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 چکیده
بهه  زیست پذیری شهری که در نهایت به توسعه پایدار شهری منجر می شود در سال های اخیر بخش وسیعی از ادبیات شههری را  

این مقوله در پاسخ به بحران های شهری راهکارهایی ارائه می دههد کهه شههرها را بهه سهست و سهوی        خود اختصاص داده است.
تحلیلهی   –ماهیت و روش تحقیقهات تویهی ی    نظر ازهدف کاربردی و  ازنظرپایداری سوق می دهد. بر این اساس پژوهش حاضر 

های بدست  در مرحله اول داده. باشد پیسایشی می وبه دو روش اسنادی  پژوهش این در اطالعات وها  داده گردآوری روشباشد.  می
ارزیابی و سپس با است اده از آزمون تی تست، وضعیت هر کدام از مول ه ها در شهر اردبیل سنجش  SPSSافزار  آمده از طریق نرم

کهه رابههه    نشان مهی دههد  فت، نتایج به دست آمده مورد ارزیابی قرار گر AMOSگردید و با است اده از مدل معادالت ساختاری 
معناداری بین مول ه های تحت بررسی )ابعاد اجتساعی زیست پذیری شهری( در شهر اردبیل وجود دارد و آزمون های مهدل یهابی و   

ههای  نشان داد که تسامی آزمونههای محاسهباتی پهژوهش بها اسهتاندارد آزمهون        AMOSبرازندگی معادالت ساختاری در محیط 
( هسانندی را نشان می دههد و  %737با  NFI% و 648با  AGFI%،  97با  GFI%، 096با  RMRبرازندگی معادالت ساختاری)

 این امر معناداری مول ه ها و برازش مدل را تایید می نساید. 

 

لی، اردبAMOS ،یابعاد اجتساع ،یریپذ ستیز ،یساختار یمدل ساز گان کلیدی: واژه

                                                 
 m.moazzeni1392@gmail.com                                                                                  :نویسنده مسئول *
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 مقدمه .1

 یها نهیدر زم یاریبس یها امروزه شهرها با چالش
انهد.   مواجهه شهده   یهه یمح سهت یز ،یاجتساع ،یاقتصاد

به هسراه نسهبت روزافهزون    تیجسع شیافزا حال نیدرع
شهرها به ارمغان  یبرا یبار انیز یامدهایپ ینیشهرنش

بهها  ینیگونههه رشههد شهرنشهه نیههآورده اسههت. تههداوم ا
 ،یهههیمح سههتیو ز یاقتصههاد ،یمشههکالت اجتسههاع 

شهههرها  یداریههبههر ناپا یو هشههدار نیآفههر بحههران
(. 1393 ،یاسدآباد یجع ر ،یی)ساسان پور، توالباشد یم

 ریه اخ یها در سال داریپا یمقوله توسعه شهر ن،یب نیدرا
جوامع مههر    هیدر کل یموضوع مهم علس کیعنوان  به

را به خود  یتوسعه شهر اتیاز ادب یعیوس یبوده و بخش
 ،ینیینا قتیحق ،یاریفر و، ز یعی)رباستاختصاص داده 

شههر بهه    ییفضها  لیمقوله، تحل نیا انی( و در م1392
 یهها  دهیه پد ییفضا - یمکان یالگوها لیو تحل یبررس
عوامل مهثرر   نییها، تب آن یو مهالعه چگونگ ییایجغراف

و تحهول الگوهها در چهارچو      رییه و تغ یریه گ در شکل
 ییفضها  لیه پرداختهه اسهت. تحل   ییایجغراف یها دگاهید

 ها یپراکندگ یشامل دو مرحله مهالعه شناخت و چگونگ
 یایهل  یهها  اسهت. مثل هه   ها یپراکندگ ییچرا نییو تب
 ،ییفضها  یهها  یپراکندگ ییشامل شناسا ییفضا لیتحل

 ،ییفضها  یالگوهها  ییشناسها  ،ییفضها  راتییتغ یبررس
و  ی)شساع هاست یپراکندگ نیب ییروابط فضا ییشناسا
 ریه اخ قهرن  میدر ن ن،یچن (. هم1395،یپورمحسد یفخر

که امروزه از  ینینسبت شهرنش شیواسهه افزا شهرها به
و مهداوم   وستهیاست، پ یجهان رییتغ یها جنبه نیتر مهم

 یها عنوان کانون شهرها به رو نازای. اند¬کرده دایرشد پ
بههه شههسار   ییو فضهها یاقتصههاد ،یتوسههعه اجتسههاع 

( و varol, Ercoskun Gurer, 2011)رونههد یمهه
مسائل مهثرر بهر    نیتر به مهم یمسائل شهر و شهروند

اسهت.   شهده  لیانسهان تبهد   یزنهدگ  ی ه یو ک یابعاد کس
 تیه شههر در م ههوم عهام آن اهس    زیه دوره ن نیازا شیپ

 فیه توسهط ط  تیه اهس نیه داشته، اما در دوران معایر ا
از متخصصهان   یفراتهر  فیه ط زیاز مردم و ن یتر عیوس

 دیه جد یها یبه تئور پرداختن نیشده است. بنابرا ادراک
بهبهود   ،یباهدف حل مشکالت شههر  کیشهر که هر 

شههروندان در شههرها،    یزنهدگ  یو کسه  ی یک تیوضع

شههر   شهبرد یشهر، پ تیریشهر، مد طیمح تی یارتقاء ک
از  شیانهد، به   تر شدن و .... مهر  شهده  مهلو  یسو به
 ،یاسدآباد یجع ر ،ییمهم است)ساسان پور، توال شیپ

از مباحث مورد توجهه در   یکی گر،ی(. به عبارت د1394
زیست پذیری، بهه   است یریپذ ستیز ،یشهر یداریپا

سیستم شهری کهه در آن بهه سهالمت اجتسهاعی،     یک 
اقتصادی، کالبدی و روانی هسه سهاکنانش توجهه شهده    
است، اطالق می شود. ایول کلیدی که به این م ههوم  

شهامل برابهری، عهدالت، امنیهت،      ،بخشهد استحکام می
و بحهههث  مشهههارکت، ت هههرد، و قهههدرت بخشهههیدن  

(. در Cities plus, 2003باشهد)  مهی  محیههی  زیسهت 
م هوم زیست پذیری با کی یت زندگی  ،از متونبسیاری 

به یورت مترادف بیان شده است. کی یت زندگی که به 
وسیله شهروندان یک شهر تجربه می شود بها توانهایی   

ها برای دسترسی به زیرساخت ها، غذا، هوای پهاک،   آن
مثرر، فضای سبز و پارکهها   مسکن ارزان قیست، اشتغال

عنهوان کی یهت    نیهز بهه  گره خورده است. زیست پذیری 
زندگی تجربه شده توسط ساکنان یهک شههر یها یهک     

پایهداری   ای شهود. در چنهین زمینهه    منهقه تعریف می
عبارت است از توانایی تقویت کی یهت زنهدگی کهه مها     

 ,Timmerهسههتیم) قائههلخههاص بههرای آن ارزشههی 

2005 eymoarS.)   عالوه بر این، الزم به ذکر اسهت
اواخر قرن بیستم مورد توجه زیست پذیری اساساً از که 

(، & Jacobs,1987 Appleyardاست ) قرار گرفته
زیرا فضاهای شهری دچار مسائلی چون کی یهت پهایین   

شده بودند. انتقادات  غیره محیط، آلودگی یوتی و هوا و
اجتساعهات انسهانی،    وارده از سوی محققهان شههری و  

 (، را بهر آن داشهت تها بهر    1987جین جاکوبز و اپلیارد )
عنهوان یکهی از رویکردههای     م هوم زیست پهذیری بهه  

دستیابی به محیط شهری قابل زیست و با کی یت تأکید 
ها بهبود کی یت فضاهای شههری   کنند. هدف ایلی آن

 ,Mahmudi) با مقیاس انسانی در شهرهای مدرن بود

تهرین  شهرها بعنهوان عسهده  ( و با توجه به اینکه 2015
 2ا وجودی که حداکثر نوع محیط های انسان ساخت، ب

درید از مساحت کره زمین را اشغال کرده اند، متسرکهز  
ترین نقاط توسعه، متراکم ترین عریهه ههای اسهت اده    
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بشر از زمین و فشرده ترین فضهاهای تجلهی نیازههای    
های شههری از حیهث    حال کانون بشری هستند. درعین

انگاره های توسعه پایدار، بحرانی ترین نقاط کره زمهین  
(. در ایهن میهان   1387یز به شهسار مهی آیند)یهالحی،   ن

نظریه پردازان توسعه شهری ازجسله پیترهال، بحرینهی،  
تهاکنون   1990سلسن، رابرت آلن و غیره از سال ههای  

زیسهت، بههره وری بهینهه از     معتقدند که ح ه  محهیط  
مواهب طبیعی برای حال و آینده در شهر، سازگاری بها  

کهاهش آلهودگی هها و    محیط طبیعی در توسهعه شههر،   
ضایعات، تامین رفاه اقتصادی شهروندان به طور مستسر 
و مداوم، عدالت اجتساعی در شهر بهرای حهال و آینهده،    

زیسههت شهههری ضههسن  جلههوگیری از تخریههب محههیط
هساهنگی با تحوالت تکنولوژیکی و توسعه مظاهر پویها  
و پایدار در هسه ابعاد و بخش های شهری با بهره وری 

سیاستگذاری عسران شهری باید توسط برنامه بهینه در 
(. لذا با 1383ریزان مدنظر قرار گیرد)شساعی و پوراحسد،

عنایت به موارد مهروحه و از آنجایی که امروزه زنهدگی  
در شهرها با مشکالت زیهادی از قبیهل) آلهودگی ههوا،     
تراکم، ترافیک وسائط نقلیهه و بیسهاری ههای روحهی و     

محیههی و   مشهکالت زیسهت   روانی و غیره( و به ویهژه 
اجتساعی هسراه است چنهین چشهم انهدازی در راسهتای     

عنوان یکی از م اهیم  دست یابی به شهر زیست پذیر به
باشهد. بنهابراین    ایلی توسعه پایدار شهری نامناسب می

شهر اردبیهل از لحها     توجه و پرداخت به وضعیت کالن
زیست پذیری و شناسایی اهسیت هر کدام از منهاطق و  

توانهد در برنامهه ریهزی هها و      محالت شههری آن مهی  
های آینده توسعه شهری راهگشها باشهد.   گذاریسیاست

به هسین منظور، پژوهش حاضر باهدف تحلیهل زیسهت   
شاخص اجتساعی زیست پذیری   پذیری شهری براساس

شهری در اردبیل می باشهد، بنهابراین پهژوهش حاضهر     
لی دریههدد پاسههخگویی بههه ایههن سههوال و مسههئله ایهه

باشد که مهسترین ابعاد اجتساعی در زیسهت پهذیری    می
 شهر اردبیل کدام موارد می باشد؟

 نظریه ها و رویکردها .2

عبههارت  یبههرا یترجسههه فارسهه یریپههذ سههتیز
 سهت یشههر ز  جهی( است و در نتlivability) یسیانگل

( آورده شهههده livablecityمعهههادل عبهههارت ) ریپهههذ
 سههتیوبسههتر ز یکشههنری(. د49:1390اسههت)بندرآباد،

انسهان   یزنهدگ  یعنوان مکان مناسب بهرا  را به یریپذ
 یواژه انتزاعه  کیه  ریپهذ  سهت یکند. شهر ز یم فیتعر

در بها    یمت هاوت  دیه است. لذا شهروندان هر کهدام عقا 
 Abdul-Aziz, Abdulدارنهد )  ریپهذ  سهت یشههر ز 

Samad 2007 .)مکههان  ر،یپههذ سههتیز سههکونتگاه
 ,Goldmanاسههت ) یکههار و زنههدگ یمناسههب بههرا

nel,2005خهود بهه    یایهل  یدر معنا یرپذی ستی(. ز
اسهت و در   یزنهدگ  ههای  تیه به قابل یابی م هوم دست

 یزریه  برنامهه  تیه  یبه ک یابی واقع هسان م هوم دست
 ,Timmerاسههت) داریههمکههان پا ایههخههو   یشهههر

Seymour,2005تیاهس نهی(. اما باوجود اجساع در زم 
از  یا وع گسهترده تنه  ،یریپهذ  سهت یز یریناپذ و اجتنا 

محققههان آن را  شههتریآن وجههود دارد و ب یبههرا فیتعههار
 یکه سهاوتور  آن را م ههوم   اند. چنان کرده انیدشوار ب

کهه بهه    دانهد  یهسهه مه   دییه نسبتاً مبهم، لکن مهورد تأ 
شهههده اسهههت   ریگونهههاگون ت سههه  یهههها یهههورت

(Southworth,2004تعر .)یمه  یریپهذ  سهت یز فی 
زمان به  کیو از  گریفرهنگ به فرهنگ د کیتواند از 
بهه عنهوان    ریپهذ  ستیمت اوت باشد. شهر ز گریزمان د
(. Salzano, 1997اسهت)  نهده یگذشته و آ نیارتباط ب

 یمسهئله   کیه بهه   رایه اخ یریپهذ  سهت یز یبرا تکاپو
شده است.خاستگاه  لیتبد ایدر سراسر دن یشهر یدیکل

.دوره گرددیباستان برم ونانیبه  ریپذ ستیم هوم شهر ز
و م ههوم   یدئولوژیه ا یارتقها  یدر په  یکه اشخای یا

بهه   یریپهذ  سهت یم هوم ز خیانصاف و عدالت بودند.تار
 سهت یم ههوم ز  کهه  یزمهان  گهردد یبر م 1950 یدهه 

 هیه در تجز ییو روستا یشهر یدر جامعه  شناس یریپذ
کوچهک در تقابهل    ییکاهش اجتساعات روستا لیو تحل

 یدر دهه ها شد و یبه کار برده م عیسر ینیبا شهر نش
 یهها  اسهت یو س یشهر یاساس مهالعات بازساز ریاخ

کانهادا و   ا،یاسهترال  ،یغربه  یرا در اروپها  یاراض یکاربر
(. در 1396نژاد، یداده است.)حاتس لیتشک حدهمت االتیا
 سهت یمهالعهات ز  یریه شهکل گ  هیه اول گاهیجا نیب نیا

ماساچوسهت و پهس از آن    یموسسهه تکنولهوژ   ،یریپذ
 یبههود کههه هههر دو بههرا یدر برکلهه ایهه رنیدانشههگاه کال
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از مراکز مههم تسرکهز بهر مهالعهات      یطوالن یها مدت
به سهه   یریپذ ستیز .آمدند یبه شسار م یریپذ ستیز

: اقتصهاد، اجتسهاع و   شهود  یمه  میبعد وابسته به هم تقس
کننده مشاغل و درآمد بوده  نی. اقتصاد تأمستیز طیمح

 یطهور بهرا   نیاست و هس یاتیمردم ح یسالمت یو برا
سهو  باالتر مانند آمهوزش، بهداشهت و    یازهاین نیتأم
وابسته به عدالت است:  یاجتساع یستی. اما بهزحاتیت ر
 سههتیو ز یمنهابع اقتصههاد  ییو فضهها یاجتسههاع عیه توز
 یحکومت یها ستمیس نیبه ن ع عادالنه، هسچن یهیمح

و  یفرد ی. آزاددینسا یکه هسه شهروندان را محسو  م
دهنههده  لیمهههم تشههک یابههر از اجههزابر یههها فریههت

 یرسهاخت یز سهت، یز طیهستند. محه  یاجتساع یستیبهز
دفع زباله و  تیظرف ،یعیکننده منابع طب نیاست که تأم

است. اگر کارکرد هر  یعیطب طیانسان و مح نیارتباط ب
 یهها  سه با اختالل مواجه گردد، سهکونتگاه  نیاز ا کی

به سرعت دچار اضهسحالل شهده و در    توانند یم یانسان
و باال رفهتن   یفقر، تضاد اجتساع ت،یکاهش جسع جهینت
از عواقهب آن   یهه یمح ستیز ،یمسائل بهداشت زانیم

 هیه توان گ ت که نظر ی(. م1390 ،یخواهد بود)خراسان
کهار آبراههام    یبهار بهر مبنها    نینخسهت  یریپهذ  ستیز

هرم شکل گرفهت.  یانسان یازهاین ی( بر رو1970مازلو)
( کهه  کیه مازلو)شهکل شهساره    یازهها یسلسله مراتب ن

 نشیب انیمهر  شد.در م کایآمر یتوسط روانشناس نام
مقهارن بها    دتدر م یحایل از جنبش روابط انسان یها

 ژهیههو تیههبههزرغ غههر  از اهس یدوران رکههود اقتصههاد
 یمحسههو  مهه نیادیههبن یا هیههبرخههوردار بههوده و نظر

از  یآدمه  یازهای(. به اعتقاد مازلو ن2001 ف،یشود)رادکل
سلسله مراتب برخوردارند که رفتار افراد در لحظات  کی

 ی. هنگامردیگ یقرار م ازین نیدتریشد ریخاص تحت تار
 زشیه که در انگ یرییشود، تغ یآغاز م ازهاین یکه ارضا

 یازهاین یگونه است که به جا نیفرد رخ خواهد داد بد
اود گرفته  و پس از ارضاء،  ازهایاز ن یگریقبل، سهح د

 سپارد. یم یگریفروکش کرده و نوبت به د

را  یریپهذ  سهت یز دهیه حضهور و گسهترش ا   بستر
 نیه از هسهه در ا  شیدانست. آنچه که ب کایآمر توان یم

 استیس یدگیواجد توجه است درهم تن ییایبستر جغراف

 یزیه م ههوم برنامهه ر   نیکالن با ا اسیمق یها یگذار
 گونهه  نیه ا توان یآن را م یخیتار ریکه س است یهیمح

بهار   نیاول یر برایپذ ستیز یجستجو کرد. واژه شهرها
هنرههها بههه منظههور  یتوسههط اداره ملهه 1970در سههال 

مدنظر آنان و  یشهر یزیبرنامه ر یها دهیبه ا یابیدست
 یقاتیتحق یها مراکز و سازمان ریبه دنبال آن توسط سا

کهه مهالعهات گسهترده در     یهه یاداره ح اظت مح رینظ
را انجام داده  کایآمر یشهرها نیرتریپذ ستیخصوص ز

ذکر شهده،   خچهیکار گرفته شد. با توجه به تار هاست، ب
 کها، یدر آمر یزندگ تیو تنها دستور کار مدون قابل نیاول

 محهور  اقتصاد گور، – نتونیکل یزندگ تیدستور کار قابل
ابعهاد   تیمکان را با محور یریپذ ستیز شافزای و بوده

 الههتیا تخههتی. ملبههورن پادیههنسا یدنبههال مهه یاقتصههاد
سال  نیچندم یبرا زی( نای)واقع در کشور استرال ایکتوریو

 سهت یبهه عنهوان ز   ستیسازمان اکونوم یاز سو یمتوال
 یانتخا  شده است. برنامه پژوهش ایشهر دن نیتر ریپذ

ته داشه  یدو هدف ایهل  یریپذ ستیمکان، سالمت و ز
 یارهها یو به کار بهردن مع  یاست، نخست: م هوم ساز

 در یشههر   یریپهذ  سهت یز اسهت یبر س یمبتن ییفضا
 یریپهذ  سهت یز نیارتباط به  ی. دوم: بررس التیسراسر ا

 (.1396نژاد،  یو سالمت و رفاه )حاتس یشهر

کهه در ایهول و روش    ییدگاههایه د نیبه  نیدر ا
قرار داده  دیرا مورد تاک یریپذ ستیز میخود م اه یها

رشهد هوشهسند،    ،یروسهتا شههر   دگاهیه اند، عبارتند از:د
 یهها  دگاهیه شهر سهالم  در مجسهوع ، د   ،یینوشهر گرا

و شههر   یهی شهر هوشسند و نوشههر گرا  ،یشهر-روستا
تسرکهز   یریپهذ  سهت یسالم به طور آشکار بر مسهائل ز 

مختلف توسعه  یها یبر استراتژ گر،یدارند. به عبارت د
 سهت یز میبها م هاه   سایاز آنهها مسهتق   یکه برخ یشهر
 قههتیکننهد و در حق  یمهه دیه مهرتبط اسههت. تاک  یریپهذ 
هسواره  رایاند، ز یریپذ ستیز کردیرو یو حام بانیپشت

 یاجتسهاع  ،یکنند فراهم کننده بازده اقتصاد یتالش م
و  یریپهذ  سهت یو مهم تر از هسه ، ز یهیمح ستیو ز

دست  یعهرکدام ، به نو ییباشند و هدف نها یسرزندگ
 است. ریپذ ستیبه مکان و اجتساع ز افتنی
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 گرانیشالوده آرار د یبا بررس یآنجا که ارر علس از
مهالعهات یهورت گرفتهه در     یشهود، بررسه   یم دهیآفر

باشد کهه   یآن م انگریخصوص موضوع مورد پژوهش ب
یهورت گرفتهه    یمهالعات متعدد یریپذ ستیدر بعد ز

را  یریپذ ستیبعد از ز کیمهالعات  نیکه هر کدام از ا
 قهات یاز تحق یبه برخ ریقرار داده اند، در ز یمورد بررس

یورت گرفته در داخل و خهارد از کشهور اشهاره شهده     
 است.

  لیه و تحل یابیه ( در ارز1397و هسکهاران )  یسانیا
منههاطق  یدر بخههش مرکههز  یریپههذ سههتیز زانیههم

شهر تهران( بهه   12: منهقه ی)مهالعه مورد یکالنشهر
 سهت یز یانهد کهه شهاخص هها     افتهیدست  جهینت نیا

و آمهاره   87/2 نیانگیشهر تهران با م 12منهقه  یریپذ
t 75/4  در حههد متوسههط قههرار داشههته و بهها توجههه بههه

 سهت یابعهاد ز  ی( آمهاره تسهام  3آزمون) یعدد تیمهلوب
باشهد.    یشهر تهران قابهل قبهول مه    12منهقه  یریپذ

 "انبها عنهو   ی( در پژوهشه 1395و هسکهاران )  یشساع
، "فرسوده شهر زتجان یبافت ها یریپذ ستیز لیتحل
فرسهوده   یبه مهالعه بافت ها ،یزندگ تی یک کردیبا رو

 ،یعهامل  لیتحل جینتا ابقشهر زنجان پرداخته است. مه
 یرگهذار یدر تار یشتریسهم ب یتیریمد یها رشاخصیز

بافت فرسوده شهر زنجان دارد.  یریپذ ستیز زانیبر م
سهنجش  "نامه خود بها عنهوان   انی( در پا1393) زادهیعل

 یها شاخص "مشارکت کردیبا رو یریپذ ستیعوامل ز
احساس تعلهق بهه    ،یانسجام اجتساع ،یعسوم یفضاها

کهه   باشهد  یم ادهیپ یو دسترس تی یمحله، مسکن با ک
 یها در نظهر گرفتهه اسهت. مهراد     آن یبرا اریرمعیز 24

 یبررسه  "نوان نامه خود با ع انی( در پا1392)یریشهس
، با "ریپذ ستیز یها ابانیخ یریگ عوامل مثرر بر شکل

و  یو بصههر ییادراک فضهها ،یاجتسههاع کههردیسههه رو
بههر  مههثررعوامههل  یبههه شههناخت و بررسهه  یاقتصههاد

 نیه پرداخت و به ا یقابل زندگ یها ابانیخ یریگ شکل
و  یاجتسهاع  ،یابعاد اقتصهاد  یتسام نیکه ب دیرس جهینت

وجود دارد و  یرابهه معنادار ابانیخ یو سرزندگ یکالبد
ابعهاد، مههم تهر شهناخته      گرینسبت به د یابعاد اجتساع

بهها  ی( در پژوهشهه2016)  شیآل شههاو الیههانههد. آ شههده

 ایاز اسهترال  یی: درس هها یشهر یریست پذیز "عنوان
سههالمت  یریههانههدازه گ یههها کشههف شههاخص یبههرا

 یشهر یریپذ ستیز فیتعار ی، به جسع آور"یاجتساع
 یهها  شهاخص  بیسالمت، ترک یاجتساع یها یژگیو و

 یریپهذ  سهت یز تی یک یابیو ارز یریپذ ستیمختلف ز
 11پرداختهه اسهت کهه     یآن ها با سالمت و رفاه انسان

و رفههاه  یدر ارتبههاط بهها سههالمت اجتسههاع یلههحههوزه ک
شد.  دییو ارتباطشان با سالمت و رفاه تا دیمشخص گرد

بها   یحه ( در طر2013سهنگاپور )  یشههر  نیسازمان زم
بها   سهت یقابل ز یشهرها یبرا یده ایل اساس"عنوان

ده ایهل،   یتسام "سنگاپور یتراکم باال با مهالعه مورد
 نیزمه  زمانسها  ر،یپهذ  سهت یفشرده و ز یشهرها یبرا

 یهها  ، چهالش  سهت یقابهل ز  یو مرکز شهرها  یشهر
 یمه  لیرا بهه فریهت تبهد    عیسر ینیمربوط به شهرنش

سهاکنان   یبهرا  یمناسب، کهار و زنهدگ   یهیکنند تا مح
( در پهژوهش خهود بها    2012کننهد. مهک گهرا  )    جادیا

: یشهر یریپذ ستیبر ز یاررات انسجام شهر "عنوان
، در "سبانیشهر بر یو خارج یداخل یحومه ها سهیمقا

درک بهتر ارهر شهکل    یبرا یکس یبا روش ها ایاسترال
 محالت اقدام کهرده و  یریپذ ستیمنسجم بر ز یشهر

در دو حومهه، در   یریپهذ  سهت یگرفته شده که ز جهینت
. باشهد  یموارد مت اوت مه  یموارد مشابه و در برخ یبرخ

ح اظهت مراکهز   "در پهژوهش  (2011)  ترزیو پ  سونیآل
ده  نکهه ی، عهالوه بهر ا  "ریپذ ستیز یشهرهاو  یخیتار

کردند،  یمعرف 2010جهان را در سال  ریپذ ستیشهر ز
را در چهار مقولهه مراکهز    ریپذ ستیشهر ز یها شاخص
مسههکن مناسههب و   ،یگیهسسهها یواحههدها ،یشهههر

کردند که برنامهه   دیکردند و تأک یطبقه بند یگردشگر
 در یحه یو ت ر یو منهاظر سهرگرم   یقیمانند موس ییها

 ها را به هسراه دارد. تیمز نیتر مهم ،یمراکز شهر

و از نظههر  یپههژوهش ازنظههر هههدف کههاربرد نیهها
. روش باشههد یمهه یلههتحلی – ی یو روش تویهه تیههماه

هها و اطالعهات در ایهن پهژوهش بهه دو       گردآوری داده
. بدین ترتیهب کهه در   باشد یم یشیسایو پ یروش اسناد

 یمبههانی نظههری و ادبیههات پههژوهش از روش اسههناد   
 و)کتا ، مجهالت، مقهاالت، روزنامهه، آمهار      یخوان متن
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 هیه اول یها داده یآور جسع ،یشیسایجداول( و در روش پ
 یطراحه  قیه از طر یابعاد اجتساع یجه به مول ه هابا تو

 یهرکدام از مول هه هها   هیپرسشنامه محقق ساخته برپا
و  ارهها یاساس مع نیانجام شده است. بر ا یبعد اجتساع
 یارهها یرمعیمول ه هها و ز  ریشش گانه با ز  یمول ه ها

ارائهه شهده در جهدول     هیگو 34تعداد  با یسنجش هیگو
قهرار گرفتهه    یابیه از نظر شهروندان مهورد ارز  1شساره 

بها توجهه بهه فرمهول      یاست. حجم نسونه مهورد بررسه  
نسونه بدست  320سنجش تعداد نسونه کوکران به تعداد 

تعداد از شهروندان  نیا نیپرسشنامه در ب شیسایآمد و پ
 یهها  د. سپس دادهیانجام گرد یتصادف عیبه یورت توز

 SPSSافهزار   نهرم  قیه بدست آمده در مرحله اول از طر
 قیابزار تحق ییایپا که یطور قرار گرفت، به یابیمورد ارز

کهه   دهیه کرونبهاخ آزمهون گرد   یآزمهون آل ها   قیاز طر
 ییایههپا یدهنههده سهههح بههاال  نشههان 863/0 بیضههر

آزمون روایی کهه در ایهن    نی. هم چنباشد یپرسشنامه م
گرفته شده، روایی یهوری و محتهوایی    کارپژوهش به 

و دانشجویان  دیاست. بهوریکه پرسشنامه در اختیار اسات
قهرار گرفهت تها مهورد آزمهون یهوری و        یدوره دکتر

 یمحتوایی قرار گیرد و سپس بها اسهت اده از آزمهون ته    
مورد  لیهر کدام از مول ه ها در شهر اردب تیتست وضع

معهادالت   مهدل سنجش قهرار گرفهت و بها اسهت اده از     
قرار گرفت تها   یابیمورد ارز AMOSاز نوع   یساختار

ابعهاد   یهر کدام از مول ه هها  یبرازندگ نیینسبت به تع
 اقدام گردد.  یاجتساع

معههادالت  یابیههالزم بههه ذکههر اسههت کههه مههدل  
چنهد   ونیو رگرسه  یدییه تا لیه از تحل یبیترک یساختار

مدل شهامل   یروش آزمون کل نیباشد. در ا یم رهیمتغ
و  ییایو پا ییروا یشامل بررس یریمدل اندازه گ مونآز

 نیهی تب انسیه و وار ریمسه  بی)ضریآزمون مدل ساختار
در نهرم افهزار    یریه باشد. آزمون مدل اندازه گ یشده( م

 یباشد کهه بهه بررسه    یم یدییتا لیشامل تحل سوسیا
امهر اشهاره    نیم هوم به ا نیپردازد. ا یم یاعتبار افتراق
 کیه  یهها  هیه گو ایه مشاهده شهده   یرهایدارد که متغ

 یسازه مورد نظر خود را مه  قاَیدق یپرسشنامه تا چه حد
مهورد نظهر از    یداده هها  سهوس یسنجد. در نرم افهزار ا 

نهرم   طیو بهه داخهل محه    هیته SPSSطربق نرم افزار 
و  رهها یگردد و بر اساس قالب متغ یوارد م سوسیافزار ا

افهزار   رممهدل در نه   ینحوه رابهه آنها اقدام بهه طراحه  
نهرم افهزار بهر     زیه ن یگردد. در مراحل بعهد  یم سوسیا

 لیه پرسشنامه اقدام بهه تحل  یها هیاساس داده ها و گو
 .دینسا یم جیآزمون ها و برآورد نتا

 

 مورد بررسی در اردبیل شهری: مولفه ها و زیرمعیارهای بعد اجتماعی زیست پذیری 1جدول 

 گویه ها مولفه ها ابعاد
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 Publicآموزش عسومی)

education) 

میزان برخورداری از فضاهای آموزشی و  -
 (X1کافی)

 (X2کی یت دسترسی به مدارس و دانشگاه ها) -
 (X3کی یت تجهیزات آموزشی) -

 (X4آموزشی)کی یت ساختسان ها و ابنیه  -
 (X5کی یت تدریس اساتید و معلسان) -

ت ریحات و اوقات فراغت 
(Recreation & leisure) 

 (X6دسترسی به کتابخانه ها) -
 (X7دسترسی به رستوران ها) -

 (X8دسترسی به اماکن فرهنگی و مذهبی) -
 (X9دسترسی به سالن های سینسا و تئاتر) -
 (X10دسترسی به فضاهای بازی کودکان) -

 (X11دسترسی به فضاهای ورزشی) -
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 بهداشت و درمان
(healthcare) 

 (X12کی یت خدمات پزشکی و بهداشتی) -
کی یت خدمات مراقبت های بهداشتی  -

 (X13عسومی)
دسترسی به مراقبت های بهداشت  -

 (X14خصویی)
 (X15دسترسی به بیسارستان ها و درمانگاه ها)  -

 (X16حیوانات موذی)وضعیت از بین بردن  -
 (X17وضعیت دفع فاضال  و پسساند شهری) -

 (security)امنیت

 (X18امنیت عبور جاده و خیابان های سهح شهر) -
میزان سهح فساد اجتساعی در محالت مختلف  -

 (X19شهر)
 (X20وضعیت تامین امنیت محالت شهری) -
 (X21وضعیت امنیت تردد پیاده وسواره در شب) -

تردد زنان و دختران در ی شبانه وضعیت  -
 (X22روز)

 (X23وضعیت دسترسی به کالنتری ها) -

 پیوستگی و تعلق مکانی
(Conjunction & Place 

belonging) 

 (X24میزان تسایل به زندگی در شهر) -
 (X25میزان تسایل به سرمایه گذاری در شهر) -

میزان روابط هسسایگان و بستگان با  -
 (X26یکدیگر)

 (X27میزان امیدواری به بهبود شرایط زندگی) -
 (X28میزان حس تعلق به مکان) -

 مشارکت شهروندان
(Citizen participation) 

 (X29میزان اعتساد واحترام شهروندان به یکدیگر) -
میزان اعتساد و رضایت از سیستم مدیریت  -

 (X30شهری)
 (X31میزان کارگروهی در بین شهروندان) -
روندان  به هسکاری و مشارکت با تسایل شه -

NGO (هاX32) 
 (X33میزان روحیه کارگروهی در بین شهروندان) -
میزان مشارکت شهروندان و آگاهی از تصسیسات  -

 (X34مدیران شهری)
 (1392(، حبیبی)1395(، شساعی و هسکاران)1393ماخذ: علیزاده)

 محدوده مورد مطالعه .3

است کهه حهدود    رانیا میقد یاز شهر ها لیاردب 
به یهورت   یگل یسال قدمت دارد و در لوحه ها 5000

در  لیه مرکهز اسهتان اردب   ل،یه آرتا آمده است. شهر اردب
 48و  یدرجه عهر  شهسال   38و در  رانیشسال غر  ا

شههر در   نیه قهرار دارد. ا  یطهول شهرق   قهیدق2درجه و 
سبالن و  "کوه شتهدو ر نیخزر و ب یایدر یجنو  غرب

 1263 ایه واقع شده است و ارت اع آن از سهح در "باغرو

. مساحت کل شهر در داخل محدوه آن بهال   باشدیمتر م
شههر در سهال    نیه ا تیه باشد. جسع یهکتار م 6300بر 
 تیه ن ر بهوده اسهت و تهراکم جسع     605992، حدود 95

 نیه ن ر در هکتار بهوده اسهت. ا   65شهر در سال مذکور 
محلهه و   35از  شیب ی، دارا یجامع شهر ر شهر در ط

 است. یمنهقه شهر 4
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 موقعیت جغرافیایی شهر اردبیل .1شکل 

 های تحقیق یافته .4

رای تجزیه و تحلیل مول ه های ابعهاد اجتسهاعی   ب
زیست پذیری در ابتدای امر از روش مقایسه میانگین و 

تک نسونه ای و تحلیهل میهانگین ههر     Tاز نوع آزمون 
کدام از زیر متغیرها است اده شده است در این آزمون بها  

یها   sigکه با عنوان   (P-valueتوجه به معیار تصسیم)
است. با توجهه بهه جهداول ذیهل،     سهح معناداری آمده 
( کستهر  5/0( از میزان خها)000/0چون سهح معناداری)

است پس به نتیجه می رسیم که ابعاد اجتسهاعی مهورد   
معنی دار می باشند. هم  95/0بررسی با درید اطسینان 
که میانگین و میزان خها هم  2چنین با توجه به جدول 

بررسی تاییهد  آمده است معنی داری ابعاد اجتساعی مورد 
می گردد. به عبارت مول ه های ابعاد اجتسهاعی زیسهت   
پذیری در شهر اردبیل ارتقا یافته است. هم چنهین الزم  

به ذکر است که با توجه به این که دامنه طی هی مهورد   
است اده در این پژوهش از نوع طیف لیکرت)دامنه بهین  

( می باشد این میزان برای زیهر متغیرههای مهورد    5تا 1
زیر مول ه مورد نظر بهه یهورت مهلوبیهت     6سی با برر

( ارزیابی شده اسهت. بنهابراین بها    3بیش از حد متوسط)
مشخص مهی گهردد کهه زیهر مول هه       2توجه به جدول 

نسهبت بهه    26/3بهداشت و درمان با میهانگین عهددی   
سایر زیر مول ه ها در سهح بهاالتری قهرار دارد. عهالوه    

ابعهاد اجتسهاعی زیسهت    براین ترتیب اولویتی زیر مول ه 
(، امنیهت  20/3پذیری به ترتیب شامل آموزش عسومی)

(، پیوسهتگی  074/3(، ت ریحات و اوقات فراغهت ) 19/3)
( می 86/2(، مشارکت شهروندان )035/3وتعلق مکانی )

 باشد.

 

 زیست پذیری : آماره های یک نمونه ای برای مولفه های مورد استفاده2جدول 

مولفه های ابعاد اجتماعی 

 زیست پذیری

 خطای انحراف معیار انحراف معیار  میانگین مجموع

 047/0 843/0 203/3 320 آموزش عسومی

 043/0 776/0 074/3 320 ت ریحات و اوقات فراغت 

 054/0 974/0 266/3 320 بهداشت و درمان
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 043/0 779/0 190/3 320 امنیت

 043/0 776/0 035/3 320 مکانی پیوستگی و تعلق

 042/0 758/0 864/2 320 مشارکت شهروندان

 یافته های تحقیقمنبع: 

 یک نمونه ای برای مولفه های مورد استفاده زیست پذیری  T: آزمون3جدول 

مولفه های ابعاد اجتماعی  

 زیست پذیری

 5/0میزان خطا: 

 درجه آزادی Tمیزان 
سطح 

 معناداری

اختالف 

 میانگین

 95/0فاصله اطمینان 

 بیشترین کمترین

 296/3 110/3 203/3 000/0 319 909/67 آموزش عسومی

 159/3 989/2 074/3 000/0 319 804/70 ت ریحات و اوقات فراغت 

 373/3 159/3 266/3 000/0 319 962/59 بهداشت و درمان

 276/3 104/3 190/3 004/0 319 203/73 امنیت

 120/3 949/2 035/3 002/0 319 877/69 و تعلق مکانی پیوستگی

 947/3 780/2 864/2 000/0 319 571/67 مشارکت شهروندان

 یافته های تحقیقمنبع: 

پس از تحلیل های اولیه درجههت آزمهون معنهی    
داری هر کدام از مول هه ههای ابعهاد اجتسهاعی زیسهت      

اقدام  Tپذیری نسبت به آزمون آنها با است اده از آزمون 
ابعاد اجتساعی زیست پهذیری   Tگردید و تحلیل آزمون 

شهری در شهر اردبیل نشان داد که از آنجایی که سهح 
مده از میزان خها مورد نظر ( به دست آ000/0معناداری)

( کستر است پس به نتیجه می رسیم که ایهن زیهر   5/0)

مول ه ها برای تحلیل متغیر ایلی زیست پهذیری دارای  
مهلوبیت ارزیابی می باشند. هم چنین با توجه به جدول 

مهلوبیت مورد نظر مورد قبول واقهع مهی گهردد. بهه      3
انهه خهود در   گ 6عبارتی ابعاد اجتساعی با زیرمول ه های 

بررسی شاخص زیست پذیری شههری در اردبیهل ارتقها    
یافته است. هم چنین تحلیل میانگین عددی ایهن زیهر   

 متغیر نیز نشان دهنده نتایج فوق است.

 
 : طراحی و مدل مفهومی در نرم افزار ایموس2شکل 
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 رمول هه ینشان دادن نحهوه ارتبهاط ز   یبرا درادامه
معهادالت   لیه از تحل گهر یبها ههم د   یابعاد اجتساع یها

، 2از نوع آموس است اده شهد. شهکل شهساره     یساختار
پژوهش)ابعههاد  یههها رمول هههیقالههب و نحههوه ارتبههاط ز

نهرم افهزار    طی( را در محیشهر یریپذ ستیز یاجتساع
گهردد   یم شاهدهدهد. هسانهور که م ینشان م سوسیا

 یهر کدام م یابعاد اجتساع ینرم افزار مول ه ها نیدر ا
نرم افزار اقهدام   نیداشته باشند. ا ریتار گریکدیتوانند بر 

مول ه هها و   انیم یعامل یو بارها یبه محاسبه معنادار
 .دینسا یم رهایمتغ

رابههه   لیه الزم به ذکر اسهت کهه تحل   نیچن هم
و در  راسهتاندارد یبهه دو غ  سهوس یها در ا رمول هیز انیم

آورده شده است. هسهانهور کهه    لیحالت استاندارد در ذ
 لیه گهردد، تحل  یدر شکل حالت استاندارد مشهاهده مه  

مول ه  انینشان داد که در م سوسیانجام شده در ا یها
 نیشهتر یب یدارا اول تیه سه اولو یآموزش عسوم یها

شهامل   بیمول ه خود به ترت یشده برا نییتع یبار عامل
دریهد،   88بها   یآموزشه  هیه سهاختسان هها و ابن   تی یک
 تی یو ک تیدرید اولو 80با  یآموزش زاتیتجه تی یک

درید مشخص  71به مدارس و دانشگاه ها با  یدسترس
 یبهار عهامل   زانیه م نیکستهر  نیشده اسهت و ههم چنه   

 زانیه بهه م  یمول ه آمهوزش عسهوم   یمشخص شده برا
دریهد   66بها   یو کهاف  یآموزش یاز فضاها یبرخوردار
و اوقات فراغت  حاتیمول ه ت ر لیباشد. تحل یمربوط م

مهورر بهر آن بهه     یعامل یبار ها نیشترینشان داد که ب
بها   یو مهذهب  یبه اماکن فرهنگ یشامل دسترس بیترت
 78بها   رو تئات نسایس یبه سالن ها یدرید، دسترس 79

 77به رستوران ها بها   یدسترس اریرمعیز نیدرید و آخر
 یبهار عهامل   نیتهر  نییمشخص شده اسهت و پها  درید 

 یورزشه  یبه فضهاها  یمشخص شده مربوط به دسترس
مول ه بهداشت و  یدرید مشخص شده است. برا 55با 

مشخص شده مربهوط   یاول بار عامل تیدرمان سه اولو
 93با  یعسوم یهداشتب یخدمات مراقبت ها تی یبه ک

بها   یبهداشت خصوی یبه مراقبت ها یدرید، دسترس
ها و درمانگاه هها بها    سارستانیبه ب یدرید، دسترس 92
بهار   زانیه م نیاست و کستر دهیدرید مشخص گرد 89
دفع فاضال  و  تیمشخص شده مربوط به وضع یعامل

 درید است. 76با  یپسساند شهر

 اریه مع نیاز مههم تهر   یکیبه عنوان  تیامن مول ه
است  یشهر یریپذ ستیز یسنجش ابعاد اجتساع یها

تنوع  یگذار دارا ریتار یارهایرمعیز زین نهیزم نیدر اکه 
بهار   رگذاریاول تار تیباشند و سه اولو یم یدر ارر گذار

در  یسهح فسهاد اجتسهاع   زانیشامل م بیبه ترت یعامل
 نیتهام  تیدریهد، وضهع   79محالت مختلف شههر بها   

 تیه امن تیدریهد، وضهع   77بها   یمحالت شهر تیامن
 نیدریهد و کستهر   77وسهواره در شهب بها     ادهیه تردد پ

بهه   یدسترسه  تیگذار مربهوط بهه وضهع    ریتار اریرمعیز
اسههت.  دهیههدریههد مشههخص گرد 57ههها بهها  یکالنتههر

 یاول بار هها  تیسه اولو یبرا یو تعلق مکان یوستگیپ
روابههط  زانیههشههامل م بیههترت هبهه رگههذاریتار یعههامل
 زانیه دریهد، م  88بها   گریکدیو بستگان با  گانیهسسا

 زانیه دریهد، م  83در شهر بها   یگذار هیبه سرما لیتسا
درید مشخص  82با  یزندگ طیبه بهبود شرا یدواریام

 یبهار عهامل   زانیم نیمول ه کستر نیا یشده است و برا
 ینهدگ بهه ز  لیتسا زانیم اریرمعیشده مربوط به ز نییتع

مشههارکت  تیههدریههد اسههت. در نها  58در شهههر بهها  
 تیه به یهورت سهه اولو   انیشهروندان از نظر پاسخگو

و  یشهروندان  بهه هسکهار   لیشامل تسا بیاول به ترت
 هیه روح زانیه دریهد، م  88هها بها    NGOمشارکت بها  

 زانیههدریههد، م 80شهههروندان بهها  نیدر بهه یکههارگروه
 نیکستهر دریهد و   69شهروندان بها   نیدر ب یکارگروه

 رمول هه یمشهخص شهده مربهوط بهه ز     یمقدار بار عامل
است که بها   گریکدیاعتساد واحترام شهروندان به  زانیم

مهوارد   ریاست. سا دهیمشخص گرد یدرید اررگذار 32
 است. دهیمشخص گرد لیذ یدر شکل ها زین
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 رابطه و محاسبه بارهای عاملی متغیرها و مولفه ها در حالت غیراستاندارد .3شکل 

 

 حالت استاندارد رابطه و محاسبه بارهای عاملی متغیرها و مولفه ها در  .4شکل 

عالوه بر این رابهه معناداری بین مول ه های ابعاد 
اجتساعی زیست پذیری شهری در شههر اردبیهل نشهان    
داد که مول ه آموزش عسومی بیشترین رابهه را با مول ه 

درید نشان داد رابههه   74فراغت با  ت ریحات و اوقات
این مول ه های با سایر مول ه ههای بهه ترتیهب شهامل     

دریهد،   63درید، بهداشهت و درمهان بها     69امنیت با 
دریههد و در نهایههت  58پیوسههتگی و تعلههق مکههانی بهها 

دریهد   50کسترین میزان به مشهارکت شههروندان بها    
تعلق دارد. هم چنین تحلیل های یورت گرفتهه بهرای   

ول ه ت ریحات و اوقات فراغت نشان داد که بیشهترین  م
دریهد مهی    64رابهه میان این مول ه با مول ه امنیت با 

باشد و رابهه آن با سایر مول ه های بهه ترتیهب شهامل    
درید، مشارکت شههروندان بها    60پیوستگی و تعلق با 

 58درید و در نهایت با مول ه بهداشت و درمان بها   59
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ه دارد. رابهه میان مول ه بهداشت و درید کسترین رابه
 85درمان با سایر مول ه ها نیز به ترتیب شامل امنیت با 

درید و کستهرین   58درید، پیوستگی و تعلق مکانی با 
درید را دارا مهی   46میزان را با مشارکت شهروندان با 

باشد. مول ه امنیت با مول ه پیوستگی وتعلق مکهانی بها   
درید رابهه دارد  52روندان درید و با مشارکت شه 59

و در نهایت میان مول هه پیوسهتگی و تعلهق مکهانی بها      
دریهد رابههه وجهود دارد. در     71مشارکت شههروندان  

نیز مهسترین آزمون های مهدل یهابی و    4جدول شساره 

 برازندگی معادالت ساختاری اورده شده است که نتهایج 
محاسبه نرم افزار ایسوس بها ایهن جهدول ارزیهابی مهی      
گردد. هسانهور که قابل مشاهده است، تسامی آزمونهای 
محاسباتی پژوهش با استاندارد آزمهون ههای برازنهدگی    

ساختاری هسانندی را نشان می دهد و این امر  معادالت
معناداری مول ه ها و برازش مهدل را تاییهد مهی نسایهد.     
هسچنین سهح اطسینان و ارزش احتسالی که در جهدول  

مشاهده می شود بسیار مناسب و نشان برآورد نرم افزار 
 دهنده سهح اطسینان باالی مدل می باشد.

 

 : خالصه آزمون های برازندگی مدل در معادالت ساختاری4جدول 

 چه زمانی مدل برازنده است معیار اصلی نام آزمون ردیف

1 RMR به ی ر نزدیک تر باشدهرچه  واریانس باقی مانده و کوواریانس 

2 GFI ارزیابی مقدار نسبی کوواریانس و واریانس 
بین ی ر و یک. برابر یابزرگتر از 

 باشد.9/0

3 AGFI بین ی ر و یک باشد. میانگین مجذورات به جای مجذورات در مدل باال 

4 NFI باشد.9/0بابد کوچکتر از  مقایسه مدل مورد نظر با مدل بدون رابهه هایش 

 

 

 : آزمون های معادالت ساختاری پژوهش در محیط نرم افزار ایموس 5 شکل
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 : آزمون های معادالت ساختاری پژوهش در محیط نرم افزار ایموس6 شکل

 و پیشنهاد گیری نتیجه .5

مقوله ارزیابی شرایط زندگی بهه زیرسهاخت ههای    
حیههی،  شهری، فریت های شغلی، شهرایط زیسهت م  

امکانات و خهدمات بهداشهتی، امکانهات فرهنگهی و در     
نهایت مهم ترین بعد آن یعنی ابعاد اجتساعی تاریر گذار 
در یک شهر اشاره مهی کنهد کهه ارتقهاء و بهبهود ایهن       
امکانات و فریت ها می تواند در زیست پذیربودن یک 
شهر برای ساکنان آن تهاریر بهه سهزایی داشهته باشهد.      

ذیری به نوعی نظام شهری اشاره مهی  بنابراین زیست پ
کند که به رفاه فیزیکی، اجتساعی و روحی روانی و رشد 
شخصی هسه ساکنان آن کسک می کند. بها توجهه بهه    
اینکه زیست پذیری یک گ تسان جدید در عریه برنامه 
ریزی شهری است  لذا تالش در جهت شناساندن ابعهاد  

ابی مختلف آن، روش های نوین برای سهنجش و ارزیه  
آن می تواند امری مهم و ضهروری باشهد. مههم بهودن     
روش هههای نههوین در جهههت شناسههاندن ایههن مقولههه و 
ارزیابی مکان زیست انسان بها ایهول زیسهت پهذیری     
شهری سبب شد تا در این پژوهش با اسهت اده از مههم   
تههرین شههاخص زیسههت پههذیری شهههری در زنههدگی    

مهورد  شهروندان یعنی ابعاد اجتساعی آن، شههر اردبیهل   
واکاوی و بررسی قرار گیرد. نتایج و تحلیل های یورت 

نشههان داد کههه رابهههه  AMOSگرفتههه در نههرم افههزار 
 معناداری بین مول ه های تحت بررسی )ابعاد اجتسهاعی 
زیست پذیری شهری( در شهر اردبیهل وجهود دارد  بهه    
طوری که مول هه آمهوزش عسهومی بیشهترین رابههه و      

ت ریحهات و اوقهات فراغهت    انهباق پذیری را با مول هه  

%( نشان داد. هسچنین رابهه بین این مول ه با سایر 74)
%(، بهداشهت و  69مول ه ها بهه ترتیهب شهامل امنیهت)    

%( و در 58%(، پیوسههتگی و تعلههق مکههانی) 63درمههان)
نهایت کسترین میزان انهباق پذیری این مول ه به مول ه 

 %( تعلق دارد. هم چنین تحلیهل 50مشارکت شهروندان)
یورت گرفته برای مول هه ت ریحهات و اوقهات فراغهت     
نشان داد که بیشترین رابهه میان این مول ه بها مول هه   

%( است و رابهه آن با سایر مول هه ههای بهه    64امنیت)
%(، مشههارکت 60ترتیههب شههامل پیوسههتگی و تعلههق)  

%( و در نهایت با مول ه بهداشت و درمان 59شهروندان)
ن مول ه ای را دارد. رابهه درید کسترین رابهه بی 58با 

میان مول ه بهداشت و درمان با سایر مول ه هها نیهز بهه    
%(، پیوسهههتگی و تعلهههق 85ترتیهههب شهههامل امنیهههت)

%( و کسترین میزان را با مشارکت شهروندان 58مکانی)
درید دارا است. مول ه امنیت با مول هه پیوسهتگی    46با 

 52درید و با مشارکت شههروندان   59وتعلق مکانی با 
درید رابهه دارد و در نهایت میان مول هه پیوسهتگی و   

دریهد رابههه    71تعلق مکانی با مشهارکت شههروندان   
وجود دارد. عالوه بهر ایهن آزمهون ههای مهدل یهابی و       
برازنههدگی معههادالت سههاختاری نشههان داد کههه تسههامی 
آزمونهای محاسباتی پژوهش با استاندارد آزمهون ههای   

با  GFI%، 096با  RMRبرازندگی معادالت ساختاری)
97  ،%AGFI  و 648با %NFI  هسانندی را 737با )%

نشان می دهد و این امر معناداری مول ه هها و بهرازش   
مدل را تایید مهی نسایهد. هسچنهین سههح اطسینهان و      
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ارزش احتسالی نشان داده شده در تحلیل ههای بدسهت   
آمده نشان دهنده سهح اطسینان باالی مدل می باشهد.  

به نتایج بدست آمده می توان پیشنهادات ذیل  با عنایت
را در خصوص هدف ایلی پژوهش بدسهت آمهده ارائهه    
نسود: افزایش تعامالت اجتسهاعی در جههت بهاال بهردن     
میزان کرامت و ارزشهسندی مهردم در جامعهه، افهزایش     
میزان مشارکت در بین مردم در راستای ایجاد هویهت و  

ردم با یکدیگر در حس تعلق به مکان، تعامل و ارتباط م
جهت باال بردن میزان امنیت در شهر و افزایش میهزان  
آموزش عسومی در راستای درک متقابل افراد از یکدیگر 
و آگاهی از وظایف محوله اجتسهاعی در قبهال جامعهه،و    
 ایجاد فضاهای شاد و پرنشهاط جههت افهزایش میهزان    
سالمت جسسی و بهداشت رو  و روان افهراد پیشهنهاد   

 .می گردد
 

 منابع .6
 ،" معیاره چند گیری تصسیم" ،(1388) محسدجواد ایغرپور، .1

 .تهران دانشگاه انتشارات ششم، چاپ

 ه یتدوین ایول الگوی توسع، (1389) بندرآباد، علیرضا .2
 موردیایرانی، مهالعه ی  پذیر زیست شهر شکل و فضایی
 راهنسایی به رساله ی دکتری تهران، 22 و 15 ،1 مناطق
 و علوم واحد اسالمی، آزاد دانشگاه ماجدی، حسید دکتر

 .تهران تحقیقات،

شهر زیست پذیر از مبانی تا معنا، ، (1390بندرآباد، علیرضا ) .3
 .انتشارات آذرخش، چاپ اول، تهران

 طاهره قیداری و یادقلو، سجاسی مهدی  طاهری، پور .4
 در اجتساعی پایداری بندی اولویت و سنجش" ،(1388)

 اساس بر بندی رتبه تکنیک از است اده با روستایی، مناطق
 روستایی، های پژوهش ،" فازی آل ایده حد به تشابه
 .31-1 یص ،1 شساره

ای بر روش تحقیق در (، مقدمه1387حاف  نیا، محسدرضا،) .5
 علوم انسانی. انتشارات سست، تهران.

(، بررسی عوامل مورر بر افول حس 1392حبیبی، داود،) .6
سرزندگی و زیست پذیری در بافت های تاریخی و فرسوده 
مهالعه موردی، محله سنگ سیاه شیراز، فصلنامه علسی و 

اسالمی، شساره چهاردهم،  -پژوهشی مهالعات شهر ایرانی
 .75-80یص 

تبیین زیست پذیری ، (1391خراسانی، محسدامین ) .7
، ای پیرامون شهری با رویکرد کی یت زندگیروستاه
 به رساله ی دکتری ورامین، شهرستان موردی ه یمهالع

 جغرافیا، دانشکده ی رضوانی، محسدرضا دکتر راهنسایی
 .تهران تهران، دانشگاه

ربیعی فر، ولی اله، زیاری، کرامت اله و غالمرضا حقیقت  .8
(، ارزیابی توسعه پایدار شهر زنجان از دیدگاه 1392نایینی،)

، مهالعات و SWOTمحیهی بر پایه تکنیک  زیست
پژوهش های شهری و منهقه ای، سال چهارم، شساره 

 شانزدهم.

تدوین الگوی جامع برنامه ریزی ، (1391) روشن، مینا .9
اراضی شهری با تأکید بر ارتقای زیست پذیری و  کاربری

 به ارشد نامه ی کارشناسی پایان ،تحقق عدالت محیهی
 بین السللی دانشگاه گوهرریزی، زاده امین دکتر راهنسایی

 .شهرسازی و دانشکده ی معساری قزوین،( ره) خسینی امام

(، تحلیلی بر بحران 1390، و هسکاران )رامت اهللزیاری، ک .10
فضایی سبز شهر تهران، -محیهی و توزیع مکانی زیست

 .4مهالعات پژوهش های شهری و منهقه ای، شساره 

( ، جایگاه و اهسیت 1384قربانی،رسول ) ،زینی ، عباس .11
فضای سبز در توسعه پایدار شهری، نسونه موردی: شهر 
مرند ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده علوم انسانی ، 

 .گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهریدانشگاه تبریز

ساسان پور، فرزانه، توالیی، سیسین و جع ری اسدآبادی،  .12
(، قابلیت زیست پذیری شهرها در راستای 1393حسزه )

شهر تهران(،  توسعه پایدار شهری،)مورد مهالعه: کالن
 .42فصلنامه جغرافیا، سال دوازدهم، شساره 

ع ری اسدآبادی، ساسان پور، فرزانه، توالیی، سیسین و ج .13
(، سنجش و ارزیابی زیست پذیری شهری در 1394حسزه )

مناطق بیست و دوگانه تهران، فصلنامه برنامه ریزی منهقه 
 .27 -43، یص18ای، سال پنجم، شساره

(، تحلیلی بر سیاست 1383شساعی، علی و پوراحسد، احسد ) .14
ها و برنامه های بهسازی و نوسازی شهری در برنامه های 

-204، 48کشور، پژوهش های جغرافیایی،شساره توسعه 
181. 

(، تحلیل 1395شساعی، علی و افسانه فخری پورمحسدی،) .15
فضایی کی یت محیهی بافت های فرسوده شهری، نشریه 
مهالعات نواحی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال 

 .1سوم، شساره 

(، 1393شساعی، علی، تابعی، نادر و حسیدی، محسدسعید ) .16
گیری چند متغیره )الکتر(  ارگیری روش تحلیل تصسیمبه ک

بندی مناطق شهر اهواز، فصلنامه برنامه ریزی و  در رتبه
 .52 -25، یص1، شساره18آمایش فضا، دوره

شساعی، علی، ساسان پور، فرزانه، سلیسانی، محسد،  .17
(، تحلیل 1395احدنژادروشتی، محسن و حیدری، تقی )

ی، مهالعه موردی: زیست پذیری بافت فرسوده ی شهر
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بافت فرسوده شهر زنجان، مجله پژوهش های جغرافیای 
 783 -799، یص 4، شساره48انسانی، دوره

(، دانشنامه مدیریت شهری و 1387یالحی، اسساعیل،) .18
 روستایی، انتشارات سازمان شهرداریها، تهران.

سنجش عوامل زیست پذیری با ، (1393) علیزاده، سجاد .19
موردی محله بریانک ه ی مهالع، کتتأکید بر رویکرد مشار

شهرداری تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد به  1ه منهق
راهنسایی دکتر واراز مرادی مسیحی، دانشگاه آزاد اسالمی، 

 واحد تهران مرکزی.

(، بررسی عوامل مثرر بر 1392مرادی شهسیری، فاطسه ) .20
گیری خیابان های زیست پذیر، نسونه موردی: خیابان  شکل
ر آیت از میدان نبوت تا بزرگراه رسالت، پایان نامه دکت
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