از تحقیــق در خصــوص ویژگی هــای مذکــور نشــان دهندۀ 
آن اســت کــه: از تعــداد 383 نفــر جمعیــت نمونــه تعــداد 142 نفــر )37/1 درصــد( 
را زنــان و 241 نفــر )62/9 درصــد( را مــردان تشــکیل می دهنــد. از مجمــوع افــراد 
مــورد بررســی نیــز 118 نفــر )30/8 درصــد( بیــن 18 تــا 30 ســال، 159 نفــر )41/5 
درصــد( بیــن 31 تــا 40 ســال، 82 نفــر )21/4 درصــد( بیــن 41 تــا 50 ســال، 20 
نفــر )5/2 درصــد( بیــن 51 تــا 60 ســال و 4 نفــر )1/0 درصــد( بیشــتر از 60 ســال 
ــه گــروه ســنی  ــوط ب ــی مشاهده شــده )نمــا( مرب ســن داشــته اند. بیشــترین فراوان
31 تــا 40 ســال اســت. از مجمــوع افــراد مــورد بررســی، 109 نفــر )28/5 درصــد( 
ــر )48/8 درصــد( از  ــد. 187 نف ــر )71/5 درصــد( متأهــل بوده ان مجــرد و 274 نف
ــته و  ــی داش ــغل دولت ــد( ش ــر )23/5 درص ــغل آزاد و 90 نف ــز ش ــخگویان نی پاس
31 نفــر )8/1 درصــد( از آنهــا بیــکار، 27 نفــر )7/0 درصــد( خانــه دار و 48 نفــر 
)12/5 درصــد( دانشــجو بوده انــد. از مجمــوع افــراد مــورد بررســی، 14 نفــر )7/3 
درصــد( بیســواد بــوده و 115 نفــر )30/0 درصــد( دیپلــم و زیردیپلــم، 192 نفــر 
)50/1 درصــد( فــوق دیپلــم و لیســانس و 62 نفــر )16/2 درصــد( فــوق لیســانس 

ــته اند.  ــری داش و دکت
نتایج در خصوص ابعاد زیست پذیری شهری حاکی از آن است که: 

تبیین رابطۀ بهزیستی اجتماعی با زیست پذیری ... 
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جدول شمارۀ )3(. میانگین رضایت از زیست پذیری بر حسب متغیرهای زمینه ای

متغیر
زیست پذیریابعاد

اقتصادی
)18-90(

زیست پذیری
اجتماعی
)19-95(

زیست پذیری
زیست محیطی

)11-55(

جنسیت
49/3755/1432/04زن
47/9454/9232/02مرد

وضعیت
تأهل

52/3756/7433/51مجرد
47/8054/3132/32متأهل

تحصیات

50/2156/5032/21بیسواد
51/7555/2432/86دیپلم و زیر دیپلم

47/5355/2532/50لیسانس و زیر لیسانس
64/*48/7753/4632فوق لیسانس و باالتر

وضعیت 
شغلی

55/4856/6430/83بیکار
48/4854/4333/13آزاد

45/6454/5832/71دولتی
51/5558/4830/62خانه دار
52/5257/2533/04دانشجو

49/1050/0032/66میانگین کل شاخص

     در خصــوص فرضیه هــای تحقیــق نیــز بایــد گفــت کــه جهــت ســنجش رابطــۀ 
بیــن متغیرهــا بــا توجــه بــه ســطح ســنجش آنهــا از ضریــب همبســتگی اســپیرمن 
اســتفاده شــده اســت. همانطــور کــه داده هــای جــدول شــمارۀ 4 نشــان    می دهــد 
ــا از  ــت آنه ــزان رضای ــی و می ــزان انســجام اجتماع ــن می ــۀ بی در خصــوص رابط
ــرای  ــده ب ــپیرمن محاسبه ش ــدار roh اس ــهر، مق ــف زیســت پذیری ش ــاد مختل ابع
متغیــر مســتقل بــا زیســت پذیری اجتماعــی برابــر بــا 0/435، بــرای زیســت پذیری 
اقتصــادی برابــر بــا 0/386 و بــرای زیســت پذیری زیســت محیطی برابــر بــا 0/346 
ــود  ــی از وج ــده حاک ــت آم ــه دس ــاداری )sig = 0/000( ب ــطح معن ــد. س می باش
رابطــۀ مثبــت و نســبتاً متوســط بیــن ایــن دو متغیــر اســت؛ بــه عبــارت دیگــر بــا 

روح اهلل رستمی - منصور منصوری مقدم 
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ــت پذیری  ــت از زیس ــهر، رضای ــاکنان ش ــن س ــی در بی ــجام اجتماع ــش انس افزای
ــد.  شــهر در ابعــاد مختلــف آن هــم افزایــش می یاب

    همچنیـن داده هـای جـدول در خصـوص رابطۀ بین میـزان پذیـرش اجتماعی افراد 
سـاکن در شـهر و میـزان رضایـت آنها از ابعاد زیسـت پذیری شـهر نشـان    می دهد که 
مقدار roh اسـپیرمن به دسـت آمده برای متغیر مسـتقل با زیست پذیری اجتماعی برابر 
با 0/327، با زیسـت پذیری اقتصادی برابر با 0/276 و با زیسـت پذیری زیسـت محیطی 
برابـر بـا 0/298 اسـت. بـا توجه بـه اینکـه میـزان معنـاداری sig =0/001 می باشـد و 
سـطح معنـاداری کمتـر از میـزان قابل قبول در تحقیقـات اجتماعی یعنی 05/0 اسـت، 
پـس رابطـۀ موجـود معنـادار می باشـد و    می تـوان گفت بین میـزان پذیـرش اجتماعی 
افراد سـاکن در شـهر و رضایت از زیسـت پذیری شـهر، رابطۀ مثبت و متوسطی وجود 

دارد. جـدول شـمارۀ 4 نتایـج حاصل از آزمون همبسـتگی را نشـان    می دهد.

جدول شمارۀ )4(. ضریب همبستگی متغیرهای مستقل با ابعاد زیست پذیری شهری
متغیرهای 

مستقل
نوع آزمون متغیر وابسته

همبستگی
ضریب 
همبستگی

ضریب 
معناداری

نتایج نوع رابطه
آزمون

انسجام 
اجتماعی

تأییدمستقیم0/4350/000ضریب اسپیرمنزیست پذیری اجتماعی
تأییدمستقیم0/3860/000ضریب اسپیرمنزیست پذیری اقتصادی

تأییدمستقیم0/3460/002ضریب اسپیرمنزیست پذیری زیست محیطی

پذیرش 
اجتماعی

تأییدمستقیم0/3270/001ضریب اسپیرمنزیست پذیری اجتماعی
تأییدمستقیم0/2760/001ضریب اسپیرمنزیست پذیری اقتصادی

تأییدمستقیم0/2980/001ضریب اسپیرمنزیست پذیری زیست محیطی

مشارکت 
اجتماعی

تأییدمستقیم0/3140/000ضریب اسپیرمنزیست پذیری اجتماعی
تأییدمستقیم0/2590/000ضریب اسپیرمنزیست پذیری اقتصادی

ردمستقیم0/0860/554ضریب اسپیرمنزیست پذیری زیست محیطی

انطباق 
اجتماعی

تأییدمستقیم0/3850/000ضریب اسپیرمنزیست پذیری اجتماعی
تأییدمستقیم0/4400/000ضریب اسپیرمنزیست پذیری اقتصادی

تأییدمستقیم0/3160/000ضریب اسپیرمنزیست پذیری زیست محیطی

شکوفایی 
اجتماعی

تأییدمستقیم0/3530/000ضریب اسپیرمنزیست پذیری اجتماعی
تأییدمستقیم0/4260/001ضریب اسپیرمنزیست پذیری اقتصادی

تأییدمستقیم0/2590/000ضریب اسپیرمنزیست پذیری زیست محیطی

تبیین رابطۀ بهزیستی اجتماعی با زیست پذیری ... 
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یافته هــای جــدول شــمارۀ 4 در خصــوص رابطــۀ بیــن دو متغیــر میــزان مشــارکت 
ــت پذیری  ــف زیس ــاد مختل ــا از ابع ــت آنه ــزان رضای ــهروندان و می ــی ش اجتماع
ــر  ــرای متغی ــدار roh اســپیرمن محاسبه شــده ب ــه مق ــی از آن اســت ک شــهر حاک
مســتقل بــا زیســت پذیری اجتماعــی برابــر بــا 0/314 و بــا زیســت پذیری 
اقتصــادی برابــر بــا 0/259 و میــزان معنــاداری 0sig =/000 اســت؛ بنابرایــن بیــن 
میــزان مشــارکت اجتماعــی شــهروندان و میــزان رضایــت آنهــا از زیســت پذیری 
اجتماعــی و اقتصــادی شــهر، رابطــۀ مثبــت و ضعیفــی وجــود دارد. در خصــوص 
رابطــۀ بیــن میــزان مشــارکت اجتماعــی افــراد ســاکن در شــهر و میــزان رضایــت 
آنهــا از زیســت پذیری زیســت محیطی شــهر، مقــدار roh اســپیرمن محاســبه شــده 
ــه اینکــه مقــدار  ــا توجــه ب ــاداری sig =/0554 می باشــد؛ بنابرایــن ب 0/086 و معن
p بیشــتر از 0/05 اســت، رابطــۀ بــه دســت آمــده معنــادار نیســت و فرضیــۀ رابطــۀ 
بیــن میــزان مشــارکت اجتماعــی و رضایــت از زیســت پذیری شــهری رد می شــود.
ــاد  ــت از ابع ــزان رضای ــی و می ــاق اجتماع ــزان انطب ــن می ــۀ بی در خصــوص رابط
ــر مســتقل  ــن متغی ــدار roh اســپیرمن محاسبه شــده بی زیســت پذیری شــهری، مق
بــا زیســت پذیری اجتماعــی برابــر بــا 0/385 و میــزان معنــاداری sig =0/000، بــا 
ــا  ــاداری sig =0/000 و ب ــزان معن ــا 0/440 و می ــر ب زیســت پذیری اقتصــادی براب
  sig=0/000 ــاداری ــزان معن ــا 0/316 و می ــر ب ــت محیطی براب ــت پذیری زیس زیس
ــد می شــود  ــر تأیی ــن دو متغی ــرض رابطــۀ بی ــاال ف ــج ب ــه نتای ــا توجــه ب اســت. ب
ــن  ــوی بی ــبتاً ق ــت و نس ــۀ مثب ــک رابط ــت ی ــوان گف ــت و    می ت ــادار اس و معن
ــاق اجتماعــی و رضایــت از زیســت پذیری در همــۀ ابعــاد آن وجــود  ــزان انطب می
دارد؛ بــه عبــارت دیگــر بــا افزایــش میــزان انطبــاق اجتماعــی، میــزان رضایــت از 

ــد.  ــش می  یاب ــم افزای ــت پذیری ه زیس
     همچنیــن داده هــای جــدول در خصــوص رابطــۀ بیــن میزان شــکوفایی اجتماعی 
افــراد ســاکن در شــهر و میــزان رضایــت آنهــا از ابعــاد زیســت پذیری شــهر نشــان 
ــا  ــتقل ب ــر مس ــرای متغی ــده ب ــت آم ــه دس ــپیرمن ب ــدار roh اس ــه مق ــد ک    می ده
ــا  ــر ب ــا زیســت پذیری اقتصــادی براب ــا 0/353، ب ــر ب زیســت پذیری اجتماعــی براب
0/436 و بــا زیســت پذیری زیســت محیطی برابــر بــا 0/259 اســت. بــا توجــه بــه 
اینکــه میــزان معنــاداری sig =0/001 می باشــد و ســطح معنــاداری کمتــر از میــزان 
ــود  ــۀ موج ــس رابط ــت، پ ــی 0/05 اس ــی یعن ــات اجتماع ــول در تحقیق ــل قب قاب
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ــراد  ــی اف ــکوفایی اجتماع ــزان ش ــن می ــت بی ــوان گف ــد و    می ت ــادار می باش معن
ــطی  ــت و متوس ــۀ مثب ــهر، رابط ــت پذیری ش ــت از زیس ــهر و رضای ــاکن در ش س

وجــود دارد.

تحلیل رگرسیون چند متغیری 
ــی و  ــارکت جمع ــل مش ــرای تحلی ــت ب ــی اس ــری روش ــد متغی ــیون چن رگرس
فــردی دو یــا چنــد متغیــر مســتقل در تغییــرات متغیــر وابســته؛ بــه عبــارت دیگــر 
رگرســیون چنــد متغیــری روشــی آمــاری اســت کــه اجــازه    می دهــد نمــرۀ یــک 
متغیــر بــر اســاس نمره هــای او در متغیرهــای دیگــر پیش بینــی شــود. روش هــای 
متفاوتــی بــرای تعییــن ســهم نســبی هریــک از متغیرهــای پیش بیــن وجــود دارد؛ 
روشــی کــه در ایــن تحقیــق از آن اســتفاده شــده، روش »همزمــان« اســت کــه در 

spss آن را روش Enter می خواننــد.
ــناختن  ــا ش ــد ب ــان می ده ــه نش ــت ک ــد اس ــاس درص ــن مقی ــه ای ــا ک     از آنج
متغیرهــای پیش بیــن بــه چــه میــزان    می تــوان نســبت بــه پیش بینــی متغیــر مــاک 
ــرد آن در  ــگام کارب ــده را هن ــدل انتخاب ش ــت م ــزان موفقی ــد می ــرد، بای ــدام ک اق
ــدل  ــی م ــن زد. جــدول شــمارۀ )5( ارزیاب ــرد و تخمی ــی ک ــط واقعــی ارزیاب محی

ــد. ــان    می ده ــهری را نش ــت پذیری ش ــی زیس تحلیل

جدول شمارۀ ) 5(. ارزیابی میزان موفقیت مدل تحلیلی در پیش بینی زیست پذیری شهری
انحراف تخمین زده شدهمجذور R تنظیم شدهمجذورR Rمدل

10/3690/2750/28410/42785

    داده هــای جــدول شــمارۀ 5 نشــان    می دهنــد کــه مقــدار R تنظیم شــده برابــر بــا 
0/284 اســت؛ بنابرایــن    می تــوان گفــت کــه مــدل تحلیلــی مــورد اســتفاده %8/14 
ــر  ــارت دیگ ــه عب ــت؛ ب ــرده اس ــبه ک ــهری را محاس ــت پذیری ش ــر در زیس تغیی
28/4% تغییــرات زیســت پذیری شــهری بــر اســاس متغیرهــای انســجام اجتماعــی، 
پذیــرش اجتماعــی، مشــارکت اجتماعــی، انطبــاق اجتماعــی و شــکوفایی اجتماعی 
ــد  ــان    می ده ــمارۀ 6 نش ــدول ش ــا در ج ــای بت ــت. داده ه ــی اس ــل پیش بین قاب

تبیین رابطۀ بهزیستی اجتماعی با زیست پذیری ... 
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ــر زیســت پذیری  ــر احســاس ب ــرات مســتقیم متغیرهــای مســتقل ب ــزان اث ــه می ک
شــهری برابــر بــا انســجام اجتماعــی 0/254، پذیــرش اجتماعــی 0/156، مشــارکت 
اجتماعــی 0/272، انطبــاق اجتماعــی 0/246 و شــکوفایی اجتماعــی 0/185 درصــد 

بــوده اســت. 

جدول شمارۀ )6(. خروجی رگرسیون به روش Enter تأتیر متغیرهای مستقل 
بر زیست پذیری شهری

مدل
ضریب های استانداردضریب های غیراستاندارد

T
سطح

معنی داری Bبتاخطای استاندارد

مقداره ثابت
انسجام اجتماعی
پذیرش اجتماعی
مشارکت اجتماعی
انطباق اجتماعی

شکوفایی اجتماعی

27/470
4/289
0/784
2/526
4/258
3/367

3/656
1/038
0/620
0/540
1/232
0/780

0/254
0/156
0/272
0/246
0/185

7/514
4/133
1/264
4/378
3/456
3/756

0/000
0/000
0/207
0/000
0/001
0/000

    بــا توجــه بــه اینکــه در تحقیقــات اجتماعــی معمــوالً شناســایی کلیــۀ عوامــل 
تأثیرگــذار بــر متغیــر وابســته بــرای محقــق امکان پذیــر نیســت، بنابرایــن بــا توجــه 
ــس  ــد از واریان ــه 28/4 درص ــت ک ــوان گف ــیر    می ت ــل مس ــای تحلی ــه متغیره ب
زیســت پذیری شــهری توســط مــدل تبییــن می شــود و 71/6 درصــد از واریانــس 

ــود.            ــن نمی ش ــدل تبیی ــط م ــهر توس ــت پذیری ش زیس

بحث و نتیجه گیری
ــن پژوهــش اســت، در  ــورد بحــث و بررســی در ای زیســت پذیری کــه مفهــوم م
معناي اصلي و کلي خود به مفهوم دستیابي به قابلیت زندگي اسـت و بــه درجــۀ 
تأمیــن ملزومــات یــک جامعــه بــر مبنــای نیازهــا و ظرفیــت افــراد آن جامعه اشــاره 
دارد. هــدف کلــی ایــن تحقیــق بررســی رابطــۀ بیــن رویکــرد فرهنگــی شــهروندان 

ــام اســت. ــر زیســت پذیری اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت محیطی شــهر ای ب
    یافته هــای پژوهــش در خصــوص میــزان رضایــت از ابعاد مختلف زیســت پذیری 
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ــت متوســطی از زیســت پذیری اقتصــادی،  ــه شــهروندان رضای ــد ک نشــان    می ده
ــوص  ــده در خص ــج حاصل ش ــته اند. نتای ــهر داش ــت محیطی ش ــی و زیس اجتماع
ابعــاد زیســت پذیری شــهری حاکــی از آن اســت کــه: بــر مبنــای یک مقیــاس 18 تا 
ــن رضایــت پاســخگویان از زیســت پذیری اقتصــادی 49/10 می باشــد  90، میانگی
ــر حســب  ــت ب ــن رضای ــن میانگی ــت متوســط آنهاســت. ای ــی از رضای ــه حاک ک
متغیرهــای مســتقل تحقیــق تقریبــاً ثابــت اســت و دامنۀ انحــراف از آن زیاد نیســت. 
ــر مبنــای یــک مقیــاس 19  در خصــوص رضایــت از زیســت پذیری اجتماعــی، ب
تــا 95، میانگیــن نمــرۀ پاســخگویان 55/00 بــوده اســت کــه از رضایــت متوســط 
ــق  ــر اســاس متغیرهــای مســتقل تحقی ــت ب ــزان رضای ــد. می آنهــا حکایــت می کن
ــاد ســه گانۀ زیســت پذیری  ــد از ابع ــن بع ــن اســت. آخری ــن میانگی ــد ای ــز مؤی نی
ــی آن را  ــای توصیف ــه آماره ه ــت ک ــت محیطی اس ــت پذیری زیس ــهری، زیس ش
ــن  ــت محیطی در بی ــت پذیری زیس ــت از زیس ــن رضای ــد. میانگی ــان    می ده نش
ــا  ــاس کــه بیــن 11 ت ــن مقی ــۀ ای ــوده اســت. دامن ــا 32/66 ب ــر ب پاســخگویان براب
55 می باشــد حاکــی از رضایــت متوســط پاســخگویان از زیســت پذیری زیســت 

محیطــی اســت.
ــجام و  ــارکت، انس ــاد مش ــه ابع ــت ک ــن اس ــی از ای ــش حاک ــای پژوه     یافته ه
ــی،  ــارکت اجتماع ــته اند. مش ــت پذیری داش ــر زیس ــر را ب ــترین تأثی ــاق بیش انطب
بــاوری اســت کــه طبــق آن فــرد خــود را عضــو حیاتــی اجتمــاع    می دانــد و فکــر 
می کنــد چیــز ارزشــمندی بــرای عرضــه بــه دنیــا و اجتمــاع خــود دارد. مشــارکت 
اجتماعــی    می توانــد زمینــۀ افزایــش ضریــب تحمــل و مــدارای اجتماعــی را فراهــم 
کنــد، ســبب ایجــاد و تقویــت روحیــۀ مســئولیت پذیــری شــود و اعتمــاد بــه نفس، 
ــراه  ــه هم ــی را ب ــت از زندگ ــی، رضای ــور کل ــه ط ــه و    ب ــار خــاق و مبتکران رفت

داشــته باشــد کــه در زیســت پذیری عاملــی اساســی بــه شــمار    مــی رود. 
    مشــارکت اجتماعــي، منجــر بــه ایجــاد ســرمایۀ اجتماعــي مي شــود کــه    می تــوان 
از آن بــرای خلــق بهزیســتي اجتماعــی اســتفاده کــرد. ســرمایۀ اجتماعــی از جملــه 
عوامــل اجتماعــی اســت کــه    می توانــد زمینه هــای شــکل گیری توســعۀ اجتماعــات 
ــش  ــارزی در افزای ــش ب ــی نق ــرمایۀ اجتماع ــد. بی شــک س ــم کن ــهری را فراه ش
زیســت پذیری کانون هــا و اجتماعــات انســانی دارد و یکــی از ارکان مهــم افزایــش 
ــر  ــر مســتقیمی ب ــرا تأثی ــرای زیســت پذیری اســت؛ زی ــای محیطــی ب توانمندی ه

تبیین رابطۀ بهزیستی اجتماعی با زیست پذیری ... 
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ابعــاد عینــی و ذهنــی زیســت پذیری در فضاهــای شــهری دارد. ســرمایۀ اجتماعــی 
موجــب شــکل دهی روابــط شــهروندان و افزایــش کیفیــت تعامــات و مناســبات 
ــان شــهروندان افزایــش  ــن رو هرچــه در می ــان می شــود؛ از ای ــان آن اجتماعــی می
ــی  ــای اعتمــاد، هنجــار جمعــی، مشــارکت و همگرای ــر مبن ــان ب ــل آن ــد، تعام یاب
ــود. حــس مســئولیت اجتماعــی و مشــارکت در  ــر خواهــد ب ــز باالت اجتماعــی نی
ــاال باشــد،  ــی ب ــا ســرمایۀ اجتماع ــه در آنه ــع انســانی ای ک ــور در جوام انجــام ام
ــوان  ــدار منجــر خواهــد شــد؛ بنابرایــن    می ت ــه محیــط زیســت پای ــه دســتیابی ب ب
گفــت ســرمایۀ اجتماعــی بــر متغیرهایــی ماننــد زیســت پذیری، پایــداری و کیفیــت 

زندگــی تأثیــر مســتقیم دارد.
     یافته هــای تحقیــق همچنیــن حاکــی از رابطــۀ معنــی دار بیــن دو متغیــر میــزان 
انســجام اجتماعــی و زیســت پذیری شــهری اســت. همبســتگی اجتماعــی چنانکــه 
ــه در  ــت ک ــرده ای اس ــی فش ــبکه های اجتماع ــارت از ش ــاور دارد، عب ــز ب جیکوب
ــر  ــا مســائلی کــه کیفیــت زندگــی را تحــت تأثی ــاط ب محله هــای شــهری در ارتب
ــای  ــد. یافته ه ــان می دهن ــش نش ــد و واکن ــری می کنن ــد، تصمیم گی ــرار    می ده ق
ــادی و  ــاختارهای اقتص ــه در س ــی ک ــم تغییرات ــد علی رغ ــان    می ده ــق نش تحقی
ــه لحــاظ اجتماعــی و بخصــوص  ــاده اســت، ب ســیمای عمومــی شــهر اتفــاق افت
ــت؛  ــنتی اس ــۀ س ــات جامع ــام دارای خصوصی ــهر ای ــی، ش ــتگی اجتماع همبس
جامعــه ای کــه بــه تعبیــر دورکیــم انســجام مکانیکــی مشــخصۀ اصلــی آن اســت. 
جامعــه ای کــه    ارزش هــای مشــترک دارد، اعضــای آن بــه اهــداف مقــدس واحــدی 
ــا وجــدان جمعــی  ــق ب ــردی منطب ــن جامعــه وجدان هــای ف ــد. در ای ــاد دارن اعتق
پــرورش می یابــد کــه نتیجــۀ آن، توافــق ارزشــی و همبســتگی اجتماعــی اســت. 
شــهر ایــام علی رغــم تجربــۀ برخــورد بــا دســتاوردهای دنیــای جدیــد، همچنــان 
ــده  ــی و عناصــر هویت بخــش به جامان از ته نشســت های فکــری، ارزشــی، عقیدت

ــد.  ــزاق می کن ــته ارت ــنت و گذش از س
   شــاید بتــوان همبســتگی موجــود در بیــن ســاکنان را در پرتــو فرضیــۀ اجتماعــی 
ــت  ــان وضعی ــبات می ــاس آن، مناس ــر اس ــه ب ــرد ک ــن ک ــارت تبیی ــدن اینگله ش
ــق  ــر تطاب ــی ب ــه ای مبتن ــی، رابط ــای ارزش ــی و واولویت ه ــادی – اجتماع اقتص
ــی  ــور کل ــه ط ــود دارد.    ب ــان وج ــن می ــوس در ای ــری محس ــه تأخی ــت؛ بلک نیس
ــر  ــم ب ــاع حاک ــاب اوض ــادی بازت ــّد زی ــا ح ــی ت ــبات اجتماع ــا و مناس    ارزش ه
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ســال های قبــل از بلــوغ اســت. ســاکنان شــهر ایــام کــه بــه درازای تاریــخ یــک 
فضــای ســنتی را تجربــه کرده انــد، طبیعــی اســت کــه نــوع نــگاه و مناســبات آنهــا 
مبتنــی بــر ویژگی هــای جامعــۀ ســنتی و همبســتگی اجتماعــی، اولویــت اساســی 
ــد  ــادۀ مشــارکت و پذیــرش مســئولیت اجتماعــی باشــند. هرچن آنهــا باشــد و آم
رویکردهــای ســنتی در عرصــۀ مدیریــت شــهر، مشــارکت شــهروندان و بخــش 
ــدی از  ــکان بهره من ــه رســمیت نمی شناســد و ام ــی را ب خصوصــی و جامعــۀ مدن
ایــن ظرفیــت عظیــم اجتماعــی جهــت توســعۀ شــهری را از خــود ســلب کــرده 
ــاعد  ــهری را مس ــت پذیری ش ــرایط زیس ــی ش ــرمایۀ اجتماع ــن س ــا ای ــت؛ ام اس

ــت.  ــش داده اس ــهری را کاه ــۀ ش ــیب های جامع ــیاری از آس ــرده و بس ک
    یافته هــای پژوهــش نشــان    می دهــد کــه بیــن دو متغیــر میــزان انطبــاق اجتماعــی 
شــهروندان و میــزان رضایــت آنهــا از ابعــاد مختلــف زیســت پذیری شــهر، رابطــۀ 
مثبــت و معنــی داری وجــود دارد. اگــر انطبــاق اجتماعــی بــه معنــای پذیــرش یــا 
عــدم پذیــرش باورداشــت ها،    ارزش هــا، هنجارهــا و مقتضیــات یــا شــرایط جدیدی 
کــه بــرای عضــوی از جامعــه پیــش می آیــد، تعریــف شــود، در باالتریــن ســطح 
ــدی  ــی فراین ــق اجتماع ــس تعل ــرد. ح ــکل می گی ــی ش ــق اجتماع ــس تعل آن، ح
اســت کــه طــی آن، مســئولیت پذیری و اعتمــاد اجتماعــی افزایــش می یابــد و بــه 
ــه کاهــش پیچیدگــی  ــط اجــزای هــر نظــام، ب ــم رواب ــد. تنظی مشــارکت می انجام
ــن  ــد. ای ــی می کن ــران را پیش بین ــار دیگ ــود و رفت ــر می ش ــی منج ــط اجتماع رواب
امــر باعــث افزایــش اعتمــاد اجتماعــی و بــه دنبــال آن، افزایــش احســاس امنیــت 
در بیــن اعضــای جامعــه و کاهــش ناهماهنگــی شــناختی و ســرانجام، ثبــات رفتــار 
اعضــای جامعــه می شــود و همبســتگی و انســجام و حــس وفــاداری بــه جامعــه 
را افزایــش    می دهــد )ناطق پــور، 1383: 30(؛ بنابرایــن    می تــوان انطبــاق اجتماعــی 
را یکــی از مبانــی مهــم احســاس مســئولیت اجتماعــی فــرد بــرای برقــراری روابــط 

مناســب و ثمربخــش بــا جامعــه دانســت.
   وقتــی انطبــاق اجتماعــی در بیــن افــراد جامعــه شــکل گیــرد، حــس هماننــدی 
ــغولی ها و  ــی و دل مش ــای عاطف ــد و پیونده ــد آم ــود خواه ــه وج ــت ب و قراب
ــه هــم پیونــد خواهــد خــورد کــه نتیجــۀ آن، افزایــش و  منافــع مشــترک افــراد ب
تشــدید تماس هــای آنــان و گســترش ارتباطــات در ســطح جامعــه اســت. بســترها 
ــع در حــال گــذار دچــار  ــق اجتماعــی بخصــوص در جوام ــل ایجــاد تعل و عوام

تبیین رابطۀ بهزیستی اجتماعی با زیست پذیری ... 
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تغییــر می شــوند کــه بــه تبــع آن، الگوهــای همــکاری در امــور مختلــف اجتماعــی، 
سیاســی، فرهنگــی و ... تغییــر خواهــد یافــت.

    بنابرایــن باالبــودن میــزان انطبــاق اجتماعــی در میان شــهروندان، زمینۀ مشــارکت 
ــد  ــور اجتماعــی، سیاســی و فرهنگــی شــهر را فراهــم می کن گســتردۀ آنهــا در ام
ــای  ــی از پیش نیازه ــوان یک ــه عن ــهروندی ب ــعۀ ش ــیر توس ــد مس ــه    می توان ک
ــم  ــه علی رغ ــام ک ــهر ای ــوص در ش ــازد؛ بخص ــوار س ــت پذیر را هم ــهر زیس ش
ــه و  ــوز فرهنــگ شــهروندی در آن شــکل نگرفت ــر، هن ــد دهــۀ اخی تحــوالت چن
امــکان مشــارکت واقعــی مــردم بخصــوص در ادارۀ محــل زندگــی خــود فراهــم 
نشــده اســت؛ بنابرایــن باالبــودن انطبــاق اجتماعــی در میــان شــهروندان    می توانــد 
ــش  ــه افزای ــر ب ــتاوردهای آن منج ــازد و دس ــم س ــا را فراه ــارکت آنه ــۀ مش زمین

ــردد.   ــهری گ ــت پذیری ش زیس

منابع و مآخذ 
الف( فارسی

ارزانــی، مصــدق )1393(، شــکل گیری شــهر ایــام از نــگاه جغرافیایــی و 	 
تاریخــی، تهــران: آوای تاریــخ.

ــا«، تهــران: 	  ــا معن ــی ت ــاد، علیرضــا )1390(، »شــهر زیســت پذیر از مبان بندرآب
آذرخــش. 

_____________ و فرشــته احمدی نــژاد ) 1392(، »ارزیابــی شــاخص های 	 
کیفیــت زندگــی بــا تأکیــد بــر اصــول شــهر زیســت پذیر در منطقۀ 22 تهــران«، 

پژوهــش و برنامه ریزی شــهری، شــمارۀ 16، صــص 74-55.
ــهری«، 	  ــائل ش ــی مس ــي )1378(، »آسیب شناس ــي ملک ــي  و  عل ــري،  عیس پی

مجموعــه مقــاالت اولیــن همایش توســعۀ  محلــه اي، دفتــر  مطالعــات اجتماعي 
و فرهنگــي شــهرداري تهــران: طــرح نــو.

ــهرها در 	  ــت پذیری ش ــی زیس ــزه )1392(، بررس ــدآبادی، حم ــری اس جعف
راســتای توســعۀ پایــدار شــهری )مــورد مطالعــه: کان شــهر تهــران(، پایان نامــۀ 

کارشناســی ارشــد، دانشــکدۀ جغرافیــا، دانشــگاه خوارزمــی، تهــران.
حیــدری، غامحســین و زیبــا غنائــی )1387(، »هنجاریابــی پرسشــنامۀ 	 

بهزیســتی اجتماعــی«، اندیشــه و رفتــار، شــمارۀ 7 ، صــص 40-31. 

روح اهلل رستمی - منصور منصوری مقدم 
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ــوری )1388(، »نقــش 	  ــی و علیرضــا باوان پ ــی، عــزت اهلل ماف ــور، براتعل خاکپ
توســعۀ پایــدار در توســعۀ محلــه ای: نمونــه کــوی ســجادیه مشــهد«، جغرافیــا 

و توســعۀ ناحیــه ای، دورۀ 6، شــمارۀ 12، صــص 81-55.  
خراســانی، محمدامیــن )1391(، »ســکونتگاه زیســت پذیر، ســکونتگاه پایــدار«، 	 

همایــش علــوم جغرافیایــی ایــران، تهــران: دانشــگاه تهران. 
ربانــی خوراســگانی، علــی و مســعود کیانپــور )1388(، »مــدل پیشــنهادی برای 	 

ســنجش کیفیــت زندگــی: مطالعــۀ مــوردی: شــهر اصفهــان«، مجلــه دانشــکده 
ادبیــات و علــوم انســانی، ســال 15، شــمارۀ 59-58. 

ــای 	  ــا و روش ه ــوی )1390(، رویکرده ــید مول ــی و جمش ــان، مجتب رفیعی
ــش. ــران: آذرخ ــهری، ته ــکونی ش ــط مس ــت محی ــنجش کیفی س

 	 ،)1388( رحمانــی  مریــم  و  کیــوان ضیائــی  ســیامک،  زنــد رضــوی، 
ــه ای در  ــات محل ــی اجتماع ــرای برپای ــی ب ــرمایۀ اجتماع ــای س »ظرفیت ه

شــهر«، رفــاه اجتماعــی، شــمارۀ 33، صــص 104-81. 
ساســان پور، فرزانــه، ســیمین توالیــی و حمــزه جعفرآبــادی )1394(، »قابلیــت 	 

زیســت پذیری شــهرها در راســتای توســعۀ پایــدار )مطالعــۀ موردی: کانشــهر 
تهــران(، انجمــن جغرافیــای ایــران، ســال دوازدهم، شــمارۀ 42.

ســام آرام، عــزت اهلل )1388(، »بررســی رابطــۀ  ســامت  اجتماعــی  و  امنیــت  	 
اجتماعــی  بــا تأکیــد  بــر رهیافــت پلیــس جامعه محــور«، انتظــام  اجتماعــی، 

ســال  اول،  شــمارۀ 1، صــص 29-9.
شــباني،  محمدرضــا  ) 1392(، تحلیــل  آســتانه هاي  زیســت پذیري شــهري  بــر  	 

مبنــاي  کاربــرد  مفهــوم  ظرفیــت  بــرد:  مــورد  پژوهــش: منطقــۀ  14 شــهر  تهران، 
 پایان نامــۀ  کارشناســي  ارشــد، دانشــکدۀ  شهرســازي  دانشــگاه تهــران . 

ــوان 	  ــه عن ــتن ب ــری )1392(، »بهزیس ــیبه زنج ــم و نس ــی، مری ــریفیان ثان ش
ــال  ــی، س ــاه اجتماع ــف«، رف ــم و تعاری ــدی، واکاوی مفاهی ــی چندبع مفهوم

ــص 91-65.   ــمارۀ 52، ص ــم، ش چهارده
صفاری نیــا، مجیــد، معصومــه تدریــس تبریــزی و مهنــاز دهکــردی )1393(، 	 

ــردان  ــان و م ــی پرسشــنامۀ بهزیســتی اجتماعــی در زن »رواســازی و اعتباریاب
ــمارۀ 18،  ــم، ش ــال پنج ــی، س ــری تربیت ــران«، اندازه گی ــهر ته ــاکن در ش س

ــص 132-115.  ص

تبیین رابطۀ بهزیستی اجتماعی با زیست پذیری ... 
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عبداهلل تبــار، هــادی )1378(، »بررســی ســامت اجتماعــی دانشــجویان«، رفــاه 	 
اجتماعــی، ســال هشــتم، شــمارۀ 30 و 31، صــص 190-171 . 

ــاختاری – 	  ــازی س ــری )2017(، »مدل س ــد اکب ــماعیل و مجی ــری، اس علی اکب
تفســیری عوامــل مؤثــر بــر زیســت پذیری کان شــهر تهــران«، برنامه ریــزی و 

آمایــش فضــا، دورۀ بیســت و یکــم، شــمارۀ 1. 
ــر 	  ــد ب ــا تأکی ــت پذیری ب ــل زیس ــنجش عوام ــجاد )1393(، س ــزاده، س علی

رویکــرد مشــارکت )مطالعــۀ مــوردی: محلــۀه بریانــک منطقــۀ 1 شــهرداری 
تهــران(، پایان نامــۀ کارشناســی ارشــد، دانشــگاه آزاد اســامی، واحــد تهــران 

مرکــزی.
عیســی لو، علی اصغــر، مصطفــی بیــات و عبدالعلــی بهرامــی )1393(، »انــگارۀ 	 

ــع  ــت زندگــی در جوام ــای کیفی ــن جهــت ارتق ــی نوی زیســت پذیری رهیافت
روســتایی )مطالعــۀ مــوردی: شهرســتان قــم، بخــش کهــک(«، مســکن محیــط 

و روســتا، شــمارۀ 146.
ــت 	  ــی کیفی ــۀ تطبیق ــوی )1390(، »مطالع ــن پرت ــه و پروی ــان، معصوم فتحعلی

ــورد  ــهر )م ــده اسامش ــزی ش ــودرو و برنامه ری ــای خ ــی در بافت ه زندگ
پژوهــی: قائمیــه و واران(«، مطالعــات تظبیقــی هنــر، دورۀ 1، شــمارۀ 1، صــص 

.108-91
ــا رویکــرد 	  ــای شــهری ب ــی فضاه ــروز )1392(، بازآفرین ــاح منشــادی، اف ف

رویدادمــداری و حیــات واقعــه ای بــه منظــور تقویــت ســرزندگی و ارتقــای 
ــیراز  ــی ش ــمالی- جنوب ــور ش ــوردی: مح ــۀ م ــت پذیری، نمون ــت زیس کیفی
)دروازه قــرآن تــا شــاهچراغ(، پایان نامــۀ کارشناســی ارشــد، دانشــگاه شــیراز، 

دانشــکدۀ هنــر و معمــاری. 
ــدی 	  ــۀ مه ــی، ترجم ــهر جهان ــهری، ش ــان ش ــد )1388(، جه کارک، دیوی

ــاب. ــران: انتخ ــژاد، ته ــروغ خزاعی ن ــو و ف قرخل
ــش 	  ــوم«، آمای ــزاره س ــرورت ه ــمند ض ــهر هوش ــر )1390(، »ش ــی، اکب کیان

محیــط، دورۀ 4، شــمارۀ 14، صــص 64-39 . 
مختــاری، مرضیــه و جــواد نظــری )1389(، جامعه شناســی کیفیــت زندگــی، 	 
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