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ی ها کانونپذیری  ستیبر زی سرمایة اجتماعی ها مؤلفهمدل معادالت ساختاری اثر 

 شهری استان البرزکوچک 

نور تهران یامدانشگاه پ ی،شهر یزیر و برنامه گروه جغرافیا دانشیار- *خالههنده  یرینص اسماعیل

 23/72/7931: یینها تأیید   22/70/7930مقاله:  پذیرش

چکیده

زیست شهرنشینی افزایشرشد و بیتداوم و کاهشداده را شهرها سرمایةپذیری نقشبارز به توجهی

 در استکه کالبدیهاسالاجتماعیسببشده فضاییو ساختار وهاکانونیاخیر یشهریگسترشیابد

زیست فضاهاگونهنیاپذیریشهریدر توصیفیوهدفاصلیپژوهشیساختاریشود.ختگیگسازهمدچار

یکوچکشهریاستانهاکانونپذیرییسرمایةاجتماعیبرزیستهامؤلفهتحلیلیحاضربررسیارتباطاثر

دستآمدهاست.همچنینازمدلکمکپرسشنامهبهیومیدانیبهاکتابخانهروشالبرزاست.اطالعاتالزمبه

یهادادهیثابتووابستةمتغیراستفادهشدهاست.برآوردهریکازمتغیرهامنظوربهتحلیلیعاملیاکتشافی

هاروشکمکبهشدهیآورجمع تأثیر و تعیین برای شدند. تحلیل ناپارامتری و پارامتری آماری یهامؤلفهی

نتایجپژوهشحاکیازآنSPSSافزارنرمپذیریازسرمایةاجتماعیبرزیست وتحلیلمسیراستفادهشد.

یوجوددارد،اماشدتوضعیتدارامعنپذیریشهرهاارتباطمستقیموةاجتماعیوزیستاستکهبینسرمای

.نتایجمعادالتساختارینیزارتباطمیانسرمایةستینیکوچکشهرییکسانهاکانوناینرابطهدربارۀهمة

T=51/5و²R=13/51براساسضرایباستانداردکهیطوربهپذیریراتأییدکردهاست؛اجتماعیوزیست

زیست میزان تقویتشود، مستقل( )متغیر اجتماعی سرمایة اگر بنابراین است؛ وابسته( 13/3پذیری)متغیر

نشان رگرسیون مدل خروجی آمارهای یافت. افزایشخواهد درصد متفاوت تأثیرات ست؛هاشاخصدهندۀ

است.شهرهاییکه73/1درهگرمو-70/1هشتگرد-5/1رشهراشتهاردشاخصهنجارجمعیدکهیطوربه

 دارند، هاشاخصجمعیتکمتری در مذکور تعدادرگذارتریتأثهاآنی که شهرهایی برعکسدر است. بوده

یبیشترینریپذتعاملیمشترکوهاشاخصواشتهارد(5/3هشتگرد،1/3بیشتراست)چهارباغهاآنجمعیت

 .دهدیمبترانشانمثشاخص



یشهری،معادالتساختاری.هاکانونپذیری،سرمایةاجتماعی،زیستهایکلیدی:واژه
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مقدمه
ی اخیر، شیوة ها دههپذیری شهرها را کاهش داده است. گسترش شتابان شهرنشینی در  تداوم و افزایش رشد شهرنشینی، زیست

توجهی به   ی جامع و تفضیلی و بیها طرحی شهری را دگرگون کرده است. توسعه در قالب ها کانونپذیری  سکونت و زیست

ی شهری کوچک در استان ها کانونی اخیر ساختار فضایی و کالبدی ها سالنقش بارز سرمایة اجتماعی، سبب شده است که در 

کارکردی شود و کیفیت زیستی در -اختاریی سختگیگس ازهمدچار  فضاها گونه نیاپذیری شهری در  البرز گسترش یابد، زیست

ی به ابعاد توجه یبی کالبدمحور با محوریت زیر برنامهحاکمیت  رو نیاز ا(؛ 93-99: 2772این شهرها دگرگون شود )کاشف، 

 ی اخیر، به موازات الگوهایها سالکند. طی  حلقة مفقوده آشکار می عنوان بهاجتماعی، ضرورت مطالعة نظام اجتماعی شهر را 

دست آورد )میسرا،  ی کوچک شهری جایگاه مهمی را در ادبیات مطالعات شهری بهها کانونپذیری  توسعة شهری، ایدة زیست

همان دستیابی به کیفیت  درواقعدستیابی به قابلیت زندگی و  پذیری در معنای اصلی و کلی خود به مفهوم زیست .(713: 2772

پذیری بر تأمین ملزومات  (. اصطالح زیست792: 7939پور و همکاران،  ت )ساسانی شهری خوب یا مکان پایدار اسزیر برنامه

پذیری جایگاه مهمی در ادبیات  کند؛ بنابراین مفهوم زیست ی فضاهای شهری تأکید میها تیظرفشهروندان بر مبنای نیاز و 

از شرایط زندگی است. یکی از اهداف ی شهری دارد؛ مفهومی که یکی از اجزای توسعه و بیانگر رضایت شهروندان زیر برنامه

شک سرمایة اجتماعی یکی از ارکان  پذیری فضاهای شهری است. بی ی توسعة شهری، افزایش سطح زیستها یزیر برنامهمهم 

. سرمایة اجتماعی شهرهاستو یکی از اجزای اصلی منابع انسانی در  (7907: 2779پذیری شهری )سوزوکی،  مهم قابلیت زیست

ی جامعة مدنی است و شناخت ابعاد مختلف سرمایة ریگ شکل ساز نهیزملت جمعی، بستر تعالی حیات شهروندی و دلیل خص به

استان البرز که براساس  (.72: 2772)سیرادون،  کند یمپذیری در شهرها کمک  ی پنهان زیستها تفاوتاجتماعی به درک 

دلیل نزدیکی  استان از نظر وسعت است، اما به نیتر کوچکهزار نفر جمعیت دارد،  072و  ونیلیم 2 7939ی سال ها یسرشمار

. در این پژوهش، با توجه به مالک و معیار مرکز شود یمی کشور محسوب ها استانتهران یکی از مهاجرپذیرترین  شهر کالنبه 

نفر(، استان البرز هفت شهر کوچک دارد. در این هزار  97ی جمعیتی برای شهرهای کوچک )زیر ها شاخصآمار ایران مبنی بر 

، همواره از ها استانتهران و موقعیت ارتباطی میان سایر  شهر کالناستان با توجه به نزدیکی به  ی شهری اینها کانونمیان، 

بنیادی، ی شهری کوچک استان البرز به دالیل ساختاری و ها کانون ی اخیر بوده است.ها سالی جاذب جمعیت طی ها کانون

پذیری هستند. شهرهایی که  نیازمند تأکید و بررسی ارتباط میان تشکیل و پیامدهای سرمایة اجتماعی در بهبود و ارتقای زیست

دلیل شرایط خاص زیستی  نیز به ها آنو ساکنان  اند کردهی و ملی کمترین میزان توجه را به خود جذب ا منطقهدر چرخة توسعة 

 تر بزرگ، مهاجرت به شهرهای دهند یمی کوچک شهری از دست ها کانونه و وابستگی خود را به این عالق جیتدر بهو معیشتی 

باید توجه داشت که در این شهرهای کوچک عواملی مانند توسعة کالبدی (.702: 7939کنند )شیرکوند و فنی،  را انتخاب می

ی ها تیظرف شناخت کند. وز سرمایة اجتماعی فراهم میمحدود، جمعیت کمتر و همگرایی و خصلت اجتماعی، شرایط را برای بر

کردن شرایط زیستی برای سکونت شهروندان  ی توسعة شهری و فراهمها برنامهسرمایة اجتماعی، ضمانت اجرایی بهتر برای 

اجتماعی، ی گوناگون سرمایة ها مؤلفهپذیری از میان  ستیبر زی اجتماعی ها تیظرفدستیابی به نقش و تأثیر  منظور بهاست. 

پذیری شهرهای کوچک  ستیبر زی و همگرایی اجتماعی ریپذ تعاملیی مانند اعتماد، هنجار جمعی، مشارکت، ها مؤلفهتأثیر 

به  تواند یماست،  ریپذ امکاناستان البرز بررسی شده است. اگرچه ایجاد و تغییر در ساختار سرمایة اجتماعی در فرایندی طوالنی 

سرمایة اجتماعی با تأکید بر اجزا و عناصر خود، شرط الزم برای پیشرفت  درواقعپذیری شهرها کمک کند.  بهبود زیست

حاضر، ضمن شناسایی میزان و جهت رابطه و معناداری  پژوهشدر . شود یمی کوچک شهری استان البرز محسوب ها کانون

َشود که آیا ارتباط معناداری میان  چک شهری به این پرسش پاسخ داده میی کوها کانونپذیری  میان سرمایة اجتماعی و زیست

 کی کدامی بند رتبهی کوچک شهری در استان البرز برقرار است و از نظر ها کانونپذیری  ی سرمایة اجتماعی و زیستها شاخص
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که میزان تأثیرگذاری  ردیگ یمشکل  این راستا این فرضیه در ی سرمایة اجتماعی بیشترین تأثیر معنادار را دارد؟ها شاخصاز 

ی شهری )با توجه به شاخص جمعیت( متفاوت است.ها کانونپذیری  زیست بر قلمروی سرمایة اجتماعی ها شاخص

مبانینظری
و هریک از  شود یمکه به عضویت در یک گروه مرتبط  کند یمسرمایة اجتماعی را مجموع منابع بالقوه و بالفعل تعریف  بوردیو

 ،7(. از دیدگاه پوشام239: 2773؛ بوردیو، 220: 2771)فیردمک،  کنند یماعضا با پشتیبانی یکدیگر سرمایة اجتماعی را فراهم 

ی اجتماعی، مشارکت مدنی، ها شبکهسرمایة اجتماعی مفهومی کالن و مؤثر در رشد و توسعة اقتصادی شهر و چهار ویژگی، 

مؤثر  صورت بهتوانند با یکدیگر تعامل کنند و  می ها یژگیوکمک این  همراه دارد. به اعتقاد او افراد به هویت محلی و اعتماد را به

ی اجتماعی در داخل و ها شبکه 2(. بنا بر عقیدة جاکوب13: 7937اهداف مشترکشان را به تحقق برسانند )طغرایی و رضوانی، 

که بر رفتار و تعامالت شهروندان حاکمیت دارد و  دهند یمرا شکل ی اجتماعی ها هیسرماپیرامون شهرهای بزرگ، صورتی از 

(. سرمایة 299: 2771کند )راپیدان،  ی جمعی برای رسیدن به اهداف مشترک راهنمایی میها تیفعالکردن  شهروندان را در دنبال

ی را فراهم کند و بازدارندة ی توسعة اجتماعات شهرریگ شکلی ها نهیزم تواند یماجتماعی از جمله عوامل اجتماعی است که 

و  ها کانونپذیری  شک سرمایة اجتماعی نقش بارزی در افزایش زیست  مانده باشد. بی مؤثری بر کاهش فقر و اقتصاد عقب

 بر ابعادپذیری است؛ زیرا تأثیر مستقیمی  ی محیطی برای زیستها یتوانمنداجتماعات انسانی دارد و یکی از ارکان مهم افزایش 

ی روابط شهروندان و افزایش کیفیت ده شکلپذیری در فضاهای شهری دارد سرمایة اجتماعی موجب  ذهنی زیستعینی و 

هرچه سرمایة اجتماعی در میان شهروندان افزایش یابد، تعامل آنان بر  رو نیاز ا؛ شود یم تعامالت و مناسبات اجتماعی میان آنان

(. 22: 2770؛ بنتل، 22-27: 2772جتماعی نیز باالتر خواهد بود )روبرت، مبنای اعتماد، هنجار جمعی، مشارکت و همگرایی ا

ی به ابیدستها سرمایة اجتماعی باال باشد، حس مسئولیت اجتماعی و مشارکت در انجام امور به  جوامع انسانی که در آن

پذیری، پایداری و کیفیت  نند زیستگفت سرمایة اجتماعی بر متغیرهایی ما توان یمزیست پایدار منجر خواهد شد؛ بنابراین  محیط

دلیل ارتباطات  های شهری کوچک به شهروندان در کانون دهد یمها نشان  (. پژوهش739: 2770زندگی تأثیر مستقیم دارد )اهمر، 

پذیری نیز در این شهرها باالتر است  ها از سرمایة اجتماعی باالتری برخوردارند و سطح زیست نزدیک و صمیمی در میان محله

های مثبت  ی با ویژگیا منطقهعاملی در ایجاد تعادل  عنوان بهی شهری کوچک ها کانون (.2: 2777؛ پوتنام، 279: 2777)کاروب، 

 توانند یمپذیری هستند. این شهرها با وجود کوچکی  ی، بستری برای ارتباط سرمایة اجتماعی و زیستطیمح ستیزاجتماعی و 

تشکیل سرمایة اجتماعی در این شهرها با توجه  که یطور بهپذیری شهری را فراهم کنند؛  زمینة بهبود کیفیت زندگی و زیست

سرمایة اجتماعی را  پانتام .(11: 7933بر کیفیت و شرایط زیست زندگی مردم تأثیر بگذارد )فنی،  تواند یم ها آنة جمعیتی انداز به

ی اجتماعی در همة جوامع به دو دستة رسمی ها شبکه. به گفتة او داند یمی اجتماعی، هنجارها، اعتماد و مشارکت ها شبکهشامل 

ی افقی شهروندان در ها شبکه(. 37: 2779)بینارد،  اند مشاهده قابلافقی و عمودی َشوند که به دو صورت  ی تقسیم میررسمیغو 

ی عمودی با ها شبکهکه این نکته در شهرهای کوچک مصداق معینی دارد، اما در  شود یمی داوطلبانه نمایان ها انجمنها و  گروه

، و همکار)انصاری یزان مشارکت افراد کمتر استاقتدار که نابرابری محسوسی در میان شهروندان وجود دارد، م مراتب سلسله

ة مشاغل و کنند نیتأم. اقتصاد ستیز طیمح: اقتصاد، اجتماع و شود یمپذیری به سه بعد وابسته به هم تقسیم  (. زیست722: 7937

پور و  ست )ساسانآید و برای سالمتی مردم و تأمین نیازهای سطوح باالتر مانند آموزش و تفریحات حیاتی ا شمار می درآمد به

آمریکا دانست که برای اولین بار در سال  توان یمپذیری را  (. بستر حضور و گسترش ایدة زیست793-799: 7939همکاران، 
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که با  گردد یبازم 7309ی شهری از آن استفاده شد. در اروپا نیز این سابقه به سال زیر برنامهپردازی در  ایده منظور به 7307

پذیری از دهة  (. زیست723: 2779مفاهیمی مانند سرزندگی شهری، رقابت شهری و تراکم مفید ارتباط مستقیم دارد )الریس، 

(. 22: 7939نژاد،  با مراکز شهری مطرح شد )بندرآباد و احمدی اسیدر قدلیل توسعة سریع نواحی اطراف شهرها  و به 7317

و آن را در ظرف زمانی  کند یمی اجتماعی دانست که بر تجربة انسان از مکان تمرکز زیر برنامهاز اهداف  توان یمپذیری را  زیست

 (.23: 2777؛ نوریس،17 :7937)خراسانی و همکاران،  دهد یمو مکانی مشخص قرار 

باره  ی محدود در اینها پژوهشدهندة  پذیری نشان تحلیل منابع داخلی مرتبط با پیامدهای سرمایة اجتماعی بر زیست

( در بررسی سرمایة اجتماعی و کیفیت زیستی شهرهای استان گیالن با هدف رابطه میان 7939شیرکوند و همکاران ))است 

اندازة جمعیتی شهرها و تولید سرمایة اجتماعی و نقش آن دو در کیفیت زیستی نتیجه گرفتند که تشکیل سرمایة اجتماعی 

سنجش تأثیر سرمایة اجتماعی بر  منظور به( 7933پور و همکاران ) اداری دارد. نیکرابطة معن ها آنشهرها با اندازة جمعیتی 

ی آماری نتیجه گرفتند که از ها روشو با استفاده از  کردندگویه استفاده  27مؤلفه و  2ارتقای کیفیت محیط شهری بابلسر از 

درصد تغییرات  32وضعیت مطلوبی قرار دارد و  ی و هنجارگرایی درریپذ تعاملنظر جامعة نمونه، سرمایة اجتماعی از منظر 

( به تحلیل نقش سرمایة 7939. افراخته و همکاران )شود یمی سرمایة اجتماعی تبیین ها مؤلفهکمک  کیفیت محیط به

 ی شهر میاندوآب با استفاده از رگرسیون چندمتغیرة وزنی جغرافیایی پرداختند. نتیجه اینکهروستاهاپذیری  اجتماعی در زیست

کم است. مطالعات  ها آنپذیری  سطح زیست جهیدرنتضریب سرمایة اجتماعی شهرهایی که مهاجرپذیرتر هستند، منفی و 

دهد سرمایة  ( دربارة نقش سرمایة اجتماعی بر کیفیت زندگی شهروندان میاندوآب نشان می7932موسوی و همکاران )

پذیری  ی زیستریرپذیتأثدارد. البته تفاوت در سطح های شهری  پذیری محله اجتماعی نقش مهمی در افزایش زیست

( در بررسی و تحلیل سرمایهة اجتماعی با رویکرد 2777) تیازم آشکار است. کامالًها از معیار سرمایة اجتماعی نیز  محله

ی شهری دارند و ها کانونپذیری  ی مشارکت، ارتباطی متقابل با زیستها شاخصاکوسیستمی به این نتیجه رسیده است که 

 ی آمریکای شمالی نشان داددر شهرها ( با بررسی2779الریس ). دنشو یمپذیری محسوب  ی اصلی زیستها مؤلفهاز 

پذیری  ی شهری تأثیرگذاری مثبتی دارد و در افزایش سطح زیستها کانونپذیری  شاخص اعتماد اجتماعی در زیست

تقویت هنجار اجتماعی  دهد یم( نشان 2777) 7تایج مطالعات روسالنکند. ن شهرهای آمریکای شمالی نقش مهمی ایفا می

ی توسعه مدنظر قرار ها یزیر برنامهپذیری بسیار مؤثر است و باید نیز در  یکی از ابعاد سرمایة اجتماعی است که در زیست

ماعی عاملی تأثیرگذار در کند که سرمایة اجت ( در پاسخگویی به اینکه چرا سرمایة اجتماعی؟ تأکید می2772بگیرد. دیل )

به بهبود مدیریت و  تیدرنهافرایند توسعة شهری است. اگرچه تغییر در سرمایة اجتماعی به فرایند زمانی نیاز دارد، 

( در بررسی تأثیر ارتباطات متقابل سرمایة 2770(. فیدرک )779: 2772)استرون،  انجامد یمپذیری فضاهای اجتماعی  زیست

پذیری متنوع است،  پذیری در نواحی شهری به این نتیجه رسیده است که اگرچه تعاریف زیست یستاجتماعی، توسعه و ز

( در بررسی سرمایة 2770) 2وجو کرد. باری های شهری جست ردپای تأثیرگذاری اهداف سرمایة اجتماعی را در محله توان یم

پذیری  ظرفیتی بالقوه برای ارتقای زیست تواند یمهای شهری به این نتیجه رسیده است که این عامل  اجتماعی در محله

 .مولد است ها هیسرماهای مؤثر باشد. سرمایة اجتماعی نیز مانند سایر  محله

روشپژوهش
ی هنجارهای ها شاخصسرمایة اجتماعی )متغیر ثابت، شامل  رگذاریتأثی ها مؤلفهتحلیلی حاضر، اثر -در پژوهش توصیفی

                                                                                                                                                                   
1. Roslan  

2. Barry  
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ی ها شاخص، شامل وابسته ری)متغ یریپذ ستیبر زاجتماعی(  ی و همگراییریپذ تعاملجمعی، اعتماد اجتماعی، مشارکت و 

های شهری( بررسی شد.  ی محلهشهر زندگزیبای طبیعی و  انداز چشمی، کیفیت فضای سبز عمومی، طیمح ستیزآلودگی 

آمد. در روش میدانی، از فنون پرسشگری و مصاحبه و برای  دست ی و میدانی بها کتابخانهاطالعات الزم نیز به روش 

بررسی روایی  منظور بهاستفاده شد.  SPSS, EXCELی افزارها نرماز آمار پارامتری و ناپارامتریک و  ها دادهتحلیل آماری 

کرونباخ در این ی شهری مدنظر قرار گرفت. میزان آلفای زیر برنامهی استادان متخصص در حوزة ها دگاهیدپرسشنامه نیز 

با توجه به مبانی نظری پژوهش و  پرسشنامههای  خواهد بود. نماگرها و گویه قبول قابلدست آمد که  به 102/7پژوهش 

سال  71ی مطالعات آماری طراحی شد. در این پژوهش، عناصر نمونة آماری شامل شهروندان باالی ها روشاستفاده از 

ی شهری ها کانون 7939شده براساس آمار سال  ی بررسیها نمونههستند. است که در شهرهای مورد مطالعه ساکن 

و  دره گرمهزار نفر( که شامل شهرهای اشتهارد، چهارباغ، طالقان، کوهسار، گلسار،  97کوچک استان البرز هستند )کمتر از 

 انتخاب شدند. نمونه عنوان بهنفر  221شهر جدید هشتگرد هستند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 

محدودۀموردمطالعه
دقیقة طول  97دقیقه و  77درجه و  97دقیقة عرض شمالی و  27درجه و  92دقیقه تا  97درجه و  99استان البرز بین 

ی کرج، ها نامشش شهرستان به  7939کیلومترمربع است که در سال  9192شرقی قرار دارد. مساحت این استان 

استان کشور پس از استان تهران  نیرتریمهاجرپذ، اشتهارد و فردیس داشته است. این استان ساوجبالغ، نظرآباد، طالقان

نفر(،  227022دره ) گرمنفر(،  797039گلسار )نفر(،  77337کوهسار )نفر(،  9939طالقان )شود. شهرهای  محسوب می

ی شهری کوچک و ها کانوننفر( از جمله  317121چهارباغ )نفر( و  327730هشتگرد )نفر(، شهر جدید  237339اشتهارد )

 (.77729: 7939)مرکز آمار ایران،  دنشو یمهزار نفر جمعیت این استان محسوب  97کمتر از 

 
.محدودۀموردمطالعه5شکل
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هاافتهبحثوی
ه، از مدل تحلیلی پذیری در کنار استفاده از پرسشنام منظور بررسی سرمایة اجتماعی و زیست در این بخش از پژوهش به

 آمده است. 7عامل اکتشافی نیز استفاده شد که نتایج آن در جدول 

.میزانبرآوردهریکازمتغیرهایپژوهش5جدول

komB. T.Sعاملتعدادمؤلفه
 بارتلتکرویلتنتایج

sigداریامعنادیآزDfمجذورکای
 777/7 779 29/7337 72/3 127/7 9 یاجتماع سرمایة

 777/7 773 99/7202 29/0 132/7 9 پذیری زیست

5330نگارندگان،منبع:

بستگی  از متغیرهای پژوهش، هم هرکدامی ها شاخصی و ریگ نمونه دهد یمنشان  B.T.Sو  kmoآزمون تحلیل نتایج 

ی سرمایة اجتماعی و ها انسیوارمقادیر زیادی از  ها شاخصزیادی دارد. این نکته در تأیید این موضوع است که 

استفاده شد. عدد معناداری برای تمام  Komoاز آزمون  ها دادهبررسی تناسب  منظور به. اند کردهپذیری را برآورده  زیست

برای تحلیل عاملی متناسب است. نتایج آزمون بارتلت که به  ها دادهگفت  توان یماست؛ بنابراین  0/7بیشتر از  ها مؤلفه

(. باید توجه داشت بررسی میزان sig=79/7ی است )ریگ نمونهدهندة کفایت  ، نشانپردازد یم ها بستگی همبررسی ماتریس 

 دهد. را نشان می ها دادهی پژوهش و ها شاخصبستگی  است که هم 37/7ها نیز بیشتر از  بستگی پرسش اشتراکات با هم

پذیرییآنبازیستهامؤلفهبررسیرابطةسرمایةاجتماعیو

 بستگی ی کوچک شهری در استان البرز از ضریب همها کانونپذیری  آزمون ارتباطی سرمایة اجتماعی و زیست منظور به

معنادار است.  33/7و در سطح اطمینان  327/7بستگی محاسبه شده  اساس ضریب هم پیرسون استفاده شد. براین

 کند. همچنین رابطة معنادار و مستقیم بین دو متغیر را تأیید می

یآنهامؤلفهپذیریوبستگیسرمایةاجتماعیبازیست.هم1جدول

اجتماعیاعتمادجمعیهنجارهایاجتماعیسرمایةوابستهمتغیر
ومشارکت

پذیریتعامل

 همگرایی

اجتماعی

 919/7 371/7 372/7 933/7 327/7 پذیری زیست
 972/7 979/7 221/7 970/7 232/7 محیطی یستز آلودگی

 297/7 237/7 219/7 99/7 992/7 سبز فضای کیفیت
 - - 7/ 97/7 932/7 یعیانداز طب چشم
 - - - - 919/7 شهری محالت سرزندگی

5330نگارندگان،منبع:

آمده است. شاخص مشارکت  2ی آن در جدول ها شاخصپذیری و  ی سرمایة اجتماعی با زیستها بستگی شاخص هم

پذیری دارند. را با زیست بستگی ( باالترین هم372/7اجتماعی )( و اعتماد 371/7ی )ریپذ تعاملو 

پذیریشهریمدلرگرسیونیتأثیرمتغیرهایسرمایةاجتماعیبرزیست

واتسون است که دامنة تغییرات آن بین  -شود، آزمون دوربین یی که در تحلیل رگرسیونی استفاده میها فرض شیپیکی از 

است  71/2ة این آزمون شد محاسبهاست. در این پژوهش ضرایب  2نزدیک به عدد  قبول قابلقرار دارد و مقدار  3صفر و 

بستگی  دربارة ضریب هم 9از یکدیگر مستقل هستند. تحلیل اطالعات جدول  ها مانده یباقدهد خطاها یا  که نشان می

 کنند. را تبین می درصد تغییرات متغیر وابسته پژوهش 9/99حدود  درمجموعاست.  391/7چندگانه معادل 
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پذیری(  ( مدل مناسبی برای تبین متغیر وابستة پژوهش )زیست29/91) Fمقدار  دهد یمنشان  9تحلیل آماری جدول 

دهد اگر  ( نیز نشان می29/9در معادلة رگرسیونی در عرض از مبدأ ) واردشدهاست؛ بنابراین ضرایب تبین متغیرهای 

 ( نیز افزایش خواهد یافت.29/9پذیری )متغیر وابسته( ) شود، میزان زیستسرمایة اجتماعی )متغیر مستقل( تقویت 

دارد ی وجود دار امعنپذیری رابطة مثبت و  ی سرمایة اجتماعی با زیستها مؤلفهمیان  3در جدول  F با توجه به ضرایب

(777/7 =P 29/91 =F اما از میان ،)ی رابطة ریپذ تعاملی اجتماعی تنها مؤلفة مشارکت و ها هیسرمای ها مؤلفه

پذیری در مسیری مستقیم  گفت سرمایة اجتماعی و زیست توان یمرو  پذیری دارد؛ از این ی با زیستدار امعنکنندة  ینیب شیپ

 شود و این ارتباط مستقیم و قوی است. افزایش در هریک سبب افزایش در دیگری می که یطور بهبا هم ارتباط دارند؛ 

ی شهری کوچک استان البرز از تکنیک آماری ها کانونپذیری  ثیر سرمایة اجتماعی در زیستبررسی میزان تأ منظور به

( میان میزان سرمایة اجتماعی و R=992/7بستگی زیادی ) ، هم9رگرسیون استفاده شد. براساس اطالعات جدول 

اجتماعی( است. همچنین  نیز حاکی از تأثیر مستقیم متغیر مستقل )سرمایة R2=937/7پذیری وجود دارد مقدار  زیست

( ارتباط sig=777/7) 33/7. در سطح اطمینان دهد یم، رابطة مستقیم میان دو متغیر پژوهش را نشان 229/7ضریب بتا 

ی بیشترین رابطه ریپذ تعاملمشارکت و  دهد یم، ضریب تولرانس نشان 2ی وجود دارد. بر مبنای اطالعات جدول دار امعن

 بیضراست.  تر یقوکننده  ینیب شیپی از دیگر متغیرهای ریپذ تعاملهمچنین متغیر مشارکت و پذیری دارند.  را با زیست

 پذیری است. ی بر زیستریپذ تعاملدهندة تأثیرات خالص متغیر مشارکت و  ( نیز نشان931/7بتای استاندارد )

.نتایجآزمونرگرسیونچندمتغیره3جدول

واستون-دوربینضریبشدهیحتصحR2شدهیینتعواریانسچندگانهبستگیهمضریب

391/7 731/7 713/7 72/2 

5330نگارندگان،منبع:

.نتایجتحلیلواریانسضرایبرگرسیونی4جدول

معناداریFمربعاتمیانگینیآزاددرجةمربعاتمجموعمدل

 777/7 29/91 729/73 9 779/99 رگرسیون

   929/7 917 297/770 مانده یباق

    919 932/792 کل

5330نگارندگان،منبع:

یشهریکوچکهاکانونپذیریکنندۀسرمایهاجتماعیبرزیستینیبشیپ.میزانتأثیر1جدول

RR2BetatSigمتغیرنام

 777/7 792/1 229/7 937/7 992/7 محیط کیفیت

5330نگارندگان،منبع:

پذیریۀزیستکنندنییتب.ضرایبتأثیرمدلنهاییرگرسیونمتغیرهای0جدول

تولرانسضریبB TSigمتغیرها

 - 777/7 292/72 - ثابت مقدار

 09/7 777/7 297/2 271/7 جمعی هنجارهای

 11/7 777/7 299/9 293/7 اجتماعی اعتماد

 37/7 777/7 129/3 931/7 یریپذ و تعامل مشارکت

 07/7 777/7 709/2 272/7 اجتماعی همگرایی

5330نگارندگان،منبع:
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یخروجیمدلرگرسیونهاآمارهتحلیل

های جداگانة  پذیری از متغیرهای سرمایة اجتماعی به تفکیک هر شاخص جدول بررسی تأثیرپذیری زیست منظور به

 اند. ی خروجی مدل رگرسیونی وزنی تدوین شدهها آماره

یکوچکشهریهاکانونپذیریهنجارهایجمعیوزیست

 در اشتهارد، ضریب هنجارهای جمعی در شهرهای چهارباغ، کوهسار، طالقان و گلسار مثبت است و 0براساس جدول 

 ها آناین شاخص در شهرهایی که جمعیت  گرید عبارت   به( منفی است. -79/2دره ) گرم( و -72/2هشتگرد ) (،-77/2)

 کمتر است تأثیرگذاری بیشتری داشته است.

یخروجیمدلرگرسیونشاخصهنجارهایجمعیهاآماره.0جدول

R2شدهبینییشپمقدارماندهیباقمقداراستانداردخطایاستانداردیرمقادشهر

 9/7 29/7 -72/7 71/7 -77/2 اشتهارد

 0/7 29/7 73/7 71/7 0/2 چهارباغ

 2/7 29/7 73/7 71/7 9/2 طالقان

 9/7 29/7 70/7 71/7 7/2 کوهسار

 2/7 21/7 72/7 71/7 2/2 گلسار

 9/7 20/7 -72/7 71/7 -79/2 دره گرم

 9/7 22/7 -73/7 73/7 -72/2 هشتگرد جدید شهر

5330نگارندگان،منبع:

؛ کند یمها مثبت است، زمینه را برای بروز رفتارهای همگن فراهم  ة آناستانداردشدهنجارگرایی در شهرهایی که رقم 

 تیدرنهارو ترس از مجازات، شهروندان را به پیروی از این شاخص و  زیرا شهرهای مذکور جمعیت کمتری دارند؛ از این

 پذیری فضای شهری تأثیر معناداری دارد. کند و بر زیست تقویت سرمایة اجتماعی ترغیب می


ۀهنجارجمعیاستانداردشدۀماندیباق.رگرسیونوزنی1لشک
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یکوچکشهریهاکانونپذیریاعتمادجمعیوزیست

است به  -73/2هشتگرد و شهر جدید  -79/2چهارباغ  -71/2، ضریب این شاخص در اشتهارد 1براساس نتایج جدول 

پذیری  عبارت دیگر، در این سه شهر ضریب شاخص اعتمادجمعی منفی است که تأثیرگذارنبودن آن را در زیست

 .دهد یمی شهری مذکور نشان ها کانون

.مقدارضریبوخروجیمدلرگرسیونیشاخصاعتمادجمعی1جدول

 R2شدهبینییشپمقدارماندهیباقمقداراستانداردخطایمقداراستانداردشهر

 3/7 91/7 -70/7 72/7 -71/2 اشتهارد

 2/7 91/7 73/7 72/7 -79/2 چهارباغ

 9/7 91/7 73/7 72/7 0/2 طالقان

 2/7 91/7 73/7 72/7 3/2 کوهسار

 2/7 91/7 73/7 72/7 7/2 گلسار

 2/7 91/7 73/7 72/7 1/7 دره گرم

 9/7 91/7 -79/7 70/7 -73/2 هشتگرد یدشهر جد

5330نگارندگان،منبع:


ۀاعتمادجمعیاستانداردشدۀماندیباق.رگرسیونوزنی3شکل

و یکرنگی، موجب روابط و پیوند صمیمی شهروندان برای حل  دلی این شاخص در شهرهایی با جمعیت کمتر با هم 

. این شاخص در شهرهای طالقان، گلسار و دانجام یمشود و به تسهیل ارتباطات اجتماعی در فضای شهری  مشکالت می

افزایش اعتماد  تیدرنهاپذیری شهری امکان ارتباط نزدیک شهروندان با یکدیگر و  کوهسار با تأثیرگذاری مثبت بر زیست

پذیری شهرهای مذکور ارتباط  گفت میان اعتماد اجتماعی و زیست توان یموجود آورده است؛ بنابراین  را در میان آنان به

 قیمی وجود دارد.مست

یکوچکشهریهاکانونپذیرییوزیستریپذتعاملمشارکت،

ی مهم سرمایة اجتماعی در مباحث مدیریت شهری است. این شاخص در شهرهایی با جمعیت ها جنبهمشارکت یکی از 

ها با یکدیگر  قابل آنموجب مشارکت متقابل شهروندان و ارتباط مت تواند یمبیشتر، بیانگر ارتباط میان شهروندان است که 
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شهروندان در ایفای مسئولیت خود دقت بیشتری داشته باشند و  شود یمموجب  تر بزرگی در شهرهای ریپذ تعاملباشد. 

در شهرهای مورد مطالعه  آمده دست بهضریب  3وجود آورند. براساس نتایج جدول  حس مسئولیت را در میان شهروندان به

 که یطور بهمشخص است؛  کامالًهای شهری کوچک که جمعیت بیشتری دارند  کانون ترتیب اولویت در متفاوت و به

 است. 2/9ضریب شهر چهارباغ 

یریپذتعاملیخروجیمدلرگرسیونشاخصمشارکتوهاهرآما.3جدول

استانداردخطایاستانداردشدهیرمقادشهر
مقدار

ماندهیباق
R2شدهبینییشپمقدار

 9/7 29/7 -70/7 71/7 3/2 اشتهارد

 2/7 29/7 70/7 71/7 2/9 چهارباغ

 7/7 29/7 -72/7 72/7 -79/2 طالقان

 7/7 29/7 -79/7 72/7 -77/2 کوهسار

 3/7 29/7 70/7 71/7 9/2 گلسار

 9/7 29/7 70/7 71/7 0/2 دره گرم

 3/7 29/7 71/7 71/7 7/9 هشتگرد یدشهر جد

5330نگارندگان،منبع:

ی ها کانوندر سایر  که یدرحال؛ دهند یمترتیب شاخص مثبت را نشان  ( به3/2( و اشتهارد )7/9شهر جدید هشتگرد )

 پذیری دارد. نبودن شاخص مدنظر در زیسترگذاریتأثکوچک شهری این ضریب منفی است و داللت بر 


یریپذوتعاملۀمشارکتاستانداردشدۀماندیباق.رگرسیونوزنی4شکل

یکوچکشهریهاکانونپذیریاجتماعیوزیست همگرایی

 فراوان 77آزموده شده است. آنچه در جدول  77آید، در جدول  شمار می ی پژوهش بهها شاخصاین معیار که یکی از 

( و 2/9چهارباغ )(، 7/9اشتهارد ) (،9/9اجتماعی تنها در شهر جدید هشتگرد ) دهد ضریب همگرایی است، نشان می

 ( مثبت بوده است.1/2ه )در گرم
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اجتماعی ۀهمگراییاستانداردشدۀماندیباق.رگرسیونوزنی1شکل

ة این شاخص در شهرهای اشتهارد و شهر جدید استانداردشددر دیگر شهرها این تأثیرگذاری منفی بوده است. مقادیر 

 پذیری شهری باشد. اجتماعی تأثیرگذار بر زیستیی افزا همنمودی از  تواند یم. اهمیت دادن به این موضوع استهشتگرد مثبت 

 اجتماعی .آمارۀخروجیمدلرگرسیونشاخصهمگرایی57جدول

R2 شهر استانداردشدهمقادیر استانداردخطای ماندهیباقمقدار شدهبینییشپمقدار 

 اشتهارد 7/9 71/7 79/7 93/7 2/7
 چهارباغ 2/9 71/7 79/7 93/7 9/7

 طالقان -1/7 71/7 -73/7 93/7 3/7

 کوهسار -2/7 71/7 -72/7 93/7 9/7

 گلسار -9/7 71/7 -70/7 93/7 2/7

 دره گرم 1/2 71/7 79/7 93/7 2/7

 هشتگرد جدید شهر 9/9 71/7 79/7 93/7 2/7

 5330نگارندگان،منبع: 

 متغیرمستقل(میرمستقیغسنجشآثارمستقیمو)ریمسروشتحلیل

متغیر مستقل از روش تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج  میرمستقیغسنجش آثار مستقیم و  منظور بهدر این قسمت از پژوهش، 

پذیری  درصد اثرگذاری کل، بیشترین تأثیر مثبت را بر زیست 97ی با ریپذ تعاملمتغیر مشارکت و  دهد یمنشان  77جدول 

این  که یطور بهدرصد اثرگذاری کل، در رتبة دوم قرار گرفته است؛  20تماعی با ی کوچک شهری دارد. متغیر اعتماد اجها کانون

 در رتبة بعدی قرار دارد. میرمستقیغدرصد اثرگذاری  79گرایی اجتماعی با  درصد اثر مستقیم دارد. همچنین هم 20متغیر 

 پذیریستیبرزیپژوهشیهاریمتغ.محاسبةتأثیراتمستقیموغیرمستقیم55جدول

 مجموع
 مستقیمضرایب

 متغیرنام
مستقیماثر یرمستقیمغاثر

 جمعی هنجارهای ---- 720/7 

 اجتماعی اعتماد 20/7 ---- 

 مشارکت 97/7 ----- 92/7

 اجتماعی همگرایی -- 793/7 

5330نگارندگان،منبع:
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پذیری  اجتماعی و هنجارهای جمعی بر زیست ی همگراییها شاخصبررسی معناداری اثر غیرمستقیم  منظور به

، برای تحلیل مسیر تأثیر 72براساس جدول  نیز استفاده شده است.« بوت استراپ»ی شهری کوچک از روش ها کانون

 است. فاصلة اطمینان 239/7و کران باال  772/7ی شهری کوچک کران پایین ها کانونپذیری  سرمایة اجتماعی بر زیست

و درحقیقت  H=1. است شده دییتأ، تأثیر غیرمستقیم شاخص فوق ردیگ ینمچون صفر در این فاصله قرار ، اما است 39نیز 

 کنند. همگرایی اجتماعی و هنجارهای جمعی در این رابطه نقش میانجی مکمل ایفا می

.نتایجبوتاستراپبرایتعیینتأثیراتغیرمستقیممتغیر51جدول

پایینکرانباالکراناستانداردخطاییریگجهتبوتدادهمسیر

 772/7 239/7 722/7 73/7 797/7 723/7  یاجتماع سرمایة

 - - - - - - پذیری زیست

5330نگارندگان،منبع:

تعیینشاخصنیکوییمدلساختاری

ی توصیفی ها شاخصکه نیکویی مدل از جمله  از آنجا. دنشو یمی مورد استفادة کران، اعداد صفر تا یک را شامل ها شاخص

بیشتر باشد،  9/7و از  تر کینزداساس هرچه به یک  . براینرندیگ یمدر کران صفر و یک قرار  ها شاخصاست، با توجه به تمام 

( و ریشة میانگین 79/9) X2Df نسبت 79(. با توجه به جدول Walsh, 2009: 25دهندة برازش مناسب در مدل است ) نشان

نسبت  است که GFI=37/7و  39/7NFI= ،33/7= CFI ،32/7 =IFI یها شاخصاست؛ بنابراین  709/7مجذور خطای تقریب 

دهد. برازش کلی مدل  است که پردازش مناسب مدل را نشان می 37/7پردازش مدل نیز  و 22/2کای اسکوئرنیز در این مدل 

 ها شاخصبرای  1/7از  تر بزرگ ری. مقاد(93: 7939پور و مرادی،  )صادق شد ی انجام دییتأکمک تحلیل عاملی  ی بهریگ اندازه

پذیری تأثیر مثبتی دارد و ضریب استاندارد  ستیبر زیة اجتماعی سرما نیکویی مدل است. بر ارزش قبول قابلة سطوح دهند نشان

بر  میرمستقیغهم  ترتیب سرمایة اجتماعی هم تأثیر مستقیم و است؛ بدین 11/7پذیری  میان دو متغیر سرمایة اجتماعی و زیست

( R2=71/7پذیری شهرهای مورد مطالعه را تبیین کند ) ( نیز توانسته است زیست19/72) T یدار نامعپذیری دارد. سطح  ستیز

است. افزایش  92/7+ )هنجار(  39/7)همگرایی(  =39/7R2پذیری  زیست = 11/7 + )مشارکت( 23/7 + )اعتماد اجتماعی(

ی کوچک شهری دارد و با توجه به بارهای عاملی ابعاد سرمایة ها کانونپذیری  ستیبر زسرمایة اجتماعی تأثیر بیشتری 

 .اند داشتهپذیری اثر بیشتری  ستیبر زی و اعتماد اجتماعی ریپذ تعاملی مشارکت و ها شاخصاجتماعی، 

.مقادیرآزمونبرازشنیکوییمدل53جدول

DFX2 RMSEANFICFIIFIGFIمتغیر

 37/7 32/7 33/7 39/7 709/7 79/9 یاجتماع سرمایة

5330نگارندگان،منبع:

یریگجهینت
ی کوچک شهری، سرمایة اجتماعی است که در این پژوهش شامل چهار زیرمعیار ها کانونسرمایه در  نیتر مهماز جمله 

ی این ها افتهی و همگرایی اجتماعی است. اگرچه براساس یریپذ تعاملهنجار جمعی، اعتماد اجتماعی، مشارکت و 

پذیری شهرها وجود دارد، شدت و ضعف این رابطه  ی میان سرمایة اجتماعی و زیستدار امعنپژوهش رابطة مستقیم و 

یی دارد. براساس نتایج این پژوهش، ها تفاوتی شهری کوچک یکسان نبوده است و در برخی موارد ها کانوندرمورد همة 

 ها شاخص. در برخی دهد یمیی را نشان ها تفاوتتعداد جمعیت  برحسبی کوچک شهری ها کانونسرمایة اجتماعی در 
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پذیری  ی زیستریرپذیتأثی میزان در بررس ها بیشتر بوده است. پذیری آن ، زیستاند داشتهشهرهایی که جمعیت کمتری 

ی در شهرها بیشترین ضریب مثبت را نشان ریپذ تعاملیة اجتماعی، شاخص مشارکت و از سرمای شهری کوچک ها کانون

سویی دارد. شهرهای  هم(7933پور ) ( و نیک7939همکاران )ی شیرکوند و ها افته. این قسمت از پژوهش با یدهد یم

ی از سرمایة اجتماعی با یکدیگر متفاوت هستند. برخی شهرهای کوچک )چهارباغ، ریرپذیتأثکوچک استان از نظر 

اجتماعی  هنجار .اند رفتهیپذبرخی معیارها از جمله هنجارهای جمعی تأثیر مثبتی از سرمایة اجتماعی کوهسار، طالقان( در 

ی در بیشتر فضاهای شهری است، مفهومی عام برای ایجاد طیمح ستیزی برای کاهش مشکالت حل راه آنکهبر عالوه

سمت از پژوهش با نتایج مطالعات روسالن آید. این ق شمار می پذیری شهری به منظور زیست به و کارآمدبستری مناسب 

ی سرمایة اجتماعی در ها مؤلفهی خروجی مدل رگرسیونی وزنی، هریک از ها آمارهخوانی دارد. براساس  ( هم2777)

شاخص هنجار جمعی در شهرهای  که یطور بهپذیری گذاشته است؛  ستیبر زشهرهای مورد مطالعه تأثیرات متفاوتی را 

شهرهایی که جمعیت کمتری دارند، ترس از  گرید عبارت   بهاست.  -79/2 دره گرمو  -72/2د هشتگر -7/2اشتهارد 

کند. شاخص اعتماد جمعی در شهرهای  یممجازات، شهروندان را به پیروی از قانون و تقویت سرمایة اجتماعی تشویق 

ی، امکان ارتباط نزدیک شهروندان با پذیری شهر ی مثبت بر زیسترگذاریتأثبا  7/2کوهسار و  7/2گلسار ، 0/2طالقان 

ی مدنظر در مدل خروجی ها شاخصوجود آورده است. یکی دیگر از  افزایش اعتماد شهروندان به تیدرنهایکدیگر و 

، 2/9بیشتر است )چهارباغ  ها آنی است. این شاخص در شهرهایی که تعداد جمعیت ریپذ تعاملرگرسیون، مشارکت و 

پذیری در  و حاکی از تأثیرگذاری بر زیست دهد یمترتیب بیشترین شاخص مثبت را نشان  ( به3/2و اشتهارد  7/9هشتگرد 

یی افزا همنمادی از که  آندادن به  ة شاخص همگرایی اجتماعی و اهمیتاستانداردشد ریمقاد شهرهای مورد مطالعه است.

نتایج روش تحلیلی مسیر آثار مستقیم و  دارد.ای  ی منفیرگذاریتأث گلسار و کوهسار اجتماعی است، در شهرهای طالقان،

درصد اثرگذاری کل، بیشترین تأثیر  97ی با ریپذ تعاملدهد متغیر مشارکت و  غیرمستقیم متغیر مستقل پژوهشی نشان می

درصد از اثر کل نیز در رتبة دوم  20/7ی کوچک شهری دارد. متغیر اعتماد اجتماعی با ها کانونپذیری  مثبت را بر زیست

 خوانی دارد. ( هم2779الریس ) یها افتهقرار دارد. این قسمت از پژوهش با ی

ی کوچک شهری دارد. با توجه ها کانونپذیری  ( تأثیر بیشتری بر زیستها شاخص افزایش سرمایة اجتماعی )در برخی

جتماعی تنها مشارکت ی سرمایة اها مؤلفهحاکی از آن است که از میان  P=777/7و  F=29/91به بارهای عاملی، ضرایب 

( نیز 931/7) استانداردشدهپذیری دارد. ضریب تولرانس ضریب بتای  ای با زیست کننده ینیب شیپی رابطة ریپذ تعاملو 

کننده  ینیب شیپپذیری است و از دیگر متغیرهای پژوهش  دهندة تأثیرات خالص متغیر مشارکت و تعامل بر زیست نشان

( مدل مناسبی برای تبیین متغیر وابستة 29/91) Fدهد مقدار  آماری نشان می لیتحلشود.  تر و مالک محسوب می قوی

پذیری در همة ابعاد مورد سنجش آن، یعنی آلودگی  زیست دهد یمپذیری( است. نتایج پژوهش نشان  پژوهش )زیست

یعنی سرمایة اجتماعی های شهری با متغیر ثابت،  طبیعی و سرزندگی محله انداز چشمی، کیفیت فضای سبز، طیمح ستیز

دهد هرچقدر بر میزان سرمایة اجتماعی افزوده  ی مدنظر نشان میها شاخصرابطة معنادار و مستقیمی دارد. ارتباط متقابل 

یابد. اگر سرمایة اجتماعی )متغیر مستقل( تقویت شود، میزان  پذیری شهرها نیز افزایش می شود، کیفیت و زیست

پذیری  منظور افزایش زیست توجه به هدف این پژوهش و به با ( افزایش خواهد یافت.29/9)پذیری )متغیر وابسته(  زیست

کمک  مشارکت شهروندان در امور عمومی شهر به شیافزا .شود یمشهرهای مورد مطالعه پیشنهادهای زیر مطرح 

یرگذاری سرمایة بستگی و اعتماد میان شهرهایی است که ضرایب تأث عضویت در نهادهای مردمی بستری برای هم

 منفی است. ها آناجتماعی در 
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منابع

پلذیریزیسلتدریاجتملاعسلرمایةنقلشتحلیلل، 7939افراخته، حسن، جاللیان، حمید، انوری، آرزو و ایوب منووچهری،   .7

 .337-379، صص 3فصلنامة راهبردی توسعة روستایی، شمارة  یاندوآب،شدهدرشهرمادغامیروستاها

یهلامجتملعسلاکنانیبررواناجتماعیاجتماعسرمایةتأثیرومیزانبررسی، 7937انصاری، ابراهیم و پری عطوایی،   .2

 .791-779، صص 2، مجلة مطالعات شهری، شمارة مسکونی

درپلذیریزیستبراصولشهریدباتأکیزندگیفیتکیهاشاخصارزیابی، 7939، نژاد یاحمدبندرآباد، علیرضا و فرشته  .9

 .03-99ی شهری، سال پنجم، صص زیر برنامه، مجلة پژوهش و تهران11منطقة

پلذیریزیسلتیلابیوارزسنجش، 7937ی، حسن و مجتبی رفیعیوان،  لنگرود یعیمطخراسانی، محمدامین، رضوانی، محمدرضا،  .3
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