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Promotion Strategy of the Quality of Life in City 
Development Strategies; A Case Study 
of Borujerd City
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Aims The city development strategy is based on governance and good management, bankability, 
competitiveness, and livability. The relevant strategies, especially livability, emphasize improving the 
quality of life. This study aimed to measure the quality of life in the city development strategy in Borujerd 
city.
Methodology This descriptive-analytical survey was conducted in 2020-2021 in Borujerd city. First, 
the dimensions affecting urban development indicators were prepared through document study and 
research background, and evaluation of expert opinions. Field investigations were carried out in two 
stages. In the first stage, the opinions of 383 residents of Borujerd city, who were selected through 
simple random sampling, were measured regarding the indicators of the quality of urban life. Data 
were analyzed using the single-sample t-test. Then, strengths and weaknesses were measured using the 
Delphi technique and evaluating the opinions of 30 urban planners and specialists. Data were prioritized 
using a combination of SWOT and ANP methods.
Findings The indicators of urban development were not in a favorable condition, and only the livability 
index was in a better condition than other indices. The relative and absolute average of the weaknesses 
(0.140) was superior to the strengths (0.138), and the opportunities (0.147) to the threats (0.127).
Conclusion In addition to better understanding the requirements, needs, and facilities, city managers 
should acquire the trust of citizens to provide the ground for improving the quality of life, which is one 
of the most important components of the urban development strategy to overcome the challenges faced 
by contemporary cities.
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Determining the Spatial Boundaries of Urban-Region 
for Semnan and its Surrounding Area Using the 
method of measurement of Inductive flows
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Spatial definitions of the city: four ...; [Reznikova N, et al; 2018] The policy of economic nationalism: 
from origins ...; [Sarafi M, Nejati Alaf N; 2014] New regionalism approach for improving ...; [Sasanpour 
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of membrane organization ...; [Sharifzadegan MH, Fathi Farzaneh A; 2016] Iran’s regional 
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Aim From the view of postmodern political geography, territorial identity is formed as a text within 
a set of systematically mental elements under discourse and then it finds objectivity in a node called 
“space”. In other words, the objectified identity is the result of a set of relations regulated by political 
power Which at a certain point in history, make the meaning of territory. In this regard, for the first time 
in the history of ancient Iran, the Sassanid dynasty used the ideological apparatus of Zoroastrianism 
to create territorial identity. In this research, has been attempted to investigate how the elements of 
Zoroastrianism are articulated by Sassanid dynasty for creating the sense of territorial belonging 
between people. Improper allocation of resources and facilities to privileged areas and deprivation of 
other areas has led to inequalities in economic development.. The purpose of this study is to determine 
the Semnan urban ergion using the method of measuring flows (bottom to top).
Methodology From the city center of Semnan, a radius of 20 and 50 km was hit in the GIS environment. 
Semnan city was selected as the main city and the cities of Dargezin, Sorkheh, Shahmirzad and 
Mahdishahr were selected as the surrounding cities.To determine the urban region, the amount of 
population moved between the two cities and the amount of goods moved should be calculated and the 
final score of each city should be calculated by being in the relevant formulas. 
Findings According to the calculations, the final score index (iT) of Sorkheh and Dargezin cities 
were 11.72 and 18.83 with moderate correlation, Mahdishahr with 28.54 had high correlation and 
Shahmirzad with 38.5 had very high correlation with Semnan city. The boundaries of Semnan urban 
region can be determined including the two parts of the center (Semnan city) and its surrounding 
territory (Mahdishahr and Sorkheh cities).
Conclusion The spatial equilibrium situation of Semnan urban system from single-center mode in recent 
decades with increasing number of peripheral cities and regional divergence of population, has tended 
to multi-center development with a balanced speed, but still far from creating full regional interaction 
The creation of Semnan urban area has accelerated this process.
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 دهیچک

پذیری، راهبرد توسعه شهری بر پایه حاکمیت و مدیریت خوب، بانکر اهداف:
یت خصوص قابلبردهای مربوطه بهاستوار است. راه پذیری و قابلیت زندگیرقابت

زندگی بیش از سایر ابعاد بر ارتقای کیفیت زندگی تاکید دارند. هدف این تحقیق، 
 سنجش میزان کیفیت زندگی در استراتژی توسعه شهری در شهر بروجرد بود.

در  1400در سال  یشیمایپ وهیبه ش یلیتحل-یفیتوص قیتحق نیا شناسی:روش
 یر توسعه شه یها¬بر شاخص رگذارید. ابتدا ابعاد تاثشهرستان بروجرد انجام ش

 هیته ،یو سنجش نظرات کارشناس یقاتیتحق نهیشیو پ یمطالعه اسناد قیاز طر
نفر از  383در دو مرحله اجرا شد؛ در مرحله اول نظرات  یدانیم یها¬یشد. بررس

ساده انتخاب شدند در مورد  یاتفاق یر یگ¬نمونه قیشهر که از طر نیساکن
مرحله توسط  نیها در ا¬شد. داده دهیسنج یشهر  یزندگ تیفیک یها¬صشاخ

شدند. در مرحله دوم، نقاط ضعف و قوت با استفاده از  لینمونه تحلتک Tآزمون 
 یابیارز یو فعاالن امور شهر  زانیر¬نفر از برنامه 30نظرات  یابیو ارز یدلف کیتکن

 شدند. یبند¬تیاولو ANPو  SWOTاز روش  یبیها با استفاده از ترک¬شد. داده
های توسعه شهری در شهر بروجرد در وضعیت مطلوبی قرار شاخص ها:یافته

تری ها در وضعیت بهنداشت و تنها شاخص قابلیت زندگی نسبت به سایر شاخص
(، و 138/0( نسبت به نقاط قوت )140/0بود. میانگین نسبی و مطلق نقاط ضعف )

 ( برتری داشت.127/0)( نسبت به تهدیدها 147/0ها )فرصت
 دیو امکانات، با ازهایعالوه بر شناخت بهتر الزامات، ن یشهر  رانیمد گیری:نتیجه

از  یکیکه  یزندگ تیفیک یارتقا یبرا نهیاعتماد شهروندان را جلب کنند تا زم
 یها¬رفت از چالش¬برون یبرا یتوسعه شهر  یاستراتژ  یها¬مولفه نیتر¬مهم

 ، فراهم شود.معاصر است یشهرها یرو شیپ

 SWAT ،ANPتوسعه شهری، کیفیت زندگی، بروجرد، : یدیکل هایواژه
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 مقدمه

های توسعه شهری، طرح استراتژی یکی از رویکردهای نوین در طرح
د اقتصادی شهرها تاکید دارد و توسعه شهری است. این طرح بر رش

هر، ها و امکانات بالقوه اقتصادی شکارگیری پتانسیلبا شناسایی و به
 آوردمبنایی برای توسعه در سایر جوانب نیز فراهم می

[Farjam et al., 2013] میلیارد  3/7از  %30، حدود 2016. در سال
د که تا شواند و تخمین زده میمردم جهان در شهرها سکونت داشته

جمعیت جهان در شهرها زندگی خواهند کرد  %67حدود  2050سال 
[Yang, 2008] چنین وضعیتی تقاضای بسیاری برای توسعه .

 ,Schouten & Mathenge]آورد وجود میهای پایه بهزیرساخت

ریزان شهری و ه جدی مدیران و برنامهو زمینه مطالع [2010
 Ebrahimzadeh]ه است مداران را فراهم آوردهمچنین سیاست

et al., 2019] استراتژی توسعه شهری .(CDS)  فرآيندی است که
ریزی شهری انداز بلندمدت توسعه و برنامهدر خالل آن، چشم

ت مدشود که بر اساس آن، اقدامات عملی کوتاهای تهیه میگونهبه
انداز تدوین شود. هدف نهایی این فرآيند، یابی به چشمبرای دست

یابی به مدیریت و حاکمیت شهری بهبودیافته، رشد اقتصادی دست
 ,Rahnama & Ebrahimi]و اشتغال فزاینده و کاهش فقر است 

های . راهبرد توسعه شهر، ابزاری است که در آن، تکنیک[2018
شود و هدف اصلی آن، تامین توسعه پایدار کار گرفته میمشارکتی به

انداز چشمبرای تدوین سازی اجتماعی شهری از طریق ظرفیت
مشارکتی و اقدام همگانی است. همچنین راهبرد توسعه شهری در 
جهت رشد عدالت اجتماعی در شهرها از طریق فرآيند مشارکت و 
همکاری گسترده جامعه، به منظور ارتقای کیفیت زندگی کلیه 

. [Ashrafi & Malekzadeh, 2010]کند شهروندان تالش می
ت سازمان ائتالف شهرها، راهبرد توسعه شهری بنابر تعریف مطالعا

پذیری و پذیری، رقابتبر پایه حاکمیت و مدیریت خوب، بانک
استوار است. راهبرد قابلیت زندگی بیش از سایر ابعاد  قابلیت زندگی

بر ارتقای کیفیت زندگی تاکید دارد. بنابراین یکی از معیارهای 
ی ری قابل زندگسنجش قابلیت زندگی، کیفیت زندگی است. شه
مندی از زندگی است که در آن همه ساکنان برای مشارکت و بهره

های یکسان برخوردار باشند اقتصادی و سیاسی مطلوب، از فرصت
.[Mouratidis, 2021] 

امروزه مطالعات کیفیت زندگی عمدتًا بر محیط شهری و کیفیت 
ایی بسز اند و بررسی آن از ضرورت و اهمیت زندگی شهری تمرکز کرده

طوری که این امر همواره کانون اصلی توجه برنامهبرخوردار است؛ به
. برای [Shach-Pinsly & Ganor, 2021]ریزان بوده است 

های طراحی های متمادی، محققان علوم اجتماعی و حرفهسال
اند که کیفیت هر وجودی، دارای یک بعد محیطی استدالل کرده

رکزیت این ادعا این مفهوم است ذهنی و یک واقعیت عینی است. م
 فرهنگی است -که محیط دارای ابعاد ساختمانی، طبیعی و اجتماعی

[Marans, 2003] های مختلف و با توجه به این ابعاد، محیط
هایی که مردم در آن زندگی هستند. مکانهای خاصی دارای ویژگی

د ناوضوح نشان دادهها بهکنند شامل هر سه بعد است و یافتهمی
های مهمی از کیفیت زندگی یا رفاه ذهنی افراد که هر سه، مولفه

 ,.Shekhar et al]دهند ساکن در یک مکان خاص را تشکیل می

بر اساس سطوح مختلف و های كیفیت زندگی . شاخص[2019
تغییرات زمانی به طور گسترده به عنوان معیارهایی برای حاصل 

بندی شهرها و تالش برای رتبهدر  .اندشدن رفاه مردم شناخته شده
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های متعددی از سوی ، تالشکشورها بر اساس کیفیت زندگی
ن بیا کامینزهای مختلف صورت گرفته است. با این حال، سازمان

راین ای دارد، بنابکند که "ساخت کیفیت زندگی ترکیب پیچیدهمی
ای وجود دارد و نه شدهآور نباشد که نه تعریف توافقشاید تعجب

 ;Mouratidis, 2021]گیری" یک شکل استاندارد اندازه

Cummins, 1996] برای سنجش كیفیت زندگی عمدتًا از .
شود. در های عینی و ذهنی یا تركیبی از هر دو استفاده میشاخص

شان را واقع كیفیت ذهنی زندگی، ادراك مردم از وضعیت زندگی
گیری اندازههای ذهنی سازد و با استفاده از شاخصمنعكس می

های ذهنی، سطح رضایت ابرازشده توسط افراد و شود. شاخصمی
-شود، ارزیابی میها را كه اصطالحًا بهزیستی ذهنی نامیده میگروه

ها مبتنی بر گزارشات شخصی افراد از ادراكاتشان كنند. این شاخص
های مختلف زندگی هستند و میزان رضایت افراد و در مورد جنبه

دهند. در حالی از تامین نیازهایشان مورد بررسی قرار می ها راگروه
های عینی داللت بر شرایط خارجی یا ملموس از زندگی كه شاخص

 -های جمعیتی و اقتصادیهای ثانویه مانند دادهدارند و اغلب از داده
های موجود از خدمات عمومی مشتق اجتماعی و گزارش

شهری وظیفه مدیریت  ریزانبرنامه [Shahin, 2022].اندشده
-ها، منطقهمحیط شهری عینی )به عنوان مثال، تصویب ساختمان

های حمل و نقل( را بر ریزی زیرساختبندی کاربری زمین و برنامه
مند هستند بدانند که چگونه تصمیمات آنها بر عهده دارند و عالقه

 ,.McCrea et al]گذارد رضایت ساکنین از زندگی شهری تاثیر می

2006]. 
های فرهنگی، اجتماعی، کیفیت زندگی محصول تاریخی نظام

توان آن را مجزا از ساختارهای فوق اقتصادی و سیاسی است و نمی
تبیین کرد. بنابراین مفهوم کیفیت زندگی یک متغیر مرکب است و 

توان یافتگی جوامع بستگی دارد و میوضعیت آن به سطح توسعه
هایی، تعریف و اجرا کرد آن را با طراحی و تدوین شاخص

[Shahhoseini & Tavakoli, 2014] . 
ریزی استراتژیک شهری در دو دهه گذشته یا بیشتر، بر برنامه

ریزی شهری تسلط داشته است. هدف آن بهبود حوزه برنامه
ریزی و پاسخگو بودن توسعه عملکرد شهر و اطمینان از برنامه

ند، کفرآيند را غنی می آینده است. اتکای آن به رویکرد مشارکتی
دهد و تا حدی اجرای موفق را تضمین مالکیت محلی را ارتقا می

کند. هدف کلی این فرآيند بهبود عملکرد شهر از طریق اتخاذ می
ه تواند ببرنامه استراتژیک توسعه شهری است. این راهکار می

عنوان ابزاری برای ارتقای کیفیت زندگی در شهرها تلقی شود 
[Khalil, 2012]. 

های گذشته رشد شهر بروجرد یکی از شهرهایی است که در دهه
یل دلسو بهسریع جمعیت را تجربه کرده است. این شهر، از یک

های غنی و حاصلخیز استان لرستان و استقرار در یکی از دشت
از سوی دیگر با توجه به امکانات اقتصادی، اداری، فرهنگی و 

پذیری قابل توجهی در استان غیره موجود در آن، از جمعیت
همین دلیل، به دومین شهر این استان از برخوردار است و به

است. جمعیت شهر بروجرد  نظر تعداد جمعیت نیز تبدیل شده
های مورد بررسی، همواره روندی صعودی داشته و در طول دوره

نسبت به جمعیت ساکن سال  1395جمعیت ساکن آن در سال 
بر افزایش یافته است. بدیهی است این برا 9/4حدود  1335

رو رویه فضاهای کالبدی روبهرشد سریع جمعیت با توسعه بی
شده که عالوه بر رشد ناموزون شهر باعث کاهش سطح کیفیت 

 زندگی شهروندان شده است.

هدف اساسی این تحقیق، سنجش میزان کیفیت زندگی در 
 استراتژی توسعه شهری در شهر بروجرد بود.

 
 شناسیروش

 1400تحلیلی، به شیوه پیمایشی در سال -این تحقیق توصیفی
های مورد نیاز با استفاده در شهرستان بروجرد انجام شد. داده

آوری شدند. این نامه جمعهای اسنادی و پرسشاز بررسی
تحقیق در دو مرحله اجرا شد. در مرحله اول، ابتدا ابعاد 

توجه به مشخصات  های توسعه شهری باتاثیرگذار بر شاخص
شهرستان بروجرد از طریق مطالعه اسنادی و پیشینه تحقیقاتی 
تهیه شد. سپس نظرات ساکنین شهرستان بروجرد در مورد این 

ساخته نامه محققها سنجیده شد. ابزار مطالعه، پرسششاخص
نفر از ساکنین شهر بروجرد از طریق  383بود. در این مرحله، 

انتخاب شدند. حجم نمونه با استفاده  گیری اتفاقی سادهنمونه
ها در این مرحله با از فرمول کوکران تعیین شد. تحلیل داده

  SPSS 23افزار از طریق نرم نمونهتک Tاستفاده از آزمون 

 انجام شد.

هدف اصلی شناسایی و ارزیابی نقاط ضعف و در مرحله دوم، 
-رحط قوت پیرامون تدوین استراتژی ارتقای کیفیت زندگی در

های توسعه شهری شهر بروجرد بود؛ به عبارت دیگر، شناسایی 
های ریزی، زمینهیابی به اهداف برنامههایی که در دستجنبه

مساعد یا بازدارنده دارند. در این مرحله با استفاده از منابع 
ی اهای میدانی، منابع اسنادی و کتابخانهمتعدد مانند بررسی

ن مرتبط، فهرستی از عوامل داخلی و نیز اخذ نظرات کارشناسا
در سنجش نظرات کارشناسی از تکنیک آوری شد. موثر جمع

ریزان و نفر از برنامه 30دلفی استفاده شد. به این ترتیب که 
گیری هدفمند فعاالن امور شهری بروجرد با استفاده از نمونه

انتخاب شدند و نظرات آنها در مورد نقاط ضعف، قوت، تهدیدها 
های توسعه شهری مورد ارزیابی قرار گرفت. برای پی تو فرص

بردن به نظرهای کارشناسان و متخصصان درباره راهبردهای 
استفاده شد  SWOTاستراتژی توسعه شهری، از روش تحلیل 

-های کیفی قرار دارد. همچنین در روش کّمیروش که در دسته

ق یسازی، از روش تجزیه و تحلیل شبکه استفاده شد. در تلف
های کیفی و کّمی در این پژوهش در آغاز با استفاده از روش

)روش کیفی( راهبردهای الزم بر پایه  SWOTروش ماتریس 
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ها و تهدیدها استخراج شدند و سپس ها، فرصتها، ضعفقوت
با استفاده از روش تحلیل شبکه اقدام به کمی کردن آنها شد 

 بندی شدند.و راهبردها اولویت
 Threatکه مخفف واژگان التین  SWOTتحلیل  روش تجزیه و

)نقاط ضعف(  Weakness)فرصت(،  Opportunity)تهدید(، 
)نقاط قوت( است، از جمله الگوهای کارآمد  Strengthو 

آید. این تکنیک یک ابزار شمار میمدیریت استراتژیک به
-گیری است که عموماً برای تحلیل نظامحمایتی برای تصمیم

لی و محیط خارجی سازمان یا شهر استفاده مند محیط داخ
ها و شود. با تعریف نقاط قوت و نقاط ضعف و نیز فرصتمی

تواند راهبردهایی برای تقویت نقاط تهدیدها، سازمان یا شهر می
-قوت و برطرف کردن نقاط ضعف و همچنین استفاده از فرصت

ی مها برای مقابله با تهدیدات اتخاذ کند. ارزیابی درونی، تما
های داخلی و در کنترل شهر را تحت عنوان نقاط قوت و جنبه

نقاط ضعف و ارزیابی بیرونی شرایط اقتصادی، سیاسی، 
اجتماعی، تکنولوژیک و رقابتی بیرون از شهر و خارج از کنترل 

د کنها و تهدیدها بررسی و تحلیل میآن را تحت عنوان فرصت
س آن تشکیل ماتری SWOTجایی عوامل و اجزای و از جابه

شود شده و از ترکیب آنها راهبردهای مختلف ارایه می
[Dayson, 2004]های تحلیل ترین ضعف. یکی از مهم

SWOT گیری به شکل این است که اهمیت هر عامل در تصمیم
کمی قابل سنجش نیست. به عبارت دیگر، شناسایی اینکه کدام 

تحت تاثیر های راهبردی را بیشتر گیریعامل یا گروه تصمیم
مراتبی و دهد تا حدی دشوار است، اما تحلیل سلسلهقرار می

کند و اهمیت مشکل یادشده را برطرف می (ANP)تحلیل شبکه 
بندی و وزن هر عامل نیز به شکل مقداری، قابل محاسبه و رتبه

گیری ای تحلیل، یکی از فنون تصمیماست. فرآيند شبکه
گیرد. ای جبرانی قرار میهچندمعیاره است و در مجموعه مدل

لیل مراتبی تحدر تکمیل مدل فرآيند سلسله ساعتیاین مدل را 
مراتبی تعریف ارایه داد. در این روش مدل فاقد ساختار سلسله

-ای که قرار گیرد، میشود. بنابراین هر شاخص در هر خوشهمی

ها توان آن را با هر شاخصی در همان خوشه یا سایر خوشه
ها، از عناصر و روابط متقابل این مدل از خوشه .مقایسه کرد
ل سازی شامشود. فرآيند مدلها و عناصر تشکیل میبین خوشه

مراحل انجام مقایسه زوجی و برآورد وزن نسبی؛ تشکیل 
سوپرماتریس اولیه؛ تشکیل سوپرماتریس وزنی؛ و محاسبه بردار 

 . [Rezaali et al., 2016]وزنی عمومی است 
 

 هایافته
ر دهای عینی و ذهنی قابلیت زندگی شاخصها، ر اساس یافتهب

شهروندان از  %80شهر بروجرد در حد مطلوبی نبوده و حدود 
ر تهای کیفیت زندگی، رضایتی در حد متوسط و پایینشاخص

 توان گفت که نتایج این تحقیقترتیب میاند. بدیناز آن داشته
مندی شهروندان تدر مجموع حاکی از پایین بودن میزان رضای

(. 1های کیفیت زندگی در شهر بروجرد است )جدول از شاخص
رسد استراتژی توسعه شهری در شهر بروجرد به لحاظ نظر میبه

اصل بانکی بودن به منظور ارتقای کیفیت زندگی از جایگاه 
مناسبی برخوردار نیست. در این قسمت هر یک از معیارهای 

با استفاده  3ار حد وسط یعنی بر اساس مقداصل بانکی بودن 
از آزمون مقایسه میانگین مورد تحلیل قرار گرفتند. میانگین 

دهنده وضعیت مناسب، نزدیک به حد وسط نشان 3باالتر از 
دهنده وضعیت دهنده وضعیت متوسط و کمتر از آن نشاننشان

نامناسب است. فاصله اطمینان در تمام معیارهای ذکرشده 
هری در شهر بروجرد به لحاظ اصل بانکی استراتژی توسعه ش

تر بودن به منظور ارتقای کیفیت زندگی در شهر بروجرد پایین
بوده که بیانگر وضعیت نامطلوب است. از میان سایر  3از 

معیارهای شاخص بانکی بودن، تنها معیار بانکداری الکترونیک 
در  (.1دارای وضعیت مطلوبی است )جدول  212/3با آماره 
های سازمانی با اختالف معیار ظرفیت پذیری،رقابتشاخص 

های عمومی با اختالف زیرساخت ، معیار213/0میانگین 
و نیز منابع  tو فاصله اطمینان کمتر از مقدار  25/2میانگین 

دهنده وضعیت نشان ،219/0 اختالف میانگین انسانی با
 .نامطلوب این شاخص بودند

محوری در معیار عدالت در شاخص حکمرایی خوب شهری، تنها
وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار داشت و سایر معیارها با توجه به 

 در وضعیت نامطلوبی قرار داشتند. معیار Tنتایج آزمون 
 ؛در وضعیت خوبی قرار ندارد شهر بروجردسطح  مشارکت در

امور  تمایل مدیریت به دخالت شهروندان درعدم دلیل این امر 
نبودن هیچ سازوکاری برای مداخله  شهری است که نتیجه آن

خود شهروندان نیز  ،از سویی .شهروندان در توسعه شهر است
شرایط و فرهنگ  فقدانآگاهی و همچنین  عدم به دلیل

فعالیت چندانی در مشارکت با مدیران  ،مشارکت در اداره شهر
 برای اداره امور شهر ندارند. 

 مسئوالن شهری سیستم مدیریت وکه  دندهها نشان میبررسی
در این محدوده تمایلی به پاسخگویی در قبال تصمیماتی که 

و این خود موجب افزایش فساد در  کنند ندارنداتخاذ می
مندی که ناشی از قانون معیارسیستم مدیریت شهری است. 

-به عدم شکل سازی درست است منجرعدم آموزش و فرهنگ

هرچند شد. شهروندی و تعلق به شهر خواهد احساس گیری 
ندارد اما دارای وضعیت بحرانی قرار مندی در معیار قانون

و پاسخگویی پذیری ولیتئمس وضعیت نامطلوبی است.
ر حد غیرقابل قبول ارزیابی شده و به نیز دوالن شهری ئمس

 .شودارزیابی می شاخصعنوان محدودیت برای تحقق این 
ات لب نظر پس از تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید در قا

کارشناسی، از کارشناسان درخواست شد تا مقایسات زوجی 
مربوط به نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید را انجام دهند. 

و وزن نسبی  SWATوزن مطلق معیارها با استفاده از روش 
 به دست آمد.  ANPنیز با استفاده از روش 
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 اختالف میانگین  داریسطح معنی tمقدار  شاخص
 فاصله اطمینان

 ارزیابی
 حد باال حد پایین

 قابلیت زندگی )شاخص عینی(
 نسبتًا مطلوب +321/0 -235/0 162/0 0001/0 95/2 دسترسی به تاسیسات و تجهیزات شهری 

 نامطلوب -175/1 -51/2 132/0 001/0 60/1 امکانات و خدمات شهری 
 نامطلوب -37/2 -72/1 120/0 0.0001 23/4 های شغلی ویژگی

 نسبتًا مطلوب +318/0 -297/0 890/0 002/0 63/3 وسیله نقلیه 
 نامطلوب -20/0 -81/0 77/0 0001/0 23/4 همبستگی اجتماعی 

 نامطلوب -14/0 -77/1 04/1 001/0 89/3 تعلق مکانی
 نامطلوب -27/1 -05/0 93/1 0001/0 96/3 فرهنگی -موزشیآ

 قابلیت زندگی )شاخص ذهنی(
 نامطلوب -121/0 -231/0 145/0 0001/0 14/2 مندی از بهداشت و درمانرضایت

 نسبتًا مطلوب +02/3 -18/1 251/0 0001/0 19/2 تندرستی و سالمت
 نامطلوب -213/0 -08/1 203/0 001/0 07/3 رضایت از شرایط خدمات شهری

 نامطلوب -2/18 -79/0 120/0 0001/0 21/2 حس ایمنی
 بانکی بودن

 مطلوب 073/0 -116/0 108/0 001/0 212/3 بانکداری الکترونیک
 نامطلوب -041/0 -078/0 268/0 0001/0 84/1 افزاری و امنیتیهای نرمزیرساخت
 نامطلوب -143/0 -181/0 203/0 0001/0 32/1 های مالی و قانونیزیرساخت
 نا مطلوب -152/0 -073/0 133/0 002/0 11/1 های انسانیزیرساخت

 نامطلوب -51/2 -37/2 241/0 0001/0 34/2 قانونی بودن
 نامطلوب -19/3 -03/2 03/1 0001/0 17/2 ثبات درآمدی 

 نامطلوب -36/2 -09/1 120/0 001/0 20/1 ریزی استراتژیک برنامه سازگار با
 نامطلوب -13/1 -61/2 211/0 0001/0 01/3 ی اقتصادییآکار 

 نامطلوب -10/2 -07/2 219/0 0001/0 56/2 وری مناسببهره
 نامطلوب -11/0 -37/2 06/2 0001/0 23/3 پذیری در اجراامکان
 پذیریرقابت

 نامطلوب -229/0 -112/0 213/0 0001/0 30/3 های سازمانیظرفیت
 نامطلوب -01/2 -03/2 101/0 0001/0 25/2 های عمومیزیرساخت

 نامطلوب -124/0 -93/1 219/0 0001/0 12/2 منابع انسانی
 حکمروایی خوب شهری

 نامطلوب -258/0 -102/0 151/0 0001/0 11/1 مشارکت
 نامطلوب -35/1 -03/2 248/0 002/0 25/2 قانونمندی
 نامطلوب -36/2 -52/1 230/0 0001/0 23/2 پاسخگویی

 نامطلوب -131/0 +335/0 109/0 001/0 031/1 پذیریتمسئولی
 نسبتًا مطلوب -20/1 +12/3 215/0 001/0 28/3 محوریعدالت

 نامطلوب -04/1 -21/1 36/1 0001/0 10/2 شفافیت 
 نامطلوب -02/1 -62/3 63/2 001/0 15/3 اثربخشی یی وآکار 

 یمواز  رونیبررسی عوامل بی فرایند ارزیابی عوامل درونی با فرایند
بندی نقاط قوت، ضعف و همچنین نتایج حاصل از اولویتت. اس

د که در گروه نقاط ندهماتریس ارزیابی عوامل درونی نشان می
کمترین وزن نسبی  1S بیشترین وزن و 154/0با وزن  5S ،قوت

بیشترین  171/0با وزن  1Wاند. در گروه نقاط ضعف، را کسب کرده
کمترین وزن نسبی را  2Wاده است و وزن را به خود اختصاص د

، ارزیابی عوامل بیرونی در گام(. 2کسب کرده است )جدول 
و در سطر ماتریس ارزیابی  شده ها و تهدیدها شناساییفرصت

ا و هتعیین فرصت ی. این مرحله براگرفتند عوامل بیرونی قرار
پردازد که محیط با آن روبهوضعیتی میتهدیدات به توصیف 

 مختلف  یهاگروه مشخصاتاین رابطه،  . درروست

توانند به نفع نظیر شهروندان و سایر عوامل درگیر که میذی
مورد نظر منفعت یا زیان  همیزان زیادی در آینده به محدود

ها و بندی فرصتاولویت در بحثشود. ارزیابی می ،برساند
 توان به، میتهدیدها و همچنین ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی

باال بردن سطح بهداشت و کاهش احتمال شیوع بیماری رصت ف
 درا باالترین امتیاز  عنوان عاملی که به در این گونه محالت

 4T، عامل تهدیدها از سوی دیگر، در گروه. ، اشاره کردارد
 با باالترین امتیاز در اولویت قرار )مهاجرت افراد جوان( 

لیل فقدان موقعیتکه حاکی از مهاجرت افراد جوان به د گرفت
 های مناسب شغلی به شهرهای دیگر است

 (.3)جدول  
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محالت  احیای مجددپایدار در راستای توسعه ، 3با توجه به جدول 
و  152/0به ترتیب با امتیاز وزنی  دهی و مدیریت شهریسامانو 

-محسوب می مورد مطالعهها در منطقه ترین فرصتاز مهم 144/0

 ، مهاجرت فراد جوان به شهرهای دیگرمهاجرت اهمچنین  .شوند

عدم وجود و  نبود امکانات درمانی مناسببه شهر بروجرد به دلیل 
 به استانداردهای کاربری شهری در سطح مناطق و نارضایتی مردم

ترین تهدیدات در مهم 130/0 و 135/0 ،137/0ترتیب با ترکیب وزنی 
.آیندشمار میاین منطقه به

 
 (هاها و ضعفقوت) داخلیزیابی عوامل ماتریس ار( 2جدول 

 وزن نهایی وزن مطلق وزن نسبی عوامل داخلی

 )قوت( عوامل استراتژیک داخلی

1S 364/0 06/3 119/0 داشتن شرایط آب و هوایی مطلوب 
2S 515/0 58/3 144/0 های پرآب، خاک حاصلخیز، دشتخهای فراهوای مطبوع، زمین و آب وجود 
3S 562/0 70/3 152/0 های فرهنگی در سطح محالتسیج محالت و همچنین کانونفعال بودن ب 
4S 421/0 24/3 130/0 بازآفرینی بافت فرسوده و مستهلک در سطح مناطق شهر بروجرد 
5S 586/0 81/3 154/0 درختان مثمر در باغات میوه 
6S 452/0 43/3 132/0 دست در سطح شهر بروجردوجود فرهنگ یک 

 )ضعف( راتژیک داخلیعوامل است
1W 805/0 71/4 171/0 های شهرهای فراوان در خیابانچولهوضعیت نامطلوب آسفالت و چاله 
2W 363/0 26/3 115/0 درمانی به دلیل نبود امکانات درمانی مناسب مشکالت بهداشتی و 
3W 423/0 44/3 123/0 .نبود حتی یک دستگاه اتوبوس سبب نارضایتی شهروندان شده است 
4W 510/0 67/3 139/0 آبی در بخش کشاورزی در محدودهمشکالت بی 

5W  672/0 31/4 156/0 .بروجرد دلیل اصلی مهاجرت جوانان به شهرهای دیگر است شهردر بیکاری 

 
 ها(ماتریس ارزیابی عوامل خارجی )تهدیدها و فرصت( 3جدول 
 وزن نهایی وزن مطلق وزن نسبی خارجیعوامل 
 خارجی )فرصت(استراتژیک عوامل 

1O 589/0 88/3 152/0 احیای محالت شهری 
2O 437/0 22/3 136/0 سازی و مشارکت ساکنینتوانمند 
3O 518/0 60/3 144/0 دهی و مدیریت شهریسامان 
4O 677/0 03/4 168/0 باال بردن سطح بهداشت و کاهش احتمال شیوع بیماری 
5O 413/0 18/3 130/0 های کیفیت زندگیدهی شاخصامانجلوگیری از مهاجرت ساکنین و س 

 خارجی )تهدید(عوامل استراتژیک 
1T 351/0 08/3 114/0 سیستم حمل و نقل عمومی کمبوددر خصوص  تردد عدم امنیت 
2T 450/0 33/3 135/0 توزیع ناعادالنه امکانات و خدمات شهری 
3T 399/0 12/3 128/0 کمبود امکانت بهداشتی مناسب 
4T 474/0 46/3 137/0 مهاجرت افراد جوان به شهرهای دیگر 

5T 426/0 28/3 130/0 عدم وجود استانداردهای کاربری شهری در سطح مناطق و نارضایتی مردم 

های توان استراتژیآمده میدستههای نهایی با توجه به وزنب
های توسعه شهری کیفیت زندگی در طرح یپیش روی ارتقا

را  هستند SOو  WT ،WO ،ST چهار استراتژی بروجرد که
-نوز  نمود. بر اساسارزیابی کرد و استراتژی مناسب را انتخاب 

امتیاز ، های نموداردر یکی از ربع ،آمدهدستههای نهایی ب
دهنده استراتژی پیش که آن ربع نشان داشتبیشتری خواهیم 

های توسعه شهری شهر کیفیت زندگی در طرح یروی ارتقا
شهر بروجرد وضعیت با انتخاب این استراتژی  و استروجرد ب

 .(4)جدول  تر خواهد شدمناسب
به دست  های نهایی عوامل درونی و بیرونیوزنکه از  1شکل 

 .تاسفرصت  -امتیاز بیشتر در ربع ضعف دهندهنشان آمده است،
 

 ضریب وزنی و درصد اثرگذاری عوامل درونی و بیرونی( 4جدول 
 درصد وزنی هايیوزن ن شاخص

 عوامل بیرونی
O 48/3 81/23 
T 62/3 74/24 

 عوامل درونی
W 95/3 02/27 
S 57/3 43/24 

 عوامل مرکب

WT 57/7 89/25 
WO 43/7 41/25 

ST 05/7 11/24 
SO 19/7 59/24 
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 SWOT ارزیابی عوامل داخلی و خارجی (1شکل 

 

دی است که از راهبردی پیشنها SWOT-ANPبر اساس نتایج مدل 
یا راهبرد تدافعی  WTاولویت اول برخوردار است که همان راهبرد 

حداقل رساندن نقاط ضعف و یا دفاعی است. این راهبرد در واقع به
فعلیت درآوردن نقاط فرصت است. با توجه به این همچنین به

هری یابی به توسعه شراهبرد، به منظور ارتقای کیفیت زندگی و دست
وجرد، توجه به راهبردهایی همچون ایجاد فضاهایی برای در شهر بر

ها و نیازهای شهروندی، گذراندن اوقات فراغت، تامین خواسته
دهی و توسعه فضاهای آموزشی و فرهنگی در سطح شهر، سامان

ایجاد زمینه فعالیت و انتقال جمعیت جوان شهر در جهت کاهش 
نات طریق تزریق امکا های اجتماعی، باال بردن کیفیت زندگی ازآسیب

زمینی و خدمات مورد نیاز زندگی ساکنان شهر بروجرد، تقویت 
امنیت و آسایش با مشارکت اجتماعی شهروندان در سطح محالت، 

یابی به محالتی سرزنده، پویا، پرتحرک و فعال، ایجاد اشتغال دست
داران خصوصی، جلوگیری از مهاجرت و حمایت دولت از سرمایه

 های مناسبتر، ایجاد کاربریاشتغال به شهرهای بزرگ جوانان برای
ای هکارگیری مبنای طرحو سازگار با ارتباطی منطقی و تنگاتنگ، به

های جامعه مدنی، شهری به سوی مردمی شدن و انطباق با خواسته
بسترسازی برای مشارکت فعال شهروندان و نیروی کار، استخدام 

فراهم کردن آب شهر بروجرد، نیروهای فعال و خبره در شهرداری 
آوری کشی گاز، شبکه تلفن، جمعلوله بهداشتی و سالم، شبکه برق،

-آسفالت معابر، جدول زیرسازی معابر،، آوری فاضالبزباله، جمع

، باال بردن امنیت و روسازی در معابررو، پیادهسازی و احداث آب
 تهای کیفیآسایش اجتماعی در سطح محالت، باال بردن شاخص

زندگی در شهر بروجرد و جلوگیری از مهاجرت ساکنین به 
شهرها، وجود بانکداری الکترونیکی و هوشمند در شهر بروجرد، کالن

جای اعضای شورای شهر در امور شهرداری های بیعدم دخالت
 های شهر الزامی است.ها و پتانسیلبروجرد و توجه به توان

 

 بحث
 ت زندگی در استراتژی توسعهسنجش میزان کیفی هدف این تحقیق،

 شهری در شهر بروجرد بود. راهبرد ارتقای کیفیت شهر، برپایه 

تی انداز مشارکریزی توسعه استراتژیک، با درنظرداشتن چشمبرنامه
و طی فرایندی مشارکتی، بر اصالح حاکمیت شهری، رشد اقتصاد 

. ند فقر در نواحی شهری تاکید داردممحلی و کاهش مداوم و نظام
یابی به شهری با قابلیت دست CDSبه همین منظور هدف غایی 

پذیری و حاکمیت و مدیریت خوب پذیری، بانکباالی زندگی، رقابت
 .شهری است

بیانگر آن است که منطقه مورد مطالعه از لحاظ  این تحقیقنتایج 
های راهبرد توسعه شهری در وضعیت نامطلوبی قرار دارد که شاخص

شهری در  ههای راهبرد توسعشاخص بودن امطلوبید نواین امر م
شهری است. در ارتباط با سطح شهرها و تفاوت و نابرابری درون

در این  که عوامل مختلفی داشتچرایی این وضعیت باید توجه 
تمرکز شدید اداری و مدیریتی، عدم  جملهاز  گذار هستند،تاثیر زمینه 

بیکاری و فراهم نبودن ها، مشارکت شهروندان در تهیه و اجرای طرح
های اشتغال، کمبود امکانات و خدمات بهداشتی و فرهنگی، زمینه

نت و اینتر  هقبیل شبک های ارتباطی ازکمبود یا ضعف در زیرساخت
های مالی و قانونی برای مشارکت کمبود شعب بانکی و نبود مشوق

رود در صورت بهبود شرایط و انتظار می بنابراین .بخش خصوصی
بیشتر منطقه مورد مطالعه از امکانات برای برخورداری هرچه تالش

 هلاو خدمات و تامین نیازهای اقتصادی، اجتماعی و محیطی، مس
به سایر مناطق  تنگهداشت جمعیت در سطح شهر و کاهش مهاجر 

 تا حد زیادی حل شود.  یشهر 
-پذیری شهر بروجرد، سه معیار زیرساختدر بررسی شاخص رقابت

های سازمانی و منابع انسانی ارزیابی شدند که ظرفیت های عمومی،
معیارها در منطقه نتایج ارزیابی حاکی از وضعیت نامطلوب این 

مورد مطالعه بود. در واقع توجه اصلی راهبرد توسعه شهری به 
ست، ل محیط زییتقویت اقتصاد رقابتی در راستای کاهش فقر و مسا

ساختارهای مالی معطوف  ها وبهبود ساختارهای شهری و زیرساخت
نفعان عمده از تمام طبقات شده است. این فرایند شامل مشارکت ذی

های شهری خواهد بود. محصول این فرایند نیز عبارت خواهد و گروه
بود از یک استراتژی توسعه که برای توسعه پیشرفت و نیز انجام 

. ودشتغییر و تحول شهر در راستای موقعیت رقابتی آن طراحی می
ست ریزی ابنابراین استراتژی توسعه شهری یکی از ابزارهای برنامه

ریزی برای یک شهر یا منطقه شهری را تواند زمینه برنامهکه می
فراهم کند و به درک بهتر مشکالت شهری موجود و توسعه آتی شهر 

نیز بر اهمیت ارتقای  محمدیو  فرنظمکمک کند. در این زمینه، 
های سازمانی و منابع سازمانی برای بهبود ظرفیت ،هازیرساخت

 & Nazmfar]اند پذیری شهری تاکید کردهوضعیت رقابت

Mohamadi, 2015]. 
منظور شناخت شهری با ویژگی مدیریت و حکمروایی خوب باید هب

مدنظر قرار گیرد. پژوهشگران و نهادهای  یهایمعیارها و شاخص
ها و شهری، ویژگیالمللی برای حکمروایی و مدیریت خوب بین

آنها آمده  برخی از 1معیارهای مختلفی را پیشنهاد دادند که در جدول 
ا، فقدان شفافیت و هپذیر نبودن مدیران و سازماناست. مسئولیت

اعتمادی مردم و همچنین عدم توجه نقش آن در افزایش فساد و بی

ضعف 

قوت

فرصت 

تهدید 
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-نتیجهها و نهادها، های سازمانها و برنامهبه مقوله عدالت در طرح

د شایاست. های شهروندان، مدیران و کارشناسان از دیدگاه خالصای 
-برای افزایش شفافیت در حوزه تالشبتوان نخستین پیشنهاد را در 

-ا و تصمیمهسازیها، تصمیمها و برنامههای مختلف اعم از طرح

چرا که  ؛ه دادیها، کم و کیف بودجه و نحوه تخصیص آن اراگیری
 ،پذیریهای مسئولیتتواند در بهبود شاخصاین شفافیت می

در نهایت افزایش اعتماد  غیره وکارایی و  ،پاسخگویی، اثربخشی
غیر از معیار عدالت، . ها موثر باشدشهروندان به نهادها و سازمان
نسبتًا مطلوب تا نامطلوب  در وضعیتسایر معیارهای مورد مطالعه 

جدی برای  یچالشگویای  وضعیت نامطلوب این شاخص، .بودند
سازی حکمروایی خوب و تحقق پیاده در راستایمدیریت شهری 

حکمروایی شهری یعنی اثرگذاری همه  .استتوسعه پایدار شهری 
ارکان اثرگذار شهری بر مدیریت شهر با تمام سازوکارهایی که به 

ی های عمومسوی تعالی شهر و شهروندی حرکت کند، نه اینکه عرصه
ا هشته شوند و فقط عرصه حکومتی اختیاردار آنو خصوصی کنار گذا

قدرت و مشروعیت در حکمروایی شهری، تمام  امنش. باشد
. ها و ارکان جامعه مدنی استشهروندان و حضور آنها در همه صحنه

 میسیاو  [Hoseini, 2016] حسینیهمراستا با نتایج این تحقیق، 
ب شهری بر حکمروایی خو [Mutisya & Yarime, 2014] یاریمو 

 اند.با تاکید بر نقش شهروندان اشاره کرده
انکی بشهر بروجرد از نظر شاخص بانکی بودن نیاز به توجه ویژه دارد. 

اول از  ؛توان از دو رویکرد متفاوت مورد بررسی قرار دادبودن را می
نظر رشد فناوری و پیشرفت تکنولوژی ارتباطات که باعث تسهیل در 

در سطح جهان شده است که این امر به  امر تجارت و گردش مالی
-بعد دوم از لحاظ سیستم ،پایداری شهرها کمک شایانی خواهد کرد

شهرها برای  اصوالً  .گیردهای مالیه شهری مورد بررسی قرار می
 .داشتن یک توسعه پایدار باید از درآمدهای پایدار نیز برخوردار باشند

ری ولی، افزایش بهرههای متوسعه بانکداری الکترونیک، زیرساخت
یا افزایش کارایی اقتصادی از جمله معیارهایی هستند که برای 

 بهبود وضعیت بانکی بودن باید مورد توجه قرار گیرند.
از دیدگاه کارشناسان، شش عامل به عنوان نقاط قوت و پنج عامل 

 اند. از جمله نقاطبه عنوان نقاط ضعف در شهر بروجرد شناسایی شده
های ان به داشتن آب و هوای مطبوع و نیز قابلیتتوقوت می

توریستی اشاره کرد که تاثیر مستقیمی بر افزایش نرخ مسافرت به 
ند. شواین شهرها داشته و سبب رونق اقتصادی ساکنین محلی می

نوسازی بافت فرسوده در سطح شهر از جمله نقاط قوت است که 
تقای خود بر ار بهنوشود که بهسبب ارتقای کیفیت محیط شهری می

 Gorginia] امینیو  نیاگرجیکیفیت زندگی ساکنین تاثیر دارد. 

& Amini, 2022]  در تحقیق خود به اثر بازسازی بافت فرسوده بر
اند. در سنجش عوامل ارتقای کیفیت محیط شهری اشاره کرده

( نسبت 140/0استراتژیک داخلی، با وجود اختالف کم نقاط ضعف )
در این  (، امتیاز نقاط ضعف بیشتر است.138/0به نقاط قوت )

یت وضعاند. تحقیق پنج عامل به عنوان نقاط ضعف شناسایی شده
، های شهرهای فراوان در خیابانچولهنامطلوب آسفالت و چاله

آبی در بخش کشاورزی، فقدان وسایط حمل و نقل بیکاری، بی
ف عوامل عمومی و کمبود امکانات درمانی به ترتیب نقاط ضع

استراتژیک داخلی هستند. نقاط ضعف قیدشده، بر یکدیگر تاثیرگذار 
آبی در بخش کشاورزی، سبب هستند. به عنوان مثال، حل مشکل بی

رونق کسب و کار در این بخش شده و تا حدی بر اشتغال و رفع 
مشکل بیکاری اثرگذار است. از این به صورت غیرمستقیم بر حل 

مثبتی خواهد داشت. از سوی دیگر، تقویت مشکل مهاجرت نیز اثر 
های حمل و نقل سبب ایجاد امنیت تردد و رفع مشکالتی زیرساخت

از جمله تردد با وسایل نقلیه شخصی و ایجاد ترافیک )که به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم بر آلودگی دیداری و صوتی شهر تاثیرگذار 

 .شوداست( و متعاقبًا سبب افزایش کیفیت زندگی می
( نسبت 147/0ها )های این تحقیق، میانگین امتیاز فرصتطبق یافته

در عوامل استراتژیک خارجی،  ( بیشتر بوده است.128/0به تهدیدها )
مهاجرت افراد جوان، توزیع ناعادالنه امکانات و خدمات شهری، عدم 
وجود استانداردهای کاربری شهری در سطح مناطق و نارضایتی 

ات بهداشتی مناسب و عدم امنیت تردد از نظر ، کمبود امکانمردم
ترتیب تهدیدهای خارجی در شهر بروجرد محسوب کارشناسان به

 & Imani] زادهرحیمیو  ایمانیهای اند. طبق یافتهشده

Rahimizadeh, 2019] ، توزیع ناعادالنه امکانات و خدمات در
ایی فض دهد و ب آن به عدالتها، کیفیت آنها را کاهش میسکونتگاه

در حالی که عدم وجود کند. و اجتماعی ساکنین کمک می
-رسانی به ساکنین شهر بروجرد میهای مناسب و خدماتزیرساخت

تواند به سایر ابعاد تهدیدها دامن زند. به عنوان مثال فقدان امکانات 
درمانی، حمل و نقل و استانداردهای  -های بهداشتیدر انواع زمینه

موجبات عدم رضایت مردم را فراهم آورده که  کاربری اراضی شهری
خود عاملی است که سبب مهاجرت افراد جوان به سایر شهرها نوبهبه

های توسعه شهری باید با دیدگاهی شود. بنابراین، در طرحمی
ریزی جامع و کاربردی به منظور حل گرایانه به برنامهمنسجم و کل

توسعه شهری از جمله های مشکالت و نایل شدن به ارتقای شاخص
 کیفیت زندگی پرداخت.

ریزی های فعلی طراحی و برنامههسته اصلی تئوری ،کیفیت زندگی
 شهرسازی جدید، رشد هوشمند و شهرسازی پایدار از جملهشهری 

 های فقرزدایی و کاهش فقرترین مکانیزم. مناطق شهری مهماست
ی و سیاسکانون اصلی مناسبات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  و
 وامعج برای بهتر کیفیت به یابیدست به منظوریند. آشمار میبه

 هایبخش سمت به هاتالش هدایت هایاولویت باید موجود،
 با استراتژیک ریزیبرنامه فرایند از استفاده .شود مشخص مربوطه

 ساسا بر شهرها در زندگی کیفیت بهبود برای آن مشارکتی روش
در همین  .است برخوردار باالیی اهمیت از هامقوله ذهنی بندیرتبه

رویکرد مشارکت بر  [Nasiri et al., 2016] نصیری، رابطه
 و برای ارتقا .یک ضرورت تاکید داشته است همثابشهروندان به

های شهر، باید از راه هآگاهی ساکنین نسبت به توسع یشافزا
و  ادهز ابراهیم. حضور شهروندان را فراهم ساخت هزمین مختلف

نیز در تحقیق خود  [Ebrahimzadeh et al., 2019]همکاران 
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مدیران شهری در کنار شناخت بهتر نیازها و اند که بیان کرده
امکانات، باید اعتماد شهروندان را جلب کنند تا زمینه برای تحقق 

های ترین مولفهشهری و توانمندسازی منطقه که یکی از مهم هتوسع
های پیش روی رفت از چالشبرای برون شهری هاستراتژی توسع

 ,Halla] هاال هایطبق یافتهشهرهای معاصر است، فراهم شود. 

ها و برنامه توسعه استراتژیک نهایی برای شهر، پروژه [2007
دار مختلف را برای بهبود و حفظ کیفیت زندگی بهتر اقدامات اولویت

 رچه خواهد کرد.برای ساکنان بر اساس نیازها و ترجیحات آنها یکپا
نداز اانداز و تدوین چشمالبته الزم به ذکر است که ایجاد بیانیه چشم

مشارکتی فقط گام نخست و البته مهم در فرایند بزرگتر توسعه 
جامعه است. گام بسیار اساسی بعدی ایجاد طرح اجرایی برای 

ه ریزی توسعسناریوهای تعریفی است که خود مرحله مهمی از برنامه
 تژیک است. استرا

 
 گیرینتیجه

ارایه راهبردهای مناسب در راستای ارتقای کیفیت زندگی شهری در 
های توسعه شهری نیازمند شناخت مسایل و مشکالت موجود طرح

های توسعه شهری در است. بر اساس نتایج این تحقیق، شاخص
شهر بروجرد در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و این امر سبب کاهش 

گی شده و مقدمات نارضایتی شهروندان را فراهم کرده کیفیت زند
است. عالوه بر این، برتری میانگین نسبی و مطلق نقاط ضعف 

ریزی مناسب ها، الزام برنامهعوامل استراتژیک داخلی در برابر قوت
ی یابسازی مشکالت موجود در راستای دستو توجه ویژه به مرتفع

این، کند. بنابر د را مطرح میبه کیفیت مناسب زندگی در شهر بروجر 
 و امکانات، باید الزامات، نیازهاشناخت بهتر  عالوه برمدیران شهری 

 ارتقای کیفیت زندگیاعتماد شهروندان را جلب کنند تا زمینه برای 
-شهری برای برون ههای استراتژی توسعترین مولفهکه یکی از مهم

 اهم شود.های پیش روی شهرهای معاصر است، فر رفت از چالش
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