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مقدمه 
تداوم و افزایش رشد شهرنشینی ،زیستپذیری شهرها را کاهش داده است .گسترش شتابان شهرنشینی در دهههای اخیر ،شیوة
سکونت و زیستپذیری کانونهای شهری را دگرگون کرده است .توسعه در قالب طرحهای جامع و تفضیلی و بیتوجهی به
نقش بارز سرمایة اجتماعی ،سبب شده است که در سالهای اخیر ساختار فضایی و کالبدی کانونهای شهری کوچک در استان
البرز گسترش یابد ،زیستپذیری شهری در اینگونه فضاها دچار ازهمگسیختگی ساختاری-کارکردی شود و کیفیت زیستی در
این شهرها دگرگون شود (کاشف)93-99 :2772 ،؛ از اینرو حاکمیت برنامهریزی کالبدمحور با محوریت بیتوجهی به ابعاد
اجتماعی ،ضرورت مطالعة نظام اجتماعی شهر را بهعنوان حلقة مفقوده آشکار میکند .طی سالهای اخیر ،به موازات الگوهای
توسعة شهری ،ایدة زیستپذیری کانونهای کوچک شهری جایگاه مهمی را در ادبیات مطالعات شهری بهدست آورد (میسرا،
 .)713 :2772زیستپذیری در معنای اصلی و کلی خود به مفهوم دستیابی به قابلیت زندگی و درواقع همان دستیابی به کیفیت
برنامهریزی شهری خوب یا مکان پایدار است (ساسانپور و همکاران .)792 :7939 ،اصطالح زیستپذیری بر تأمین ملزومات
شهروندان بر مبنای نیاز و ظرفیتهای فضاهای شهری تأکید میکند؛ بنابراین مفهوم زیستپذیری جایگاه مهمی در ادبیات
برنامهریزی شهری دارد؛ مفهومی که یکی از اجزای توسعه و بیانگر رضایت شهروندان از شرایط زندگی است .یکی از اهداف
مهم برنامهریزیهای توسعة شهری ،افزایش سطح زیستپذیری فضاهای شهری است .بیشک سرمایة اجتماعی یکی از ارکان
مهم قابلیت زیستپذیری شهری (سوزوکی )7907 :2779 ،و یکی از اجزای اصلی منابع انسانی در شهرهاست .سرمایة اجتماعی
بهدلیل خصلت جمعی ،بستر تعالی حیات شهروندی و زمینهساز شکلگیری جامعة مدنی است و شناخت ابعاد مختلف سرمایة
اجتماعی به درک تفاوتهای پنهان زیستپذیری در شهرها کمک میکند (سیرادون .)72 :2772 ،استان البرز که براساس
سرشماریهای سال  2 7939میلیون و  072هزار نفر جمعیت دارد ،کوچکترین استان از نظر وسعت است ،اما بهدلیل نزدیکی
به کالنشهر تهران یکی از مهاجرپذیرترین استانهای کشور محسوب میشود .در این پژوهش ،با توجه به مالک و معیار مرکز
آمار ایران مبنی بر شاخصهای جمعیتی برای شهرهای کوچک (زیر  97هزار نفر) ،استان البرز هفت شهر کوچک دارد .در این
میان ،کانونهای شهری این استان با توجه به نزدیکی به کالنشهر تهران و موقعیت ارتباطی میان سایر استانها ،همواره از
کانونهای جاذب جمعیت طی سالهای اخیر بوده است .کانونهای شهری کوچک استان البرز به دالیل ساختاری و بنیادی،
نیازمند تأکید و بررسی ارتباط میان تشکیل و پیامدهای سرمایة اجتماعی در بهبود و ارتقای زیستپذیری هستند .شهرهایی که
در چرخة توسعة منطقهای و ملی کمترین میزان توجه را به خود جذب کردهاند و ساکنان آنها نیز بهدلیل شرایط خاص زیستی
و معیشتی بهتدریج عالقه و وابستگی خود را به این کانونهای کوچک شهری از دست میدهند ،مهاجرت به شهرهای بزرگتر
را انتخاب میکنند (شیرکوند و فنی .)702 :7939 ،باید توجه داشت که در این شهرهای کوچک عواملی مانند توسعة کالبدی
محدود ،جمعیت کمتر و همگرایی و خصلت اجتماعی ،شرایط را برای بروز سرمایة اجتماعی فراهم میکند .شناخت ظرفیتهای
سرمایة اجتماعی ،ضمانت اجرایی بهتر برای برنامههای توسعة شهری و فراهمکردن شرایط زیستی برای سکونت شهروندان
است .بهمنظور دستیابی به نقش و تأثیر ظرفیتهای اجتماعی بر زیستپذیری از میان مؤلفههای گوناگون سرمایة اجتماعی،
تأثیر مؤلفههایی مانند اعتماد ،هنجار جمعی ،مشارکت ،تعاملپذیری و همگرایی اجتماعی بر زیستپذیری شهرهای کوچک
استان البرز بررسی شده است .اگرچه ایجاد و تغییر در ساختار سرمایة اجتماعی در فرایندی طوالنی امکانپذیر است ،میتواند به
بهبود زیستپذیری شهرها کمک کند .درواقع سرمایة اجتماعی با تأکید بر اجزا و عناصر خود ،شرط الزم برای پیشرفت
کانونهای کوچک شهری استان البرز محسوب میشود .در پژوهش حاضر ،ضمن شناسایی میزان و جهت رابطه و معناداری
میان سرمایة اجتماعی و زیستپذیری کانونهای کوچک شهری به این پرسش پاسخ داده میَشود که آیا ارتباط معناداری میان
شاخصهای سرمایة اجتماعی و زیستپذیری کانونهای کوچک شهری در استان البرز برقرار است و از نظر رتبهبندی کدامیک

مؤلفههایسرمایةاجتماعیبرزیستپذیری…

مدلمعادالتساختاریاثر
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از شاخصهای سرمایة اجتماعی بیشترین تأثیر معنادار را دارد؟ در این راستا این فرضیه شکل میگیرد که میزان تأثیرگذاری
شاخصهای سرمایة اجتماعی بر قلمرو زیستپذیری کانونهای شهری (با توجه به شاخص جمعیت) متفاوت است .

مبانینظری 
بوردیو سرمایة اجتماعی را مجموع منابع بالقوه و بالفعل تعریف میکند که به عضویت در یک گروه مرتبط میشود و هریک از
7

اعضا با پشتیبانی یکدیگر سرمایة اجتماعی را فراهم میکنند (فیردمک220 :2771 ،؛ بوردیو .)239 :2773 ،از دیدگاه پوشام ،
سرمایة اجتماعی مفهومی کالن و مؤثر در رشد و توسعة اقتصادی شهر و چهار ویژگی ،شبکههای اجتماعی ،مشارکت مدنی،
هویت محلی و اعتماد را بههمراه دارد .به اعتقاد او افراد بهکمک این ویژگیها میتوانند با یکدیگر تعامل کنند و بهصورت مؤثر
اهداف مشترکشان را به تحقق برسانند (طغرایی و رضوانی .)13 :7937 ،بنا بر عقیدة جاکوب 2شبکههای اجتماعی در داخل و
پیرامون شهرهای بزرگ ،صورتی از سرمایههای اجتماعی را شکل میدهند که بر رفتار و تعامالت شهروندان حاکمیت دارد و
شهروندان را در دنبالکردن فعالیتهای جمعی برای رسیدن به اهداف مشترک راهنمایی میکند (راپیدان .)299 :2771 ،سرمایة
اجتماعی از جمله عوامل اجتماعی است که میتواند زمینههای شکلگیری توسعة اجتماعات شهری را فراهم کند و بازدارندة
مؤثری بر کاهش فقر و اقتصاد عقبمانده باشد .بیشک سرمایة اجتماعی نقش بارزی در افزایش زیستپذیری کانونها و
اجتماعات انسانی دارد و یکی از ارکان مهم افزایش توانمندیهای محیطی برای زیستپذیری است؛ زیرا تأثیر مستقیمی بر ابعاد
عینی و ذهنی زیستپذیری در فضاهای شهری دارد سرمایة اجتماعی موجب شکلدهی روابط شهروندان و افزایش کیفیت
تعامالت و مناسبات اجتماعی میان آنان میشود؛ از اینرو هرچه سرمایة اجتماعی در میان شهروندان افزایش یابد ،تعامل آنان بر
مبنای اعتماد ،هنجار جمعی ،مشارکت و همگرایی اجتماعی نیز باالتر خواهد بود (روبرت22-27 :2772 ،؛ بنتل.)22 :2770 ،
جوامع انسانی که در آنها سرمایة اجتماعی باال باشد ،حس مسئولیت اجتماعی و مشارکت در انجام امور به دستیابی به
محیطزیست پایدار منجر خواهد شد؛ بنابراین میتوان گفت سرمایة اجتماعی بر متغیرهایی مانند زیستپذیری ،پایداری و کیفیت
زندگی تأثیر مستقیم دارد (اهمر .)739 :2770 ،پژوهشها نشان میدهد شهروندان در کانونهای شهری کوچک بهدلیل ارتباطات
نزدیک و صمیمی در میان محلهها از سرمایة اجتماعی باالتری برخوردارند و سطح زیستپذیری نیز در این شهرها باالتر است
(کاروب279 :2777 ،؛ پوتنام .)2 :2777 ،کانونهای شهری کوچک بهعنوان عاملی در ایجاد تعادل منطقهای با ویژگیهای مثبت
اجتماعی و زیستمحیطی ،بستری برای ارتباط سرمایة اجتماعی و زیستپذیری هستند .این شهرها با وجود کوچکی میتوانند
زمینة بهبود کیفیت زندگی و زیستپذیری شهری را فراهم کنند؛ بهطوریکه تشکیل سرمایة اجتماعی در این شهرها با توجه
بهاندازة جمعیتی آنها میتواند بر کیفیت و شرایط زیست زندگی مردم تأثیر بگذارد (فنی .)11 :7933 ،پانتام سرمایة اجتماعی را
شامل شبکههای اجتماعی ،هنجارها ،اعتماد و مشارکت میداند .به گفتة او شبکههای اجتماعی در همة جوامع به دو دستة رسمی
و غیررسمی تقسیم میَشوند که به دو صورت افقی و عمودی قابلمشاهدهاند (بینارد .)37 :2779 ،شبکههای افقی شهروندان در
گروهها و انجمنهای داوطلبانه نمایان میشود که این نکته در شهرهای کوچک مصداق معینی دارد ،اما در شبکههای عمودی با
سلسلهمراتب اقتدار که نابرابری محسوسی در میان شهروندان وجود دارد ،میزان مشارکت افراد کمتر است (انصاری و همکار،
 .)722 :7937زیستپذیری به سه بعد وابسته به هم تقسیم میشود :اقتصاد ،اجتماع و محیطزیست .اقتصاد تأمینکنندة مشاغل و
درآمد بهشمار میآید و برای سالمتی مردم و تأمین نیازهای سطوح باالتر مانند آموزش و تفریحات حیاتی است (ساسانپور و
همکاران .)793-799 :7939 ،بستر حضور و گسترش ایدة زیستپذیری را میتوان آمریکا دانست که برای اولین بار در سال
1. Poosam
2. Jacob
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 7307بهمنظور ایدهپردازی در برنامهریزی شهری از آن استفاده شد .در اروپا نیز این سابقه به سال  7309بازمیگردد که با
مفاهیمی مانند سرزندگی شهری ،رقابت شهری و تراکم مفید ارتباط مستقیم دارد (الریس .)723 :2779 ،زیستپذیری از دهة
 7317و بهدلیل توسعة سریع نواحی اطراف شهرها در قیاس با مراکز شهری مطرح شد (بندرآباد و احمدینژاد.)22 :7939 ،
زیستپذیری را میتوان از اهداف برنامهریزی اجتماعی دانست که بر تجربة انسان از مکان تمرکز میکند و آن را در ظرف زمانی
و مکانی مشخص قرار میدهد (خراسانی و همکاران17 :7937 ،؛ نوریس.)23 :2777،
تحلیل منابع داخلی مرتبط با پیامدهای سرمایة اجتماعی بر زیستپذیری نشاندهندة پژوهشهای محدود در این باره
است (شیرکوند و همکاران ( )7939در بررسی سرمایة اجتماعی و کیفیت زیستی شهرهای استان گیالن با هدف رابطه میان
اندازة جمعیتی شهرها و تولید سرمایة اجتماعی و نقش آن دو در کیفیت زیستی نتیجه گرفتند که تشکیل سرمایة اجتماعی
شهرها با اندازة جمعیتی آنها رابطة معناداری دارد .نیکپور و همکاران ( )7933بهمنظور سنجش تأثیر سرمایة اجتماعی بر
ارتقای کیفیت محیط شهری بابلسر از  2مؤلفه و  27گویه استفاده کردند و با استفاده از روشهای آماری نتیجه گرفتند که از
نظر جامعة نمونه ،سرمایة اجتماعی از منظر تعاملپذیری و هنجارگرایی در وضعیت مطلوبی قرار دارد و  32درصد تغییرات
کیفیت محیط بهکمک مؤلفههای سرمایة اجتماعی تبیین میشود .افراخته و همکاران ( )7939به تحلیل نقش سرمایة
اجتماعی در زیستپذیری روستاهای شهر میاندوآب با استفاده از رگرسیون چندمتغیرة وزنی جغرافیایی پرداختند .نتیجه اینکه
ضریب سرمایة اجتماعی شهرهایی که مهاجرپذیرتر هستند ،منفی و درنتیجه سطح زیستپذیری آنها کم است .مطالعات
موسوی و همکاران ( )7932دربارة نقش سرمایة اجتماعی بر کیفیت زندگی شهروندان میاندوآب نشان میدهد سرمایة
اجتماعی نقش مهمی در افزایش زیستپذیری محلههای شهری دارد .البته تفاوت در سطح تأثیرپذیری زیستپذیری
محلهها از معیار سرمایة اجتماعی نیز کامالً آشکار است .ازمیت ( )2777در بررسی و تحلیل سرمایهة اجتماعی با رویکرد
اکوسیستمی به این نتیجه رسیده است که شاخصهای مشارکت ،ارتباطی متقابل با زیستپذیری کانونهای شهری دارند و
از مؤلفههای اصلی زیستپذیری محسوب میشوند .الریس ( )2779با بررسی در شهرهای آمریکای شمالی نشان داد
شاخص اعتماد اجتماعی در زیستپذیری کانونهای شهری تأثیرگذاری مثبتی دارد و در افزایش سطح زیستپذیری
شهرهای آمریکای شمالی نقش مهمی ایفا میکند .نتایج مطالعات روسالن )2777( 7نشان میدهد تقویت هنجار اجتماعی
یکی از ابعاد سرمایة اجتماعی است که در زیستپذیری بسیار مؤثر است و باید نیز در برنامهریزیهای توسعه مدنظر قرار
بگیرد .دیل ( )2772در پاسخگویی به اینکه چرا سرمایة اجتماعی؟ تأکید میکند که سرمایة اجتماعی عاملی تأثیرگذار در
فرایند توسعة شهری است .اگرچه تغییر در سرمایة اجتماعی به فرایند زمانی نیاز دارد ،درنهایت به بهبود مدیریت و
زیستپذیری فضاهای اجتماعی میانجامد (استرون .)779 :2772 ،فیدرک ( )2770در بررسی تأثیر ارتباطات متقابل سرمایة
اجتماعی ،توسعه و زیستپذیری در نواحی شهری به این نتیجه رسیده است که اگرچه تعاریف زیستپذیری متنوع است،
میتوان ردپای تأثیرگذاری اهداف سرمایة اجتماعی را در محلههای شهری جستوجو کرد .باری )2770( 2در بررسی سرمایة
اجتماعی در محلههای شهری به این نتیجه رسیده است که این عامل میتواند ظرفیتی بالقوه برای ارتقای زیستپذیری
محلههای مؤثر باشد .سرمایة اجتماعی نیز مانند سایر سرمایهها مولد است.

روشپژوهش 
در پژوهش توصیفی-تحلیلی حاضر ،اثر مؤلفههای تأثیرگذار سرمایة اجتماعی (متغیر ثابت ،شامل شاخصهای هنجارهای

1. Roslan
2. Barry
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جمعی ،اعتماد اجتماعی ،مشارکت و تعاملپذیری و همگرایی اجتماعی) بر زیستپذیری (متغیر وابسته ،شامل شاخصهای
آلودگی زیستمحیطی ،کیفیت فضای سبز عمومی ،چشمانداز زیبای طبیعی و شهر زندگی محلههای شهری) بررسی شد.
اطالعات الزم نیز به روش کتابخانهای و میدانی بهدست آمد .در روش میدانی ،از فنون پرسشگری و مصاحبه و برای
تحلیل آماری دادهها از آمار پارامتری و ناپارامتریک و نرمافزارهای  SPSS, EXCELاستفاده شد .بهمنظور بررسی روایی
پرسشنامه نیز دیدگاههای استادان متخصص در حوزة برنامهریزی شهری مدنظر قرار گرفت .میزان آلفای کرونباخ در این
پژوهش  7/102بهدست آمد که قابلقبول خواهد بود .نماگرها و گویههای پرسشنامه با توجه به مبانی نظری پژوهش و
استفاده از روشها ی مطالعات آماری طراحی شد .در این پژوهش ،عناصر نمونة آماری شامل شهروندان باالی  71سال
است که در شهرهای مورد مطالعه ساکن هستند .نمونههای بررسیشده براساس آمار سال  7939کانونهای شهری
کوچک استان البرز هستند (کمتر از  97هزار نفر) که شامل شهرهای اشتهارد ،چهارباغ ،طالقان ،کوهسار ،گلسار ،گرمدره و
شهر جدید هشتگرد هستند .حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  221نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند.

محدودۀموردمطالعه 
استان البرز بین  99درجه و  97دقیقه تا  92درجه و  27دقیقة عرض شمالی و  97درجه و  77دقیقه و  97دقیقة طول
شرقی قرار دارد .مساحت این استان  9192کیلومترمربع است که در سال  7939شش شهرستان به نامهای کرج،
ساوجبالغ ،نظرآباد ،طالقان ،اشتهارد و فردیس داشته است .این استان مهاجرپذیرترین استان کشور پس از استان تهران
محسوب میشود .شهرهای طالقان ( 9939نفر) ،کوهسار ( 77337نفر) ،گلسار ( 797039نفر) ،گرمدره ( 227022نفر)،
اشتهارد ( 237339نفر) ،شهر جدید هشتگرد ( 327730نفر) و چهارباغ ( 317121نفر) از جمله کانونهای شهری کوچک و
کمتر از  97هزار نفر جمعیت این استان محسوب میشوند (مرکز آمار ایران.)77729 :7939 ،

شکل.5محدودۀموردمطالعه 
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افتهها 
بحثوی 
در این بخش از پژوهش بهمنظور بررسی سرمایة اجتماعی و زیستپذیری در کنار استفاده از پرسشنامه ،از مدل تحلیلی
عامل اکتشافی نیز استفاده شد که نتایج آن در جدول  7آمده است.
جدول.5میزانبرآوردهریکازمتغیرهایپژوهش 
مؤلفه 

تعدادعامل 

 kom

 B. T.S

سرمایة اجتماعی
زیستپذیری

9
9

7/127
7/132

3/72
0/29

نتایجکرویلتبارتلت
Dfآزادی 
779
773

مجذورکای 
7337/29
7202/99

معناداری sig
7/777
7/777

منبع:نگارندگان 5330،

تحلیل نتایج آزمون  kmoو  B.T.Sنشان میدهد نمونهگیری و شاخصهای هرکدام از متغیرهای پژوهش ،همبستگی
زیادی دارد .این نکته در تأیید این موضوع است که شاخصها مقادیر زیادی از واریانسهای سرمایة اجتماعی و
زیستپذیری را برآورده کردهاند .بهمنظور بررسی تناسب دادهها از آزمون

Komo

استفاده شد .عدد معناداری برای تمام

مؤلفهها بیشتر از  7/0است؛ بنابراین میتوان گفت دادهها برای تحلیل عاملی متناسب است .نتایج آزمون بارتلت که به
بررسی ماتریس همبستگیها میپردازد ،نشاندهندة کفایت نمونهگیری است ( .)sig=7/79باید توجه داشت بررسی میزان
اشتراکات با همبستگی پرسشها نیز بیشتر از  7/37است که همبستگی شاخصهای پژوهش و دادهها را نشان میدهد.
یآنبازیستپذیری 

مؤلفهها

بررسیرابطةسرمایةاجتماعیو

بهمنظور آزمون ارتباطی سرمایة اجتماعی و زیستپذیری کانونهای کوچک شهری در استان البرز از ضریب همبستگی
پیرسون استفاده شد .برایناساس ضریب همبستگی محاسبه شده  7/327و در سطح اطمینان  7/33معنادار است.
همچنین رابطة معنادار و مستقیم بین دو متغیر را تأیید میکند.
مؤلفههایآن 

بستگیسرمایةاجتماعیبازیستپذیریو

جدول 1
.هم
متغیروابسته 

سرمایةاجتماعی 

زیستپذیری
آلودگی زیستمحیطی
کیفیت فضای سبز
چشمانداز طبیعی
سرزندگی محالت شهری

7/327
7/232
7/992
7/932
7/919

هنجارهایجمعی  اعتماداجتماعی 
7/933
7/970
7/99
7/97
-

7/372
7/221
7/219
7/
-

مشارکتو
تعاملپذیری 

7/371
7/979
7/237
-

همگرایی
اجتماعی 
7/919
7/972
7/297
-

منبع:نگارندگان 5330،

همبستگی شاخصهای سرمایة اجتماعی با زیستپذیری و شاخصهای آن در جدول  2آمده است .شاخص مشارکت
و تعاملپذیری ( )7/371و اعتماد اجتماعی ( )7/372باالترین همبستگی را با زیستپذیری دارند .
مدلرگرسیونیتأثیرمتغیرهایسرمایةاجتماعیبرزیستپذیریشهری 


یکی از پیشفرضهایی که در تحلیل رگرسیونی استفاده میشود ،آزمون دوربین -واتسون است که دامنة تغییرات آن بین
صفر و  3قرار دارد و مقدار قابلقبول نزدیک به عدد  2است .در این پژوهش ضرایب محاسبهشدة این آزمون  2/71است
که نشان میدهد خطاها یا باقیماندهها از یکدیگر مستقل هستند .تحلیل اطالعات جدول  9دربارة ضریب همبستگی
چندگانه معادل  7/391است .درمجموع حدود  99/9درصد تغییرات متغیر وابسته پژوهش را تبین میکنند.

مؤلفههایسرمایةاجتماعیبرزیستپذیری…
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تحلیل آماری جدول  9نشان میدهد مقدار  )91/29( Fمدل مناسبی برای تبین متغیر وابستة پژوهش (زیستپذیری)
است؛ بنابراین ضرایب تبین متغیرهای واردشده در معادلة رگرسیونی در عرض از مبدأ ( )9/29نیز نشان میدهد اگر
سرمایة اجتماعی (متغیر مستقل) تقویت شود ،میزان زیستپذیری (متغیر وابسته) ( )9/29نیز افزایش خواهد یافت.
با توجه به ضرایب  Fدر جدول  3میان مؤلفههای سرمایة اجتماعی با زیستپذیری رابطة مثبت و معناداری وجود دارد
( ،)F= 91/29 P= 7/777اما از میان مؤلفههای سرمایههای اجتماعی تنها مؤلفة مشارکت و تعاملپذیری رابطة
پیشبینیکنندة معناداری با زیستپذیری دارد؛ از اینرو میتوان گفت سرمایة اجتماعی و زیستپذیری در مسیری مستقیم
با هم ارتباط دارند؛ بهطوریکه افزایش در هریک سبب افزایش در دیگری میشود و این ارتباط مستقیم و قوی است.
بهمنظور بررسی میزان تأثیر سرمایة اجتماعی در زیستپذیری کانونهای شهری کوچک استان البرز از تکنیک آماری
رگرسیون استفاده شد .براساس اطالعات جدول  ،9همبستگی زیادی ( )R=7/992میان میزان سرمایة اجتماعی و
زیستپذیری وجود دارد مقدار

R2=7/937

نیز حاکی از تأثیر مستقیم متغیر مستقل (سرمایة اجتماعی) است .همچنین

ضریب بتا  ،7/229رابطة مستقیم میان دو متغیر پژوهش را نشان میدهد .در سطح اطمینان  )sig=7/777( 7/33ارتباط
معناداری وجود دارد .بر مبنای اطالعات جدول  ،2ضریب تولرانس نشان میدهد مشارکت و تعاملپذیری بیشترین رابطه
را با زیستپذیری دارند .همچنین متغیر مشارکت و تعاملپذیری از دیگر متغیرهای پیشبینیکننده قویتر است .ضریب
بتای استاندارد ( )7/931نیز نشاندهندة تأثیرات خالص متغیر مشارکت و تعاملپذیری بر زیستپذیری است.
جدول.3نتایجآزمونرگرسیونچندمتغیره 
همبستگیچندگانه 
ضریب 

یینشده 
واریانستع 

یحشده 
R2تصح 

ضریبدوربین-واستون 

7/391

7/731

7/713

2/72

منبع:نگارندگان 5330،
جدول.4نتایجتحلیلواریانسضرایبرگرسیونی 
مدل 

مجموعمربعات 

درجةآزادی 

میانگینمربعات 

F

معناداری 

رگرسیون

99/779

9

73/729

91/29

7/777

باقیمانده

770/297

917

7/929

کل

792/932

919

منبع:نگارندگان 5330،
کانونهایشهریکوچک 

جدول.1میزانتأثیرپیشبینیکنندۀسرمایهاجتماعیبرزیستپذیری
ناممتغیر 

R

 R2

 Beta

t

 Sig

کیفیت محیط

7/992

7/937

7/229

1/792

7/777

منبع:نگارندگان 5330،
نکنندۀزیستپذیری 
جدول.0ضرایبتأثیرمدلنهاییرگرسیونمتغیرهایتبیی 
متغیرها 

B

T

 Sig

ضریبتولرانس 

مقدار ثابت

-

72/292

7/777

-

هنجارهای جمعی

7/271

2/297

7/777

7/09

اعتماد اجتماعی

7/293

9/299

7/777

7/11

مشارکت و تعاملپذیری

7/931

3/129

7/777

7/37

همگرایی اجتماعی

7/272

2/709

7/777

7/07

منبع:نگارندگان 5330،
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آمارههایخروجیمدلرگرسیون 
تحلیل 

بهمنظور بررسی تأثیرپذیری زیستپذیری از متغیرهای سرمایة اجتماعی به تفکیک هر شاخص جدولهای جداگانة
آمارههای خروجی مدل رگرسیونی وزنی تدوین شدهاند.
کانونهایکوچکشهری 

هنجارهایجمعیوزیستپذیری


براساس جدول  ،0ضریب هنجارهای جمعی در شهرهای چهارباغ ،کوهسار ،طالقان و گلسار مثبت است و در اشتهارد
( ،)-2/77هشتگرد ( )-2/72و گرمدره ( )-2/79منفی است .به عبارت دیگر این شاخص در شهرهایی که جمعیت آنها
کمتر است تأثیرگذاری بیشتری داشته است.
آمارههایخروجیمدلرگرسیونشاخصهنجارهایجمعی 
جدول .0
یمانده 
مقدارباق 

بینیشده 
مقدارپیش 

 R2

شهر 

مقادیراستاندارد  خطایاستاندارد 

اشتهارد

-2/77

7/71

-7/72

7/29

7/9

چهارباغ

2/0

7/71

7/73

7/29

7/0

طالقان

2/9

7/71

7/73

7/29

7/2

کوهسار

2/7

7/71

7/70

7/29

7/9

گلسار

2/2

7/71

7/72

7/21

7/2

گرمدره

-2/79

7/71

-7/72

7/20

7/9

شهر جدید هشتگرد

-2/72

7/73

-7/73

7/22

7/9

منبع:نگارندگان 5330،

هنجارگرایی در شهرهایی که رقم استانداردشدة آنها مثبت است ،زمینه را برای بروز رفتارهای همگن فراهم میکند؛
زیرا شهرهای مذکور جمعیت کمتری دارند؛ از اینرو ترس از مجازات ،شهروندان را به پیروی از این شاخص و درنهایت
تقویت سرمایة اجتماعی ترغیب میکند و بر زیستپذیری فضای شهری تأثیر معناداری دارد.

یماندۀاستانداردشدۀهنجارجمعی 
شکل.1رگرسیونوزنیباق 
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کانونهایکوچکشهری 

اعتمادجمعیوزیستپذیری


براساس نتایج جدول  ،1ضریب این شاخص در اشتهارد  -2/71چهارباغ  -2/79و شهر جدید هشتگرد  -2/73است به
عبارت دیگر ،در این سه شهر ضریب شاخص اعتمادجمعی منفی است که تأثیرگذارنبودن آن را در زیستپذیری
کانونهای شهری مذکور نشان میدهد.
جدول.1مقدارضریبوخروجیمدلرگرسیونیشاخصاعتمادجمعی 
شهر 

مقداراستاندارد 

خطایاستاندارد 

یمانده 
مقدارباق 

بینیشده 
مقدارپیش 

R2

اشتهارد

-2/71

7/72

-7/70

7/91

7/3

چهارباغ

-2/79

7/72

7/73

7/91

7/2

طالقان

2/0

7/72

7/73

7/91

7/9

کوهسار

2/3

7/72

7/73

7/91

7/2

گلسار

2/7

7/72

7/73

7/91

7/2

گرمدره

7/1

7/72

7/73

7/91

7/2

شهر جدید هشتگرد

-2/73

7/70

-7/79

7/91

7/9

منبع:نگارندگان 5330،

یماندۀاستانداردشدۀاعتمادجمعی 
شکل.3رگرسیونوزنیباق 



این شاخص در شهرهایی با جمعیت کمتر با همدلی و یکرنگی ،موجب روابط و پیوند صمیمی شهروندان برای حل
مشکالت میشود و به تسهیل ارتباطات اجتماعی در فضای شهری میانجامد .این شاخص در شهرهای طالقان ،گلسار و
کوهسار با تأثیرگذاری مثبت بر زیستپذیری شهری امکان ارتباط نزدیک شهروندان با یکدیگر و درنهایت افزایش اعتماد
را در میان آنان بهوجود آورده است؛ بنابراین میتوان گفت میان اعتماد اجتماعی و زیستپذیری شهرهای مذکور ارتباط
مستقیمی وجود دارد.
کانونهایکوچکشهری 

یوزیستپذیری

تعاملپذیر

مشارکت،

مشارکت یکی از جنبهها ی مهم سرمایة اجتماعی در مباحث مدیریت شهری است .این شاخص در شهرهایی با جمعیت
بیشتر ،بیانگر ارتباط میان شهروندان است که میتواند موجب مشارکت متقابل شهروندان و ارتباط متقابل آنها با یکدیگر

پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورۀ،15شمارۀ،3پاییز5331



014

باشد .تعاملپذیری در شهرهای بزرگتر موجب میشود شهروندان در ایفای مسئولیت خود دقت بیشتری داشته باشند و
حس مسئولیت را در میان شهروندان بهوجود آورند .براساس نتایج جدول  3ضریب بهدستآمده در شهرهای مورد مطالعه
متفاوت و بهترتیب اولویت در کانونهای شهری کوچک که جمعیت بیشتری دارند کامالً مشخص است؛ بهطوریکه
ضریب شهر چهارباغ  9/2است.
تعاملپذیری 

جدول.3آمارههایخروجیمدلرگرسیونشاخصمشارکتو
مقدار

شهر 

مقادیراستانداردشده 

خطایاستاندارد 

اشتهارد

2/3

7/71

-7/70

چهارباغ

9/2

7/71

7/70

7/29

طالقان

-2/79

7/72

-7/72

7/29

7/7

کوهسار

-2/77

7/72

-7/79

7/29

7/7

گلسار

2/9

7/71

7/70

7/29

7/3

گرمدره

2/0

7/71

7/70

7/29

7/9

شهر جدید هشتگرد

9/7

7/71

7/71

7/29

7/3

یمانده 
باق 

بینیشده 
مقدارپیش 

 R2

7/29

7/9
7/2

منبع:نگارندگان 5330،

شهر جدید هشتگرد ( )9/7و اشتهارد ( )2/3بهترتیب شاخص مثبت را نشان میدهند؛ درحالیکه در سایر کانونهای
کوچک شهری این ضریب منفی است و داللت بر تأثیرگذارنبودن شاخص مدنظر در زیستپذیری دارد.

وتعاملپذیری 

یماندۀاستانداردشدۀمشارکت
شکل.4رگرسیونوزنیباق 



کانونهایکوچکشهری 

اجتماعیوزیستپذیری

همگرایی

این معیار که یکی از شاخصهای پژوهش بهشمار میآید ،در جدول  77آزموده شده است .آنچه در جدول  77فراوان
است ،نشان میدهد ضریب همگرایی اجتماعی تنها در شهر جدید هشتگرد ( ،)9/9اشتهارد ( ،)9/7چهارباغ ( )9/2و
گرمدره ( )2/1مثبت بوده است.

مؤلفههایسرمایةاجتماعیبرزیستپذیری…
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یماندۀاستانداردشدۀهمگرایی اجتماعی 
شکل.1رگرسیونوزنیباق 



در دیگر شهرها این تأثیرگذاری منفی بوده است .مقادیر استانداردشدة این شاخص در شهرهای اشتهارد و شهر جدید
هشتگرد مثبت است .اهمیت دادن به این موضوع میتواند نمودی از همافزایی اجتماعی تأثیرگذار بر زیستپذیری شهری باشد.
جدول.57آمارۀخروجیمدلرگرسیونشاخصهمگرایی اجتماعی
مقادیراستانداردشده
9/7
9/2
-7/1
-7/2
-7/9
2/1
9/9

شهر
اشتهارد
چهارباغ
طالقان
کوهسار
گلسار
گرمدره
شهر جدید هشتگرد

خطایاستاندارد
7/71
7/71
7/71
7/71
7/71
7/71
7/71

بینیشده
مقدارپیش 
7/93
7/93
7/93
7/93
7/93
7/93
7/93

یمانده
مقدارباق 
7/79
7/79
-7/73
-7/72
-7/70
7/79
7/79

R2

7/2
7/9
7/3
7/9
7/2
7/2
7/2

منبع:نگارندگان5330،

روشتحلیلمسیر(سنجشآثارمستقیموغیرمستقیممتغیرمستقل)

در این قسمت از پژوهش ،بهمنظور سنجش آثار مستقیم و غیرمستقیم متغیر مستقل از روش تحلیل مسیر استفاده شد .نتایج
جدول  77نشان میدهد متغیر مشارکت و تعاملپذیری با  97درصد اثرگذاری کل ،بیشترین تأثیر مثبت را بر زیستپذیری
کانونهای کوچک شهری دارد .متغیر اعتماد اجتماعی با  20درصد اثرگذاری کل ،در رتبة دوم قرار گرفته است؛ بهطوریکه این
متغیر  20درصد اثر مستقیم دارد .همچنین همگرایی اجتماعی با  79درصد اثرگذاری غیرمستقیم در رتبة بعدی قرار دارد.
ستپذیری
جدول.55محاسبةتأثیراتمستقیموغیرمستقیممتغیرهایپژوهشیبرزی 
ناممتغیر

ضرایبمستقیم
اثرغیرمستقیم 

اثرمستقیم 

هنجارهای جمعی

----

7/720

اعتماد اجتماعی

7/20

----

مشارکت

7/97

-----

همگرایی اجتماعی

--

7/793

منبع:نگارندگان 5330،

مجموع

7/92

پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورۀ،15شمارۀ،3پاییز5331



010

بهمنظور بررسی معناداری اثر غیرمستقیم شاخصهای همگرایی اجتماعی و هنجارهای جمعی بر زیستپذیری
کانونهای شهری کوچک از روش «بوت استراپ» نیز استفاده شده است .براساس جدول  ،72برای تحلیل مسیر تأثیر
سرمایة اجتماعی بر زیستپذیری کانونهای شهری کوچک کران پایین  7/772و کران باال  7/239است .فاصلة اطمینان
نیز  39است ،اما چون صفر در این فاصله قرار نمیگیرد ،تأثیر غیرمستقیم شاخص فوق تأیید شده است H=1 .و درحقیقت
همگرایی اجتماعی و هنجارهای جمعی در این رابطه نقش میانجی مکمل ایفا میکنند.
جدول.51نتایجبوتاستراپبرایتعیینتأثیراتغیرمستقیممتغیر 
مسیر 

داده 

بوت 

جهتگیری 


خطایاستاندارد 

کرانباال 

کرانپایین 

سرمایة اجتماعی

7/723

7/797

7/73

7/722

7/239

7/772

زیستپذیری

-

-

-

-

-

-

منبع:نگارندگان 5330،

تعیینشاخصنیکوییمدلساختاری 

شاخصهای مورد استفادة کران ،اعداد صفر تا یک را شامل میشوند .از آنجا که نیکویی مدل از جمله شاخصهای توصیفی
است ،با توجه به تمام شاخصها در کران صفر و یک قرار میگیرند .برایناساس هرچه به یک نزدیکتر و از  7/9بیشتر باشد،
نشاندهندة برازش مناسب در مدل است ( .)Walsh, 2009: 25با توجه به جدول  79نسبت  )9/79( X2Dfو ریشة میانگین
مجذور خطای تقریب  7/709است؛ بنابراین شاخصهای  IFI =7/32 ،CFI =7/33 ،NFI=7/39و  GFI=7/37است که نسبت
کای اسکوئرنیز در این مدل  2/22و پردازش مدل نیز  7/37است که پردازش مناسب مدل را نشان میدهد .برازش کلی مدل
اندازهگیری بهکمک تحلیل عاملی تأییدی انجام شد (صادقپور و مرادی .)93 :7939 ،مقادیر بزرگتر از  7/1برای شاخصها
نشاندهندة سطوح قابلقبول بر ارزش نیکویی مدل است .سرمایة اجتماعی بر زیستپذیری تأثیر مثبتی دارد و ضریب استاندارد
میان دو متغیر سرمایة اجتماعی و زیستپذیری  7/11است؛ بدینترتیب سرمایة اجتماعی هم تأثیر مستقیم و هم غیرمستقیم بر
زیستپذیری دارد .سطح معناداری  )72/19( Tنیز توانسته است زیستپذیری شهرهای مورد مطالعه را تبیین کند ()R2=7/71
( +اعتماد اجتماعی) ( + 7/23مشارکت)  = 7/11زیستپذیری ( R2=7/39همگرایی) ( + 7/39هنجار)  7/92است .افزایش
سرمایة اجتماعی تأثیر بیشتری بر زیستپذیری کانونهای کوچک شهری دارد و با توجه به بارهای عاملی ابعاد سرمایة
اجتماعی ،شاخصهای مشارکت و تعاملپذیری و اعتماد اجتماعی بر زیستپذیری اثر بیشتری داشتهاند.
جدول.53مقادیرآزمونبرازشنیکوییمدل 
متغیر 

DFX2

 RMSEA

 NFI

 CFI

 IFI

 GFI

سرمایة اجتماعی

9/79

7/709

7/39

7/33

7/32

7/37

منبع:نگارندگان 5330،

جهگیری 
نتی 
از جمله مهمترین سرمایه در کانونهای کوچک شهری ،سرمایة اجتماعی است که در این پژوهش شامل چهار زیرمعیار
هنجار جمعی ،اعتماد اجتماعی ،مشارکت و تعاملپذیری و همگرایی اجتماعی است .اگرچه براساس یافتههای این
پژوهش رابطة مستقیم و معناداری میان سرمایة اجتماعی و زیستپذیری شهرها وجود دارد ،شدت و ضعف این رابطه
درمورد همة کانونهای شهری کوچک یکسان نبوده است و در برخی موارد تفاوتهایی دارد .براساس نتایج این پژوهش،
سرمایة اجتماعی در کانونهای کوچک شهری برحسب تعداد جمعیت تفاوتهایی را نشان میدهد .در برخی شاخصها

مؤلفههایسرمایةاجتماعیبرزیستپذیری…
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شهرهایی که جمعیت کمتری داشتهاند ،زیستپذیری آنها بیشتر بوده است .در بررسی میزان تأثیرپذیری زیستپذیری
کانونهای شهری کوچک از سرمایة اجتماعی ،شاخص مشارکت و تعاملپذیری در شهرها بیشترین ضریب مثبت را نشان
میدهد .این قسمت از پژوهش با یافتههای شیرکوند و همکاران ( )7939و نیکپور ( )7933همسویی دارد .شهرهای
کوچک استان از نظر تأثیرپذیر ی از سرمایة اجتماعی با یکدیگر متفاوت هستند .برخی شهرهای کوچک (چهارباغ،
کوهسار ،طالقان) در برخی معیارها از جمله هنجارهای جمعی تأثیر مثبتی از سرمایة اجتماعی پذیرفتهاند .هنجار اجتماعی
عالوهبرآنکه راهحلی برای کاهش مشکالت زیستمحیطی در بیشتر فضاهای شهری است ،مفهومی عام برای ایجاد
بستری مناسب و کارآمد بهمنظور زیستپذیری شهری بهشمار میآید .این قسمت از پژوهش با نتایج مطالعات روسالن
( )2777همخوانی دارد .براساس آمارههای خروجی مدل رگرسیونی وزنی ،هریک از مؤلفههای سرمایة اجتماعی در
شهرهای مورد مطالعه تأثیرات متفاوتی را بر زیستپذیری گذاشته است؛ بهطوریکه شاخص هنجار جمعی در شهرهای
اشتهارد  -2/7هشتگرد  -2/72و گرمدره  -2/79است .به عبارت دیگر شهرهایی که جمعیت کمتری دارند ،ترس از
مجازات ،شهروندان را به پیروی از قانون و تقویت سرمایة اجتماعی تشویق میکند .شاخص اعتماد جمعی در شهرهای
طالقان  ،2/0گلسار  2/7و کوهسار  2/7با تأثیرگذاری مثبت بر زیستپذیری شهری ،امکان ارتباط نزدیک شهروندان با
یکدیگر و درنهایت افزایش اعتماد شهروندان بهوجود آورده است .یکی دیگر از شاخصهای مدنظر در مدل خروجی
رگرسیون ،مشارکت و تعاملپذیری است .این شاخص در شهرهایی که تعداد جمعیت آنها بیشتر است (چهارباغ ،9/2
هشتگرد  9/7و اشتهارد  )2/3بهترتیب بیشترین شاخص مثبت را نشان میدهد و حاکی از تأثیرگذاری بر زیستپذیری در
شهرهای مورد مطالعه است .مقادیر استانداردشدة شاخص همگرایی اجتماعی و اهمیتدادن به آن که نمادی از همافزایی
اجتماعی است ،در شهرهای طالقان ،کوهسار و گلسار تأثیرگذاری منفیای دارد .نتایج روش تحلیلی مسیر آثار مستقیم و
غیرمستقیم متغیر مستقل پژوهشی نشان میدهد متغیر مشارکت و تعاملپذیری با  97درصد اثرگذاری کل ،بیشترین تأثیر
مثبت را بر زیستپذیری کانونهای کوچک شهری دارد .متغیر اعتماد اجتماعی با  7/20درصد از اثر کل نیز در رتبة دوم
قرار دارد .این قسمت از پژوهش با یافتههای الریس ( )2779همخوانی دارد.
افزایش سرمایة اجتماعی (در برخی شاخصها) تأثیر بیشتری بر زیستپذیری کانونهای کوچک شهری دارد .با توجه
به بارهای عاملی ،ضرایب  F=91/29و  P=7/777حاکی از آن است که از میان مؤلفههای سرمایة اجتماعی تنها مشارکت
و تعاملپذیری رابطة پیشبینیکنندهای با زیستپذیری دارد .ضریب تولرانس ضریب بتای استانداردشده ( )7/931نیز
نشاندهندة تأثیرات خالص متغیر مشارکت و تعامل بر زیستپذیری است و از دیگر متغیرهای پژوهش پیشبینیکننده
قویتر و مالک محسوب میشود .تحلیل آماری نشان میدهد مقدار  )91/29( Fمدل مناسبی برای تبیین متغیر وابستة
پژوهش (زیستپذیری) است .نتایج پژوهش نشان میدهد زیستپذیری در همة ابعاد مورد سنجش آن ،یعنی آلودگی
زیستمحیطی ،کیفیت فضای سبز ،چشمانداز طبیعی و سرزندگی محلههای شهری با متغیر ثابت ،یعنی سرمایة اجتماعی
رابطة معنادار و مستقیمی دارد .ارتباط متقابل شاخصهای مدنظر نشان میدهد هرچقدر بر میزان سرمایة اجتماعی افزوده
شود ،کیفیت و زیستپذیری شهرها نیز افزایش مییابد .اگر سرمایة اجتماعی (متغیر مستقل) تقویت شود ،میزان
زیستپذیری (متغیر وابسته) ( )9/29افزایش خواهد یافت .با توجه به هدف این پژوهش و بهمنظور افزایش زیستپذیری
شهرهای مورد مطالعه پیشنهادهای زیر مطرح میشود .افزایش مشارکت شهروندان در امور عمومی شهر بهکمک
عضویت در نهادهای مردمی بستری برای همبستگی و اعتماد میان شهرهایی است که ضرایب تأثیرگذاری سرمایة
اجتماعی در آنها منفی است.
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منابع 
 .7افراخته ،حسن ،جاللیان ،حمید ،انوری ،آرزو و ایوب منووچهری ،7939 ،تحلیللنقلشسلرمایةاجتملاعیدرزیسلتپلذیری
ادغامشدهدرشهرمیاندوآب ،فصلنامة راهبردی توسعة روستایی ،شمارة  ،3صص .337-379

روستاهای
 .2انصاری ،ابراهیم و پری عطوایی ،7937 ،بررسیمیزانوتأثیرسرمایةاجتماعیبررواناجتماعیسلاکنانمجتملعهلای
مسکونی ،مجلة مطالعات شهری ،شمارة  ،2صص .791-779
 .9بندرآباد ،علیرضا و فرشته احمدینژاد ،7939 ،ارزیابیشاخصهایکیفیتزندگیباتأکیدبراصولشهرزیستپلذیریدر
منطقة11تهران ،مجلة پژوهش و برنامهریزی شهری ،سال پنجم ،صص .03-99
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