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 چکيده 

توانرد   های روستايی همواره در گذر زمان دچار تغييرر و تحرو ا از ابعراد گونراگون هسرتند، ايرن تحرو ا مری         گاهسکونت
های اخير يکری از تحرو تی كره روسرتاهای      در دهه. ها را ارتقاء بخشد گاهپذيری و كيفيت زندگی اين سکونت های زيست قابليت

ايرن ادمرام باعرح تحرو ا     . انرد  اند اين است كه با گسترش فيزيکی شرهرها در شرهر ادمرام شرده     پيراشهری با آن روبرو بوده
هدف اصلی اين . پذيری روستاها مؤثر واقع گردد تواند در ارتقاء يا تنزل زيست روستاها شده است و میگيری در ابعاد مختلف  چشم

هرا برا    گرردآوری داده . باشرد پذيری روستاهای ادمام شده در شهر ميانردوآ  مری   تحقيق تحليل نقش سرمايه اجتماعی بر زيست
باشرد،   یمروستای ادمام شده به شهر مياندوآّ   1آماری پژوهش  جامعه. است انجام شده( پرسشنامه)مطالعاا اسنادی و ميدانی 

گيرری بررای گرردآوری    مورد بروده اسرت، نمونره    077برای تعيين حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده شده است، تعداد نمونه 
وزنی جغرافيرايی اسرتفاده    ها از رگرسيون چند متغيره و رگرسيون برای تحليل داده.  اطالعاا به صورا تصادفی ساده بوده است

اند و نسبت بره سراير مسريرهای ارتبراطی      تری به شهر داشته نتايج نشان داد در شهر مياندوآ  روستاهايی كه فاصله نزديک. شد
هرا   و ضريب سرمايه اجتماعی در آن تری در ارتباط با ساير شهرهای منطقه برخوردارند، مهاجرپذيرتر بوده شهر از موقعيت مناسب

 . ها نيز كاهش يابد پذيری آن پايين بودن سرمايه اجتماعی در اين روستاها باعح شده تا سطح زيست. بوده استمنفی 
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  مقدمه

 شريو  ای رايج توسعه در جهان ناشی شرده،  ههسال اخير در كشور كه از انگار 91گسترش شتابان شهرنشينی طی 
رر  گيرری در توسرعه اقتصرادی   بارزترين نمود ايرن جهرت  . ها را دگرگون ساخته استگاهگيری سکونت سکونت و شکل
شهر و روستا  بين كيفيت زندگی شکاف ،(های ابتدايی قرن خورشيدی حاضر آماز شده استكه از دهه)اجتماعی كشور 

كالبدی شهرها گسترش يافتره و   رضايیفساخت طی چهار دهه اخير سبب شده است كه اين رشد به اين ترتيب . است
گراه روسرتايی كره در    سکونتدر چنين فرآيندی، . دگيرقرار  عرضهای روستايی پيرامون شهرها نيز مورد تگاهسکونت

دو سويۀ قرار گرفته و با چالش  گونه مراكز شهری استقرار يافته در معرض گسترش كالبدی شهرحاشيه و پيرامون اين
بره دليرل گسرترش و    است، بدين صورا كه از يک سو، روبرو كاركردی  -گسيختگی ساختاریادمام در شهر و از هم

و از سروی   دنر ی پيرامونی در خطر استحاله و فرورفتن در بافت و كالبرد شرهر قررار دار   هاشهر، روستا یپيشروی كالبد
-كالبد درونری روسرتا در معررض فروپاشری و از هرم      ،اجتماعی و نيروهای بيرونی ر  یمتأثر از تحو ا اقتصادديگر، 

ايرن تحرو ا    .(0051، نرژاد و همکراران   حراتمی ؛ 0075، صررافی ) كاركردی قرار گرفته اسرت  رگسيختگی ساختاری
هرا و تبرديل و    ريخرتن  ترين زير و رو شدگی، درهم عنوان عميق نظران آن را به گرفته كه برخی صاحب ای شکل گونه به

، فيروزنيرا و همکراران  ؛ 0015، ضرياء توانرا  )انرد   های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و كالبدی ياد نموده تغييرها در زمينه
رشرد   از عمردتا   كره  ايرن  و روسرتايی  های سکونتگاه با جغرافيايی واسطۀ پيوندهای به شهرهامناطق،  سطح در(. 0051

 و دور روسرتايی  هرای  كانون كالبدی، و فضايی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، ابعاد در برخوردارند، زده شتا  و نامتقارن
سراختار معيشرت    كيفيرت و  سوز يکا اساس، اين بر( 0050، پورافراخته، حجی)سازند  می متأثر پيرامون خود را نزديک

كشراورزی بره    تدريج تغيير ماهيت داده و از مکانی توليردی برا محتروايی مالبرا      با شهر به جواری همروستا تحت تأثير 
 از طرفی، وجوه؛ شودمی و در نتيجه ساخت اقتصادی روستا تابع فرايندهای اقتصادی شهرشده هويت تبديل كانونی بی
ها و وار درونی متأثر از جريانر فرهنگی ساكنين روستاها نيز با فاصله گرفتن از تحو ا و پويايی انداماجتماعی كيفيت

ای جرز  نتيجره  شود كه به دليرل سررعت و شردا اثرگرذاری    رهنگی بيرونی و برآمده از شهر میر فتحو ا اجتماعی
اولين تأثير  اين ادمام با گذشت (. 0051، نژاد و همکاران حاتمی) موجود در روستا را ندارددگرسويی با ساخت اجتماعی 

 .زمان كاهش تدريجی سرمايه اجتماعی بين ساكنان روستاهای ادمام شده است

كره   منظرور تفکرر دربراره ايرن     اجتماعی مفهومی عمومی است كه بره  های سياسی، سرمايهدر ادبياا رايج و حلقه 
تواند قابليت جامعه را برای تحرک منابع و انسجام سراكنان بره وجرود آورد،    چگونه روابط اجتماعی در درون جوامع می

ای از روابرط  عنروان شربکه   تروان بره  مری  از اين رو، سرمايه اجتمراعی را (. 0051، پورمحمدی و همکاران)رود  بکار می
و در ايرن ميران،   ( 0101، 0سروزوكی )كند  كه كنش جمعی را تسهيل می( 0100، 0ايجايا و همکاران) اجتماعی دانست

دهد كره سررمايه    اين مطالعاا نشان می(. 0050، عبدالهی و همکاران)ترين موضوع آن نيز  مقوله ارتباطاا است مهم
هرا و توسرعه    ريرزی  پذيری دارد كه بدون شک هدف مهم تمام برنامره  اجتماعی نقش مهمی در با  بردن سطح زيست

ای ادمام كه وضعيت روستاه است با توجه به اهميت اين مباحح، تحقيق حاضر در پی پاسخ به اين سؤا ا بوده. است

                                                                                                                                                         
1- Ijaiya et al  
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اجتمراعی در  اجتماعی چگونه است؟ ميزان تأثيرگذاری سرمايه پذيری و سرمايه  شده در شهر مياندوآ  از لحاظ زيست
پذيری روستاهای ادمام شده در شهر به چه ميزان بوده است؟ و آيا فاصله از شهر در ميرزان سررمايه اجتمراعی     زيست

 روستاها مؤثر بوده است؟

 پذيری مفهوم زيست

 همچررون پايررررداری،   ديگررر  اصررطالحاا  و مفرراهيم  از برخری برا كره اسرت كلری مفهرومی پرذيری زيسرت
؛ 0111، 0نروري  و پيرتمن  )اسررررت   مرررررتبط  سرررالم اجتماعررراا و مکررران، كيفيرررت و زنررردگی كيفيرررت
 ايرن  با ولی است، گونراگون متفاوا جوامرع در پذيری زيست تعريف( 0051، خراسانی و همکاران؛ 0551، 0بالسينگيم

. گرفررت  بهررره  پرذيری  زيسرت  معيارهررای برومی   ايجرراد  برررای  اجتمرراعی  ريررزی  برنامره  اهرداف  از توان می حال
 كرار  بره  دهنرد،  می شکل را آن كه مشتركی های و تجربه اجتمراع مختلرف ابعراد تعريرف بررای مالبرا  پرذيری زيسرت
 مکررانی  و زمررانی  ظرررف  در را آن و كنرد  مری  تمركرز  مکران  از تجربره انسران  برر پرذيری زيسرت. شرود می گرفته

و با توجه بره توسرعه سرريع     0511از دهه  پذيری زيست(. 0051، خراسانی و همکاران)گيررد  مری نظرر در مشخصری
 مفهررومی  طروركلی  بره  انگراره  ايرن (. 0050، بندرآباد و همکراران )نواحی اطراف شهرها با مراكز شهری مطرح گرديد 

 دخيرل  جامعره  و فرد زندگی شرايط در بهبود متعددی عوامل مسلما  كه رو آن از است پيچيده. نسربی است و پيچيرده
 مطلرو   شررايط  عنروان  بره  جامعه يک كره در هايی مشخصه و اصول است ممکن كه رو آن از نسبی است و باشد می
 آيرد  نظر به نامطلو  شدا به ها، همران ويژگی دنيرا از ديگرر بخش در و يا ديگر منظر گردد، از تصور می زندگی برای

تواند لزوما  به  اين نکته را بايد همواره مورد توجه قرار داد كه نگرش مثبت در مورد يک اجتماع نمی (.0050، لو عيسی)
علت اين مسئله اين است كه مردمری  . پذيری است معنای اين باشد كه آن اجتماع دارای موقعيت مناسب از نظر زيست

ها از كمبودهرای   خود دارای نگرشی مثبت باشند؛ زيرا آن توانند در مورد اجتماع كه از وضعيت خود ناراضی هستند، می
خراسرانی و  )توانند در اجتماع داشته باشند آگراهی كرافی ندارنرد     شان وجود دارد و امکاناتی كه میواقعی كه در اجتماع

-پذيری به بررسری ديردگاه  مفهوم زيستنظر در خصوص يابی به اجماعمنظور دست ؛ در اين بخش به(0050، رضوانی

 .های مرتبط با اين مفهوم پرداخته شده است

 .اسررت  بنرردی  تقسريم قابل گروه 9 به روستايی پذير هرای زيست شراخص دارد مری اظهرار( 0101) 0ژانرگ مرائو
 استفاده مردم ندگیز استانداردهای گيری بررای اندازه اصرلی شراخص عنوان به كه مادی است های اول، شاخص گروه
 تواند می مادی، مناسب وضعيت. گيرد می بر در روسرتاييان را انداز پ  ميزان و درآمد سطح نظير كه معيارهايی شود می

 بره . اسرت  تحصريلی  های شاخص دوم، گروه. سازد را توانمند ها آن فراهم و روسرتاييان بررای خرو  شررايط زنردگی
 هرايی اسررت   شراخص  سروم،  گروه. است زندگی روستاييان كيفيت بيانگر منطقه يک در تحصيالا ميزان اعتقراد مائو

 روسرتاييان  زنردگی  اسرتانداردهای  كننرده  كره مرنعک    روسرتا  در رفاهی امکاناا و خدماا سطح گيری انردازه بررای
 نررواحی  در بهداشررتی  وضرعيت و خردماا پزشرکی گيرری انردازه بررای اسرت هايی شاخص چهارم، گروه .باشرد مری
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2 - Blassingame 

3 - Zhang and Mao 
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های  شاخص. است ميره و بهداشتی سرطح امکاناا و پزشرکی های درمان سهولت كننده منعک  كره عمدتا  روسرتايی
 حدی به منطقه يک اجتماعی امنيت. روسرتايی است نواحی در اجتماعی امنيت وضعيت گيری بررای اندازه پرنجم گروه
ای كه  گونه ، به(0050، لو عيسی)است  آمروزش منطقه و فرهنرگ اقتصادی، توسعۀ برای خو  كره مکملی اسرت مهم

، خراسرانی )عردالتی باشرد    های اجتماعی، نرابرابری و بری   های مادی، آسيب در جهت برطرف نمودن تهديداا، خواست
 .دهد ه را نشان میها در اين زمين تعدادی از پژوهش 0جدول (. 0050

 پذير های زيست گاهپذيری و سکونت تعاريف زيست .1 جدول

 مرجع تعريف سال تعريف

 0110 پذيری به معنای ادراک از محيط زندگی روزمره است زيست
موسسه ملی بهداشت 

 0عمومی
های مختلف حمل و نقل را  گزينهمداری هستند كه  پذير جوامعی سالم، ايمن و پياده جوامع زيست

 .آورند جهت دسترسی به موقع به مدارس، مراكز كار، خدماا شهری و نيازهای اساسی فراهم می
0117 

يزی كالن ر برنامهآژان  
0شهر شيکاگو

 

كننده رفاه يک اجتماع محلی است و مشتمل بر بسياری از خصوصياتی است  پذيری منعک  زيست
 .كند كه مردم تمايل به زندگی در آنجا در زمان حال و آينده دارند جايی می كه يک مکان را تبديل به

0111 
ويکتوريا رقابت و 
 كميسيون 

 یور بهره
فرامت، كيفيت زيرساخت، كيفيت محيط مسکونی، كيفيت آموزش، امنيت، اوقاا : پذيری شامل زيست

 .شود طبيعی، كيفيت اشتغال و درآمد میكيفيت محيط
 پورطاهری و همکاران 0051

 (0050)؛ بندرآباد و احمدی نژاد (0050)لو و همکاران  ؛ عيسی(0050)خراسانی و رضوانی : مأخذ
 

 اجتماعیسرمايه 

، در 0501و قبل از سرال   گيرد؛می قرار استفاده مورد روزمره و عادی طور به كه است اصطالحی اجتماعی سرمايه
مرر   »اما نخستين بار در اثر كالسيک جين جاكو  . ای توسط هانيفان از دانشگاه ويرجينيای مربی مطرح شدمطالعه

جاكو  توضيح داده است كه ( 0011، كيانی و ميرزاپور)به كار رفته است ( 0510)« و زندگی شهرهای بزر  آمريکايی
منظور و )دهند  ديمی و مختلط شهری، صورتی از سرمايه اجتماعی را تشکيل میهای اجتماعی فشرده در حومه قشبکه

شرده   ابرداع  به خروبی  اخيرا  كه است اما؛ اصطالحی است يمیقد اجتماعی مفهومیبنابراين، سرمايۀ (.0017، يادی پور
شناسی شد كه ابتدا توسرط افررادی   يژه جامعهو بهوارد ادبياا علوم اجتماعی  0511ز سال و ا( 0110، 0بنکستون و ژو)

وول )وسيله كلمن، برارا، پوتنرام و پرتررز بسرط و گسرترش داده شرد       چون بورديو، پاسرون و لوی مطرح و سپ  به
 (.0551،  كوک

 نهادهرا،  شرامل  اجتماعیسرمايه : اجتماعی توسط محققين ارائه شده استتاكنون تعاريف بسياری در مورد سرمايه
-سررمايه   ديگر، عبارا به. است حاكم بين افراد تعامالا و رفتار بر كه است هنجارهايی و هاها، ارزشگرايش روابط،

                                                                                                                                                         
1 - National Institute for Public Health 
2 - Chicago Metropolitan Agency for Planning 

3 - Bankston and Zhou 

4 - Woolcock 
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(. 0117، 0گويال و آخيليش)كند می جمعی به عمل قادر را مردم كه است هنجارهايی و هاشبکه از آن دسته اجتماعی،
عنوان توانايی افراد برای كار با يکديگر به منظور دستيابی به اهداف مشترک در گروه  اجتماعی را به ، سرمايه0فوكوياما

مراحل مختلف ريزی برای ايجاد مشاركت مؤثر شهروندان در  عنوان يک ابزار برنامهكند و از آن به و سازمان تعريف می
 روابطی در گذاریسرمايه يک عنوان به را اجتماعی، سرمايه0شوكر و لومن. (0110، فوكوياما)كند  ها ياد می توسعه پروژه

زمينره   در هرا انسران  سرالمتی  كننرد   محافظرت  عامل يک عنوان به و كرده تعريف كند،تسهيل می را منابع مبادله كه
سررمايه   پدر كه ، پوتنام نظر همچنين، از(. 0115، لومن و شوكر)اند داده قرار شناسايی مورد فقر مانند زاريسک واملع

های ارزشمند و روابط اجتماعی در برين افرراد و   اجتماعی از شبکهايده اصلی نظريه سرمايه  است، لقب گرفته اجتماعی
كرالن نگراه    صورا بهاجتماعی پوتنام به سرمايه (. 0100، 9تورفی و همکاران)وری به وجود آمده است های بهرهگروه

-ها و جوامع تلقی میداند و آن را به منزله دارايی گروهاجتماعی را در رشد و توسعه اقتصادی مؤثر می كرده و سرمايه

 -0 اجتمراعی،  هرای وجود شربکه  -0: كندمی مشخص ويژگی چهار به با توجه و آن را( 0019، اميری و رحمانی)كند 
 با. طرفه دو كمک و حمايت اعتماد، -  و اجتماع اعضای ديگر با انصاف و مشاركت محلی، هويت -0 مدنی، مشاركت
 و اعتماد هنجارها ها،شبکه اجتماعی حياا هایويژگی" :عنوانبه را اجتماعی سرمايه پوتنام فوق، هایويژگی توجه به

 را مشتركشران  كراراتری اهرداف   و مرؤثرتر  صورا به و نمايند عمل با يکديگر تا سازدمی قادر را كنندگانمشاركت كه
اجتمراعی را بره ايرن    سه عنصرر از سررمايه  ( 0115) 1فالپ (. 0051، طغرايی و رضوانی)كند تعريف می سازند، محقق

 -0تعدادی از افراد داخل در شبکه اجتماعی كه آماده و متعهرد كمرک بره يکرديگر هسرتند،       -0كند؛ صورا بيان می
محققان برای سرمايه  (.0100، 7اوزمت)منابع اين افراد  -0دهد،  استحکام ارتباطی كه آمادگی برای كمک را نشان می

اند، از جمله جری  های گوناگونی را در درون جامعه مورد توجه قرار دادهاجتماعی و سنجش آن در جوامع مختلف، مؤلفه
، 5فيردرموک )دانرد  اجتمراعی مری  كننده سرمايه های اجتماعی را از عوامل تعيينمشاركت و دسترسی به شبکه 1گرازنی
اجتماعی دانسته اسرت  بهداشت جوامع را يکی از عوامل مهم در وضعيت سرمايه  01همچنين كريستين استفانز(. 0111

های محلی در يرک رابطره متعامرل    با وجود اين، امروزه، مشاركت، اعتماد، انسجام و شبکه(. 0011، كيانی و ميرزاپور)
ازكيرا و  )شروند  های اصلی سررمايه اجتمراعی محسرو  مری    اند و از مؤلفهقويت كننده ديگریقرار گرفته و هر كدام ت

هرای عمرومی و خصوصری تأثيرگرذار در      با بررسی نقش عامالن بخش( 0110) 00وستلند و همکاران(. 0011، مفاری
و تغيير در سرمايه اجتماعی فرايندی زمان بر اسرت و   اجتماعی در سطح محلی به اين نتيجه رسيدند كه ايجاد سرمايه
-، در واقرع سررمايه  (0050و همکراران،   فراهانی)تواند به توسعه پايدار روستايی و بهبود مديريت محلی كمک كند  می
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، عينالی و روميرانی )وسعه روستايی ای شدن اعتماد و روابط در داخل جامعه نقش زيادی در تاجتماعی با تأكيد بر شبکه
 خصوص به ای جامعه هر برای پيشرفت  زم شرط به همين جهت،(.  010، 0فيندلی)و اداره جوامع محلی دارد ( 0050
( دولرت  و افرراد ) متقابرل  اعتماد تر، مهم همه از و اجتماعی مشاركت بسط اجتماعی، انسجام گسترش روستايی، جوامع
 (.0101، 0و همکارانباگواتو )است 

 پذيری  اجتماعی و زيستسرمايه 

حلی برای مشکالا اجتمراعی گونراگون ماننرد، فقرر، جررم و جنايرت، اقتصراد        اجتماعی راهسرمايه اصل وجودی 
عنروان   اجتمراعی بره  در واقع، سرمايه (. 0017و همکاران،  توكلی)شود  نظر گرفته میبازده در  مانده و حکومت كم عقب

هرا و جوامرع متفراوا     تواند توضيح دهد كه چرا كارايی توسعه در همه ملت يکی از عوامل اجتماعی مطرح شده كه می
تفاوا توسعه در مناطق مختلف ايتاليا به طور عمده به تفاوا استد ل كرد كه نتايج م( 0550) 0برای مثال پاتنام. است

همچنين مطالعاتی نيز در سطح خرد انجام شده كه ارتباط بين سررمايه  . در سطح سرمايه اجتماعی مناطق بستگی دارد

كننرده   عنوان عاملی تعيين را به تماعیو سرمايه اج( 0050،موسوی و همکاران)اجتماعی و درآمد خانوار را بررسی كرده 

عنروان يرک    گران بسياری سرمايه اجتماعی را به ، انديشه(0110)از نظر فوكوياما . در فرايند توليد و توسعه دانسته است

  نارايران و پريچسرت  بررای مثرال،   ( 0050، نصرراللهی و اسرالمی  )گيرند  عامل كليدی در توسعه اقتصادی در نظر می
اجتماعی در ميان خانوارهای مناطق روستايی تانزانيا يکری از  در مطالعه خود به اين نتيجه رسيدند كه سرمايه ( 0555)

انجرام شرد، وی نيرز    ( 0111)مطالعه ديگری در نيجريره توسرط يوسرف    . عوامل مهم در افزايش درآمد خانوارها است
در سرطح  (. 0050،موسوی و همکاران)ش درآمد خانوارها تأثير مثبتی داشته است دريافت كه سرمايه اجتماعی بر افزاي

، و بررای توسرعه   (0511، و همکراران  9هراوس ) شخصی ارتباط اجتماعی نقش مهمری در توسرعه روانری و رفراه دارد    
؛ از لحاظ اقتصادی نيز پايره و  (0110، 7فارست و كارنز؛ 0511، 1كلمن) همبستگی و افزايش سرمايه نقش پررنگی دارد
گذشته از اين موارد، مطالعاا مختلفی نيرز در  (.  011، 1استورپر و ونابلز)اساس نوآوری و خالقيت در اجتماعاا است 

ميرری و  )دهرد   روستاهای كشور انجام شده است كه نقش سرمايه اجتمراعی در توسرعه روسرتاها را نشران مری      سطح
افراختره و  و  0050 ؛ فراهرانی و همکراران،  0050، دادورخانی و همکراران ؛ 0051، صالحی اصفهانی؛ 0015، همکاران
دانرد   و آن را عاملی مؤثر در روند اشتغال، توليد، افزايش درآمد و بهبرود شراخص توزيرع درآمرد مری     ( 0050، همکاران

مهمی در با بردن سطح اجتماعی نقش دهد كه سرمايه اين مطالعاا نشان می(.  0050، سپهردوست و زمانی شبخانه)
ريزان  ترين هدف برنامه در واقع مهم. باشد های توسعه می ريزی پذيری دارد كه بدون شک هدف مهم تمام برنامه زيست

اجتماعی يکی از اركران   پذير است و سرمايه های زيست وجود آوردن محيطهای فيزيکی و اجتماعی به در اجرای برنامه
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توانرد برر ابعراد عينری و      باشد، چراكه به طور مستقيم و ميرمستقيم مری  پذير می های زيست مهم افزايش قابليت محيط
عضرويت،  )اجتمراعی  تأثيرگرذاری هرر يرک از متغيرهرای سررمايه       0شرکل  . پذيری فضاها تأثير بگرذارد  ذهنی زيست

را ( د، تسرهيالا و ميرره  مسکن، شغل، درآم)پذيری روستاها  بر متغيرهای زيست( ها مشاركت، انسجام، اعتماد و شبکه
 دهد نشان می

 
 پذيری زيستبا  سرمايه اجتماعیبه منظور بررسی ارتباط تحليلی  مدل .1شکل 

 

 هاروشمواد و 

 محدوده مورد مطالعه

تا  01ْ 975 همين نام در استان آذربايجان مربی در مختصاا جغرافيايیعنوان مركز شهرستانی به  شهر مياندوآ  به
اين (. 0017، سرور)متری واقع شده است  0011طول شرقی و در ارتفاع حدود  5 ْ 1تا  5 5 ْ  عرض شمالی و 5 01ْ 955

جامعره آمراری تحقيرق،    . ر خود جای داده استنفر را د 000090هکتار، جمعيتی معادل  0110شهر با وسعتی در حدود 

بروده اسرت؛   ( كنردی و بشريركندی  آبراد، وكيرل  ورن، تقیرابری، قجلو، قره)جمعيت شش روستای ادمام شده در شهر 
همچنين جهت سهولت در نشان دادن اين روستاها روی نقشه از كدهای اختصاصی كه در طرح جامع برای هر يک از 

اين كدها و نيز جمعيت و درصد از جمعيت كل شهر برای هركدام از روستاها به تفکيک . ه استها آمده، استفاده شد آن
 .آمده است 0در جدول 

 

 هاشبکه اعتماد انسجام مشاركت عضويت

 سرمايه اجتماعی

 

 
 پذيری روستا زيست

 

 

تعلق  اميدواری جابجايی سکونت تسهيالا درآمد شغل مسکن

 مکانی

 زيبايی خدماا بهداشت نقلوحمل فاصله معابر اصالت
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 0051جمعيت روستاهای ادمام شده در شهر مياندوآ ،  .2جدول 

  روستا درصد از جمعيت شهر جمعيت كد اختصاصی

  قجلو 11/0 0751  0
  رابری 11/0 97 0 00

  كندیبشيرخان 10/1 0111 05

  كندیوكيل 50/0 0077 01

  آبادتقی 01/0 0500 07
  ورنقره 70/1 01707 01
  جمع 50/01 00051 -

 مركز آمار ايران : مأخذ
 

زيرمجموعه حوزه خردماتی شرهر ميانردوآ     ( 0010)روستاهای مورد مطالعه در آخرين طرح جامع شهر مياندوآ  

دهند و هنوز هرم از   درصد جمعيت شهر مياندوآ  را تشکيل می 50/01نفر  00051جمعيت اند كه در مجموع با درآمده
 (.0شکل )ر كالبدی قابل تشخيص هستند لحاظ ساخت فضايی

 
 موقعيت روستاهای ادمام شده در شهر مياندوآ . 2شکل 

 

. تحقيق كاربردی است و هدف تحليلی -تحقيق حاضر از نظر روابط بين متغيرها از جمله تحقيقاا روش توصيفی
سررمايه اجتمراعی   . استفاده شده اسرت  ای و ميدانیمطالعاا كتابخانه از نياز مورد هایداده و اطالعاا آوریبرای جمع

برای ايرن منظرور   . دست آمده استمؤلفه مشاركت، عضويت، انسجام، شبکه اجتماعی و اعتماد به 9روستاها از طريق 
هرای سررمايه اجتمراعی و    های مورد بحح در زمينه مؤلفره ترتيب گويهبه  و  0ی هاجدول. گويه طرح شده است 0 

 .برای سنجش متغيرها نيز از طيف ليکرا استفاده شده است. دهدپذيری را نشان میزيست
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 اجتماعی سرمايه های مورد بحح در زمينه مؤلفه گويه .3جدول 

 ها گويه ابعاد

 اعتماد

وارد   به افراد مريبه -0اعتماد كامل دارند، ...( محلی و همسايگان و هم)ساكنان نسبت به يکديگر  -0مردم قابل اعتمادند،  -0
اعتماد به  -9وارد شده اعتماد دارند، ( گردشگران) به مسافرين - ، (مهاجرين) شده  كه قصد اقامت دائم دارند، اعتماد كامل دارند

 .اعتماد به مسئولين -5اعتماد به اهالی روستا،  -1ها، ماد به همسايهاعت -7اعتماد به همکاران خود،  -1دوستان خود، 

 مشاركت

 

تا كنون مشاركت  -0ميزان مشاركت در مراسماا اجتماعی و مذهبی،  -0همواره در امور مربوط به محله خود مشاركت دارم،  -0
در موارد بسيار زيادی برای امور عمومی  -  ام، فکری  و مشورتی روستای خود داشته -های مالیبسيار فعالی در زمينه كمک

اطالع رسانی به مسئولين از طريق  -1ميزان مشاركت در انتخاباا،   -9ام،  روستا داوطلبانه به اداراا مستقر در شهر مراجعه كرده
 .مکاتباا رسمی توسطه اهالی روستا

 انسجام

برای حل مسائل و مشکالا، گردهمايی و جلساا زيادی، برگزار  -0در اين روستا، درگيری و نزاع بين اهالی چگونه است،  -0
های رسد با گذشت زمان ارزش به نظر می  - كنند،  مردم روستا در مراسم شادی و عزاداری يکديگر شركت می -0شود،  می

فقط به ( ازدواجمانند )روابط اجتماعی  -9است،  همدلی تغيير كرده دوستی،مشترک اهالی روستا مثل ساده زيستی، ح  وطن
 املب مردم وظايف اجتماعی خود مانند  -7ها صميمانه و دوستانه است،  روابط بين آن  -1ای و انحصاری است،  صورا طايفه

املب مردم وظايف   -1دهند،  را به صورا دلسوزانه انجام می( مساعدا به اهالی در مواقع نياز و رعايت حال همسايگان)
 .دهند را به صورا داوطلبانه خود انجام می( آوری زباله جمع) اجتماعی خود مانند

 هاشبکه

های مالی به  گسترش كمک -0تعريف كارهای روزانه برای اعضای خانواده،  -0رابطه دوستانه با اعضای خانواده،  -0
ها با نهادها و سازمان همکاری -1ها با شورا،  همکاری نهادها و سازمان -9رفت و آمد به خانه خويشاوندان،  - خويشاوندان، 

های  حضور در مسابقاا ورزشی و كالس -5تعامل و رفت آمد با دوستان و همسايگان،  -1حضور در بازار جهت خريد،  -7مردم، 
 .تقويت نهادهای موجود -00ايجاد و گسترش نهادهای جديد،   -01مير درسی و دينی، 

 عضويت 

عضويت در  -0ها در پنج سال اخير، عضويت در تعاونی -0در پنج سال اخير، عضويت در انجمن اولياء و مربيان محله  - 0
عضويت در  -1های خيريه،  عضويت در انجمن -9الحسنه محلی، عضويت در صندوق قرض - های قرانی در پنج سال ،  گروه

های  يت در انجمنعضو -5های محلی،  عضويت در انجمن -1های ادبی و هنری،  عضويت در گروه -7های مذهبی،  هيأا
 .های ورزشی عضويت در تيم -01صنفی، 

 های تحقيق يافته: مأخذ
 

 پذيریزيست های مورد بحح در زمينه مؤلفه گويه .4جدول 

  گويه ها  ابعاد

-زيست

 پذيری

 رضايت از -9رضايت از تسهيالا روستا  -  رضايت از سطح درآمد  -0رضايت از  شغل  -0رضايت از كيفيت مسکن  -0
رضايت  -5تعلق مکانی به روستا  - 1اميدوار  به بهتر شدن آينده روستا  -7عدم تمايل به جابجايی از روستا  -سکونت در روستا

رضايت از امکاناا حمل  -00رضايت از فاصله روستا تا مركز شهر  -00رضايت از كيفيت معابر روستا  -01از  اصيل بودن روستا
 .رضايت از زيبايی روستا - 09رضايت از خدماا دهياری  - 0رسی به مراكز بهداشتی رضايت از دست -00و نقل روستا 

 های تحقيق يافته: مأخذ
 

-تشکيل می( 0051مركز آمار ايران، )روستای ادمام شده در شهر مياندوآ   1جامعه آماری اين تحقيق را جمعيت 

گيری دو پرسشرنامه   ابزار اندازه. نمونه بر اساس فرمول كوكران انتخا  شدند 077كه از اين تعداد،  (N=23290)دهد 
ها از آزمون آلفای كرونباخ استفاده شد، بردين منظرور ابتردا     برای سنجش اعتبار پرسشنامه. در طيف ليکرا بوده است

پذيری محالا  دار آلفای كرونباخ پرسشنامه زيستمق. پرسشنامه گردآوری شد و مورد آزمون قرار گرفتپيش  01تعداد 
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دهنرده پايرايی    برود كره نشران    17/1و مقدار آلفرای كرونبراخ پرسشرنامه سررمايه اجتمراعی برابرر        10/1شهری برابر 
گيری تصادفی تکميل  ها با نمونه های مورد نظر به نسبت جمعيت آن ها در سطح روستا پرسشنامه. باشد ها می پرسشنامه
منظور ارزيرابی و  در نهايت به. رای محاسبه مقدار واريان  برآورد شده از تحليل عاملی اكتشافی استفاده گرديدب. گرديد

های پيشرفته آماری رگرسيون چند متغيره و آمرار   پذيری روستاها از تحليل های اجتماعی بر زيست تحليل اثراا سرمايه
 . گرفته شده است فضايی رگرسيون وزنی جغرافيايی بهره

 تحليل عاملی

هرا از مردل تحليرل عراملی      پذيری بوسيله پرسشرنامه  به منظور فهم ميزان برآورد مقدار سرمايه اجتماعی و زيست
KMOهای اصلی و چررخش واريمراك  اسرتفاده شرده اسرت كره نترايج آزمرون          اكتشافی بر اساس تجزيه مؤلفه

و  0
B.T.S

هرای منردرج در    گيری حاصل آمده است، ثانيا  شاخص ت نمونهدهد كه او   كفاي ها نشان می در هر كدام از آن 0
ها به مقدار قابل توجهی واريان  هرر يرک از    ها يا شاخص در نهايت پرسش. هر عامل از همبستگی با يی برخوردارند

 (.9جدول )اند  پذيری را برآورد كرده های سرمايه اجتماعی و زيست مؤلفه

 ها های تحقيق و  مقدار ويژه هر يک از عامل ميزان برآورد هر يک از مؤلفه .5جدول

 درصد واريانس تجمعی ها مقدار ويژه هر يک از عامل KMO B.T.S ها تعداد عامل ها مؤلفه

 05/1 711/1 01 سرمايه اجتماعی

9/09 

0/10 

 

9/01 
5/7 

1/9 

 /  

0/  

1/0 

0/0 

0/0 

9/0 

 15/1 15/1 1 پذيری زيست

7/0  

5/19 
0/00 

 /00 

0/01 

 /1 

 های تحقيق يافته: مأخذ  

 

                                                                                                                                                         
1 - Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 

2 - Bartlett's Test of Sphericity 
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 0رگرسيون وزنی جغرافيايی

در حالرت كلری معادلره يرک     . شروند  های فضايی در يک فرايند ايستا فررض مری   در رگرسيون خطی عمومی، داده
 :باشد چند متغيره به صورا زير میرگرسيون خطی 

                                       

ها در فضا ثابت هستند و از ميان تركيب خطی متغيرهای مستقل به  گيری اين گونه مدل تخمين پارامترها در اندازه
 :آيد دست می

(0)              

 بررردار مقررادير مشرراهده شررده و yمرراتري  متغيرهررای مسررتقل،  Xبررردار پارامترهررای تخمررين زده شررده    

كره  ( GWR)در حالی كره مردل رگرسريون وزنری جغرافيرايی      . معکوس ماتري  واريان  كواريان  است       
جروهره  . شرود ئرل مری  متفاوتی قا( مکانی)گسترش يافته چارچو  رگرسيون عمومی است، برای متغيرها ارزش محلی 

 :به صورا زير است GWRاصلی 

(0)                

 مرورد  پهنره  در وابسرته  و مسرتقل  متغيرهرای  بررسری  كه است اساس اين بر فضايی دار وزن رگرسيون اصلی ايده

 وزن دارای موقعيت، هر به تر نزديک مشاهداا .است مشخص ها آن موقعيت كه گيرد می هايی صورا مکان در مطالعه،

مستقل  ، متغيرyوابسته  متغير يک شامل ها داده از ای اگر مجموعه. هستند كمتری دارای وزن دورتر، مشاهداا و بيشتر
Xk,k=1…m هر  برای و شود گرفته نظر درn ،مختصاا سيستم يک در مشاهداا اين موقعيت از ای سنجه مشاهده 

 :بود خواهد زير صورا به فضايی دار وزن رگرسيون معادله باشد، دسترس در مناسب

( )                                                 

 همرين  مخصروص  كره  كندمی توصيف uموقعيت  اطراف در را ارتباطی پارامتر، كه است اين نشانگر       نماد

WLSاساس  بر مدل اين در تخمين .موقعيت است
 سراير  در ارتبراط برا   uموقعيرت   در هاوزن كه توضيح اين با بوده 0

 .هستند هاداده گروه مشاهداا در

(9)                         

 

                                                                                                                                                         
1 - Geographically Weighted Regression 
2- Weghited Least Squares  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.librarya.com%2FeBooks-View-100286%3DGeographically-Weighted-Regression-The-Analysis-of-Spatially-Varying-Relationships-%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D9%2584%25D8%25AD%25D8%25A7%25D8%25B8-%25D8%25AC%25D8%25BA%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2581%25DB%258C%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C.html&ei=BxeGVOfgGsbsUpS-gKgI&usg=AFQjCNGG0z6KxYLvfuFEmSqwrIbqY2yN0A&sig2=R_D0YMTJ8cqc95PkWcHsQg&bvm=bv.80642063,d.d24
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     موقعيت  برای وزن مربع ماتريu كواريان  واريان  ماتري         . است مطالعه مورد پهنه در 

 هرای وزن .اسرت  وابسرته  متغيرر  برردار  yو  گرردد  معکروس  بايد برآوردها آوردن بدست برای كه است وزن جغرافيايی

سرلطانی و همکراران،   )هسرتند   صرفر  ماتري  هایدرايه ساير و بوده اصلی قطر روی بر W(u)در ماتري   جغرافيايی
0015.) 

 اخرتالف بررای   شده تعيين متغيرهای ضريب به جغرافيايی رگرسيون وزنی خطی، رگرسيون بدين ترتيب، برخالف

 وزنری  رگرسريون  روش نترايج  تحليرل  در .دارد ويرژه  توجره  مشاهداا جغرافيايی به بيشتر وزنی دادن ارتباط با محلی

local R)ضريب  همان محلی مفاهيم تعيين جغرافيايی،
 بسرياری  اهميت رگرسيونی( Residual)معادله  مانده و باقی( 2

 وزنری  رگرسريون  در كره  تفراوا  اين با. متغيره است چند رگرسيون در تعيين ضريب همان محلی ضريب تعيين .دارند

 ميرزان  شرده  بينری پريش  و مقردار  مشراهده شرده   مقدار بين تفاضل از و كندمی پيدا فضايی و شکل محلی جغرافيايی

 (.0050رهنما و همکاران، )باشد  منفی يا مثبت تواندمی ماندهباقی مقدار .آيدمی دست به ماندهباقی

 بحث نتايج و

 پذيری روستاها زيست

 شرده  ارائه 0طبقه خيلی خو  تا خيلی بد در شکل  9پذيری در  های زيست پذيری روستاها بر اساس شاخص زيست
نسربت بره روسرتاهای شرمالی از لحراظ      ( 07و  01)دهرد كره روسرتاهای جنرو  شررقی شرهر        است، نتايج نشان می

پذيری نيز در شررايط خرو  قررار     از لحاظ زيست( 01)كندی كيلروستای و. پذيری در شرايط بهتری قرار دارند زيست
روستاهای رابری و قجلو از يک طرف به دليل ارزان بودن قيمت زمين و از طرف ديگر موقعيت مناسب نسبت به . دارد
روسرتايی را  های اخير بيشترين مهاجران  در سال( تبريز-قرار گرفتن روستای قجلو بين دو مسير اصلی مياندوآ )شهر 

اند كه به دليل كمبود منابع آ  كشاورزی  های شاهين دژ و ملکان آمده اين مهاجران بيشتر از شهرستان. اند جذ  كرده
اند و با توجه به ارزانی زمين و موقعيت مناسب اين دو روستا به ويژه  های اخير مجبور به مهاجرا به شهر شدهدر سال

پذيری ايرن روسرتاها برا گرذر      با افزايش مهاجرين مريبه و اكثرا  فقير، شرايط زيست .اند ها شده روستای قجلو جذ  آن
 (. 0شکل )تر شده است  زمان نامناسب

 اجتماعی روستاهای ادغام شده سرمايه

شاخص سنجيده شده و به صورا نقشه درآمرده اسرت ترا     0 اجتماعی روستاها بر اساس در اين پژوهش، سرمايه
مشراهده    در شرکل   كره  چنران . پذيری روستاها به صورا فضايی قابل درک باشرد  شرايط زيست عالوه بر مقايسه با

در شررايط خيلری خرو  قررار دارد، ايرن دو      ( 05و  07)كنردی  آباد و بشيرخان اجتماعی روستاهای تقیشود سرمايه می
ای قررار   ر يرک موقعيرت حاشريه   سو نسبت به بقيه در فاصله بيشتری از شهر قرار دارند، از سوی ديگرر د  روستا از يک

اين باعح شرده كره از   . كند ها عبور نمی اند، بدين معنی كه هيچ مسير ارتباطی در سطح محلی تا ملی از كنار آنگرفته
ها نيز به نسبت بقيه كمتر اسرت، در نتيجره ميرزان     طرفی مهاجرا به اين دو روستا كمتر باشد و همچنين جمعيت آن

. نيز در شرايط متوسرط قررار دارد  ( 01)روستای قره ورن . ها زياد بوده است ا اجتماعی در آناجتماعی و تعامالسرمايه
تکا  قرار دارد و مهاجرا بره   -شاهيندژ -اين روستا دارای جمعيت زيادی بوده است، از طرفی در كنار جاده مياندوآ 
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تبريز و  -رتيب در مسير ارتباطی مياندوآ به ت( 01و   0)روستاهای قجلو و وكيل كندی . باشد آن به نسبت بيشتر می
هرای مهابراد، بوكران،     های تبريز، اروميه و شهرسرتان  اروميه قرار دارند و تجهيزاا شهری به مانند ترمينال -مياندوآ 

 .ها تأثيرگذار بوده است اجتماعی آنمرامه و ميره درآنها جای گرفته است كه در كاهش سرمايه

 
 پذيری روستاها نقشه ميزان زيست .0 شکل

 

 
 نقشه ميزان سرمايه های اجتماعی روستاها. 0 شکل
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 پذيری روستاهااجتماعی بر زيستتحليل تأثير  سرمايه

پذيری روستاها ابتدا از رگرسريون چنرد    اجتماعی بر زيستهای سرمايه منظور سنجش ميزان تأثيرگذاری شاخصبه
بينری را دارد؟ نترايج نشران     يشپر ابتدا مدل رگرسيونی مورد آزمون قرار گرفت كه آيا مدل توانايی . متغيره استفاده شد

بينی  مدل بررسی دارای توانايی پيش 10/1تر از  در سطح خطای كوچک fدار بودن آزمون دهد كه با توجه به معنیمی
 (.  1جدول)دارد  و تبيين را

 هابرای گروه (ANOVA)آزمون تحليل واريان  .6جدول

Sig. F آزمون مجموع مجذورات درجه آزادی ميانگين مجموع مجذورات 

 رگرسيون 5/00  9 9/91 1/5 1 111/1

 مانده باقی 91/1 09 917/1  

 كل 0 /11 00   

 های تحقيق يافته: مأخذ
 

Rو مقدار  51/1برابر  Rدهد كه مقدار  نتايج اين تحليل نشان می
 51است و اين گويای آن است كه  51/1برابر   2

 .كند بينی می ها پيش اجتماعی آنپذيری روستاها را سرمايه درصد از تغييراا زيست

 های سرمايه اجتماعی شاخصهای ضرايب مدل رگرسيون  آماره .7جدول 

 ضريب استاندارد ضريب غير استاندارد هالفهؤم
Beta 

t Sig 
B Std. Error 

(Constant) 077/0101  010/9000   0 /1 111/1 
 1/ 10 910/0 1/ 07 511/1 9/1 0 اعتماد

 0/1 1  /115 1/1 0 107/0  /01  مشاركت

 111/1 505/0 0/1 1 100/0 110/1 انسجام

 001/1 -001/0 -1/ 1 901/01 -000/1 شبکه

 90/1 -100/0 -110/1 007/5 -115/1 عضويت

 های تحقيق يافته: مأخذ
 

گردهمرايی و  )دهنده اين است كه شاخص انسرجام   نشان Betaشود مقدار  مشاهده می  1گونه كه در جدول همان
جلساا برای حل مسائل و مشکالا، شركت در شادی و عزاداری همديگر، روابط صميمانه و دوسرتانه برا يکرديگر و    

پذيری روستاهای ادمام شده شهرسرتان ميانردوآ  دارد، يعنری برا      گويی توسعه  زيست بيشترين تأثير را در پيش( ميره
بعرد از  . پرذيری روسرتاها افرزايش خواهرد يافرت      واحد زيست 0/1 1واحد انحراف معيار در اين شاخص،  افزايش يک

پرذيری روسرتاهای ادمرام     های اعتماد و مشاركت به ترتيب بيشترين تأثيرگذاری را در زيست شاخص انسجام، شاخص
تمام روستاها يکسان است؟ برای پاسخ  اما پرسشی كه مطرح است اين است كه آيا اين نتيجه برای. باشند شده دارا می

 بينی شده مقدار پيش. آورده شده است 1از رگرسيون وزنی جغرافيايی استفاده شده و نتيجه آن در جدول  سؤالبه اين 

پذيری روستاها دارد و با تغيير مثبت در  اجتماعی تأثير  زيادی در زيستدهد كه سرمايه پذيری روستاها نشان می زيست
مقادير استاندارد شرده، ضرريب   . پذيری روستاها بهتر خواهد شد ای زيست اجتماعی به طور قابل مالحظهمايهميزان سر
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با ( بشيرخان كندی) 05در روستای . دهد پذيری هر يک از روستاها را نشان می تأثير شاخص اجتماعی بر ميزان زيست
اعتمراد، مشراركت،   )ميزان سرمايه اجتماعی روسرتا   بيشترين ضريب مثبت را داشته است؛ يعنی با افزايش 10/0مقدار 

درحرالی كره ميرزان    . پذيری آن افزوده خواهد شرد  ی بر ميزان زيستا مالحظه قابلبه طور ( انسجام، شبکه و عضويت
دهد  بيشترين ضريب منفی را داشته است كه نشان می -01/0با مقدار ( قجلو)  0ضريب سرمايه اجتماعی در روستای 

 .اجتماعی را لحاظ نمودپذيری اين روستا بايد تأثير عواملی مير از سرمايه ش زيستبرای افزاي

 اجتماعیی وزنی جغرافيايی سرمايهمدل رگرسيون خروجیهای  آماره . 8 جدول

مقادير استاندارد 

 شده

خطای 

 استاندارد

مقدار 

 مانده باقی

 یبينشمقدار پي

 شده

مقدار 
R2  

 روستا كد

 قجلو  0 00/1 11/1 -00/1 01/1 -01/0

 رابری 00 00/1 11/1 -10/1 01/1 -01/1

10/0 01/1 07/1 10/1 00/1 05 
بشيرخان 
 كندی

 وكيل كندی 01 00/1 10/1 -10/1 01/1 -00/1

 آبادتقی 07 00/1 19/1 17/1 01/1 79/1

 ورنقره 01 00/1 15/1 -19/1 11/1 -59/1

 های تحقيق يافته: مأخذ
 

پذيری روستاها، خروجی رگرسيون وزنی جغرافيايی به  اجتماعی بر زيستميزان تأثيرگذاری سرمايهبرای فهم بهتر 
دارای ( 05و  07)اجتماعی در دو روستا شود سرمايهمشاهده می 9گونه كه در شکل بدان. صورا نقشه آورده شده است
ديگر تأثير  زيادی ( 00و  01)ر دو روستای دارای ضريب منفی بوده است، اما د( 01و   0)ضريب مثبت و در دو روستا 

اجتمراعی دارنرد، در   كه وضرعيتی خروبی از لحراظ سررمايه    ( 01و  07)كندی آباد و وكيلدو روستای تقی. نداشته است
 (.9شکل )اند  قرار گرفته - به صورا بافت گسسته -ی دورتری از شهر فاصله

پرذيری   اجتمراعی برر زيسرت   تأثير  سررمايه رگرسيون چند متغيره ضريبهمانگونه كه مشاهده گرديد با استفاده از 
آنکه از طريق رگرسيون خطی معمولی امکان محاسربه بره صرورا    روستاها به صورا جداگانه برآورد شده است، حال

R دهرد، ميرزان   نتايج مدل رگرسيونی وزنی نشان می. دهد جداگانه نبوده و اين آزمون فقط نتيجه كلی را ارائه می
در  2

بيشترين ميرزان   71/1به طوری كه شاخص شبکه اجتماعی با مقدار . های سرمايه اجتماعی متفاوا بوده است شاخص
R

كنرد و   درصرد توجيره مری    59پذيری روستاها را در سطح اطمينان  درصد از تغييراا زيست 71را داشته است يعنی  2
هرای ديگرر در    ميزان تأثيرگذاری شراخص . كند جيه میپذيری روستاها را تو درصد از زيست 90سپ  شاخص انسجام 

 (.5جدول )پذيری روستاها در سطح معناداری نبوده است  بينی زيست پيش

پرذيری محريط بره تفکيرک مرورد بررسری قررار        اجتماعی بر زيسرت های سرمايهدر ادامه، تأثير هريک از شاخص
 .گيردمی
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  يه خروجی تحليل رگرسيون وزنی جغرافيايی باقيمانده استاندارد شده سرمايه اجتماعی   . 3 شکل

 

 رگرسيون وزنی جغرافيايی .9 جدول

 سطح معناداری R2 هاشاخص

 90/1 5/1 اعتماد
 0/1  01/1 عضويت
 00/1 1/ 0 مشاركت
 1/ 1 90/1 انسجام

 10/1 71/1 شبکه اجتماعی

 های تحقيق يافته: مأخذ

 پذيری اعتماد و زيست

خروجی رگرسيون وزنی جغرافيايی است كه  مقدار ضريب شاخص اعتمراد   شود، مشاهده می01آنچه كه در جدول 
دهد كه ضريب اعتمراد تنهرا در دو روسرتا مثبرت و در بقيره       نتايج نشان می. باشد در روستاهای ادمام شده در شهر می

 09/0و  1/0 آباد به ترتيرب  كندی و تقیخص در دو روستای بشيرخانبه عبارا ديگر ضريب اين شا. منفی بوده است
پرذيری روسرتا ترأثير دارد و در بقيره     يعنی تنها در اين دو روستا شاخص اعتماد در زيسرت . به دست آمده است( مثبت)

 . پذيری نداشته استروستاها اين شاخص منفی بوده و تأثير در زيست

دهد، كه ضريب آن فقط  پذيری روستاهای ادمام شده در شهر را نشان می ست، ضريب اعتماد بر ميزان زي1شکل 
پرذيری   در ساير روستاها عواملی به مير از شاخص اعتماد در افزايش زيسرت . مثبت بوده است 05و  07در دو روستای 

 .روستاها مؤثر است
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 ی وزنی جغرافيايی شاخص اعتمادمدل رگرسيون خروجیهای  آماره. 11 جدول

 روستا مقادير استاندار شده خطای استاندارد مانده مقدار باقی شده یبين مقدار پيش  R2مقدار  كد

 قجلو -10/0 00/1 -00/1 91/1 5/1  0

 رابری -19/1 00/1 -17/1 91/1 5/1 00

 كندیبشيرخان 1/0  00/1 01/1 91/1 1/1 05

 كندی وكيل -00/1 00/1 -10/1 91/1 5/1 01

 آبادتقی 09/0 00/1 00/1 95/1 01/1 07

 ورنقره -0/ 0 11/1 -11/1 11/1 00/1 01

 های تحقيق يافته: مأخذ
 

 
 مانده استاندارد شده اعتماد يه خروجی تحليل رگرسيون وزنی جغرافيايی باقی .6 شکل

 

 پذيری عضويت و زيست

عضويت در روسرتاهای ادمرام   خروجی رگرسيون وزنی جغرافيايی آمده است كه  مقدار ضريب شاخص  00جدول 
در . نتايج د لت برر ايرن دارد كره ضرريب آن در يرک روسرتای واحرد متفراوا اسرت         . دهد شده در شهر را نشان می

به عبرارتی  . بوده است 0/1 و  10/1،  9/0 آباد و رابری ضريب اين شاخص به ترتيب كندی، تقیروستاهای بشيرخان
دهد در ت است كه تأثيرگذاری آن در زيست پذيری روستاها را نشان میدر اين سه روستا ضريب شاخص عضويت مثب

 .دهنده عدم تأثيرگذاری استحالی كه در ساير روستاها ضريب منفی بوده و نشان
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 ی وزنی جغرافيايی شاخص عضويتمدل رگرسيون خروجیهای  آماره .11 جدول

 استانداردخطای  مانده مقدار باقی شده یبين مقدار پيش  R2مقدار 
مقادير استاندار 

 شده
 روستا كد

 قجلو  0 -1/0  11/1 -00/1 11/1 01/1

 رابری 00 0/1  11/1 10/1 15/1 01/1

01/1 15/1 00/1 11/1  9/0 05 
بشيرخان 
 كندی

 وكيل كندی 01 -15/1 11/1 -11/1 15/1 01/1

 آبادتقی 07 10/1 11/1 19/1 70/1 01/1

 ورنقره 01 -71/1 19/1 -1/ 1 70/1 01/1

 های تحقيق يافته: مأخذ
 

پذيری روستاهای ادمام شده به شهر قابل مشاهده است، به طوری  نيز ضريب عضويت بر ميزان زيست 7 در شکل
مثبت بوده است، در روستاهای ديگر عواملی به مير از شاخص عضويت در  00و 05، 07كه ضريب آن در سه روستای 

 .روستاها مؤثر استپذيری  افزايش زيست

 
  يه خروجی تحليل رگرسيون وزنی جغرافيايی باقيمانده استاندارد شده عضويت .7 شکل

 

 پذيری مشارکت و زيست

دهد كه مقدار ضريب شراخص مشراركت در روسرتاهای     خروجی رگرسيون وزنی جغرافيايی را نشان می 00جدول 
عنروان  باشرد، بره   ضريب آن در يک روستای واحد متفراوا مری  باشد، نتايج گويای آن است كه  ادمام شده در شهر می
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پذيری اين روستا تأثير داشته است ولی ضريب مشاركت مثبت بوده و شاخص مشاركت در زيست 07نمونه در روستای 
 . پذيری ندارداين ضريب منفی بوده است، يعنی وجود مشاركت در اين روستا تأثيری در زيست  00در روستای 

 ی وزنی جغرافيايی شاخص مشاركتمدل رگرسيون خروجیهای  آماره. 12 جدول

مقادير استاندار 

 شده

خطای 

 استاندارد

مقدار 

 مانده باقی

 یبين مقدار پيش

 شده

مقدار 
R2  

 روستا كد

 قجلو  0 1/ 0 91/1 -00/1 00/1 -10/0

 رابری 00 1/ 0 91/1 -17/1 00/1 -19/1

 كندیبشيرخان 05 1/ 0 91/1 01/1 00/1 1/0 

 كندیوكيل 01 1/ 0 91/1 -10/1 00/1 -00/1

 آبادتقی 07 1/ 0 91/1 00/1 00/1 09/0

 ورنقره 01 1/ 0 11/1 -11/1 11/1 -0/ 0

 های تحقيق يافته: مأخذ            
 

پرذيری روسرتاهای ادمرام شرده در شرهر       قابل مالحظه است، ضريب مشاركت بر ميزان زيسرت  1آنچه در شکل 
مثبت بوده است، در بقيه موارد عرواملی بره ميرر از     05و  07دهد ضريب آن فقط در دو روستای  كه نشان میباشد  می

 .پذيری روستاها مؤثر بوده است شاخص مشاركت در افزايش زيست

 
 مانده استاندارد شده مشاركت يه خروجی تحليل رگرسيون وزنی جغرافيايی باقی. 8 شکل
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 يریپذ انسجام اجتماعی و زيست

باشد كه بيانگر مقدار ضرريب شراخص    خروجی رگرسيون وزنی جغرافيايی می آمده است، 00ارقامی كه در جدول 
دهد كره ضرريب آن در يرک روسرتای واحرد متفراوا        انسجام در روستاهای ادمام شده در شهر است، نتايج نشان می

ايرن ضررايب   . منفری بروده اسرت   ( 01و 00،  0)ضريب مثبت و در روسرتاهای   05باشد، به طور مثال در روستای  می
 .دهنده مؤثر بودن شاخص انسجام اجتماعی در برخی روستاها و عدم تأثيرگذاری آن در برخی ديگر استنشان

  ی وزنی جغرافيايی شاخص انسجام اجتماعیمدل رگرسيون خروجیهای  آماره .13 جدول

مقادير استاندار 

 شده

خطای 

 استاندارد

مقدار 

 مانده باقی

 یبين مقدار پيش

 شده

مقدار 
R2  

 روستا كد

 قجلو  0 90/1 1/ 9 -00/1 15/1 -09/0

 رابری 00 90/1 1/ 9 -19/1 01/1 -90/1

 كندیبشيرخان 05 90/1 99/1 09/1 01/1 95/0

 كندیوكيل 01 90/1 99/1 -10/1 01/1 -17/1

 آبادتقی 07 90/1 11/1 17/1 15/1 75/1

 ورنقره 01 90/1 1/ 1 -11/1 19/1 -10/0

 های تحقيق يافته: مأخذ
 

دهد كه ضرريب آن   پذيری روستاهای ادمام شده در شهر نشان می ضريب انسجام بر ميزان زيست 5مطابق شکل 
مثبت بوده است، در روستاهای ديگر عواملی بره ميرر از شراخص مشراركت در افرزايش       05و  07فقط در دو روستای 

 .استپذيری روستاها مؤثر  زيست

 
 مانده استاندارد شده انسجام اجتماعی يه خروجی تحليل رگرسيون وزنی جغرافيايی باقی .9 شکل
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 پذيری های اجتماعی و زيست شبکه

گويای آن است كه مقردار ضرريب ايرن      0خروجی رگرسيون وزنی جغرافيايی شاخص شبکه اجتماعی در جدول 
ضريب  05عنوان نمونه در روستای  باشد، به تای واحد متفاوا میشاخص در روستاهای ادمام شده در شهر در يک روس

عنوان يکری از   های اجتماعی بهشاخص شبکه 05به عبارا ديگر در روستای . منفی بوده است  0مثبت و در روستای 
هرا  يری نداشته و شاخصتأثهيچ   0پذيری تأثير دارد، در حالی كه در روستای عواملی است كه در تعيين سطح زيست

 .پذيری آن مؤثر بوده استيا عوامل ديگری در زيست

  های اجتماعی ی وزنی جغرافيايی شاخص شبکهمدل رگرسيون خروجیهای  آماره .14 جدول

مقادير استاندار 

 شده

خطای 

 استاندارد

مقدار 

 مانده باقی

 یبين مقدار پيش

 شده

مقدار 
R2  

 روستا كد

 قجلو  0 71/1 95/1 -01/1 00/1 -10/0

 رابری 00 71/1 11/1 -11/1 00/1 -19/1

 كندیبشيرخان 05 71/1 10/1 1/ 0 1/ 0 1/0 

 كندیوكيل 01 71/1 10/1 10/1 1/ 0 -00/1

 آبادتقی 07 71/1 70/1 10/1 00/1 09/0

 ورنقره 01 71/1 71/1 -10/1 11/1 -0/ 0

 های تحقيق يافته: مأخذ 
 

دهد كره ضرريب ايرن     پذيری روستاهای ادمام شده در شهر نشان می ضريب انسجام بر ميزان زيست 01در شکل 
هرای اجتمراعی در    مثبت بوده است، در روستاهای ديگر عواملی به مير از شاخص شبکه 07و  05شاخص در روستای 

 .پذيری روستاها تأثيرگذار بوده است افزايش زيست

 
 های اجتماعی  يه خروجی تحليل رگرسيون وزنی جغرافيايی باقيمانده استاندارد شده شبکه .11 شکل
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 گيری و پيشنهادها نتيجه

 بره  توجه قرار داده است،تأثير   تحتهای اخير  ی روستايی را در سالزيربرنامه كه مهم یفکر یهاانيجر ازيکی 
ی هرا در نظر گرفتن شراخص  ی را بازيربرنامهبه وم لزوم توجه مفه نيا .پذيری روستاها است اجتماعی و زيستسرمايه
 سراكنان روسرتاها   یمعنرو ی و ماد یازهاين یبه منظور ارضا توسعه نديفرا در پذيری روستاها ی و زيستاجتماعسرمايه
ادمرام  پژوهش حاضر با هدف پاسخگويی به اين مسئله بود كه شرايط روسرتاهای  . است كرده ريپذنااجتنا  و یضرور

پرذيری  اجتمراعی در زيسرت  اجتماعی به چه صورتی است، و آيرا سررمايه  پذيری و سرمايه شده در شهر از لحاظ زيست
 روستاهای ادمام شده تأثير دارد؟

اجتماعی در روستاهای ادمام شده در شهر مياندآ  بر حسب موقعيت و فاصرله  بر اساس نتايج اين تحقيق، سرمايه

ترتيب كه، روستاهايی كره خيلری نزديرک بره شرهر      بدين. دهدهايی را نشان می ذيری، تفاوااز شهر و شرايط مهاجرپ
ها  اجتماعی در آناند و از موقعيت نسبتا  بهتری برای جذ  مهاجران فقير روستايی ناحيه برخوردارند، ميزان سرمايه بوده

در مقابل، روستاهايی كه در فاصرله  . ده استتر شها نيز نسبت به بقيه نامناسب پذيری آن كاهش يافته و شرايط زيست
هرا   پذيری آن اند، به ميزان قابل توجهی بر زيست ها جذ  شده اند و مهاجران كمتری در آن دورتری از شهر قرار داشته

 . افزوده شده است

م اجتمراعی، شراخص انسرجا   پرذيری روسرتاها از سررمايه    نتايج نشان داد كه در بررسی ميزان تأثيرپرذيری زيسرت  
ها بيشترين ضريب مثبت را داشته است؛ اما مسئله، عدم مشخص بودن ميزان آن در هر يرک از   اجتماعی در بين محله

استفاده شد و نتايج آن با نترايج رگرسريون   ( محلی)روستاها بود كه برای حل اين مشکل از رگرسيون وزنی جغرافيايی 
درصرد بيشرترين مقردار     71های اجتماعی برا   شاخص شبکه بر اساس نتايج رگرسيون وزنی،. چندمتغيره تفاوا داشت

هرای   پذيری روستاها دارد كه از نظر توزيع فضايی در سطح روستاها، ضرريب شراخص   بينی را برای توجيه زيست پيش

. ضرايب منفی بودند  0اكثرا  مثبت و در روستای قجلو  07آباد  و تقی 05كندی اجتماعی در روستاهای بشيرخانسرمايه
اند و دارای جمعيت بيشتر بوده و مهاجران بيشتری را جذ   دهد روستاهايی كه نزديک به شهر بوده اين نتايج نشان می

هرا كاسرته    پرذيری آن  اند كه اين تحو ا به ميزان قابل توجهی از زيسرت  اند، دچار تغيير و تحو ا اساسی شده كرده
رفاهی  -های مادی، تحصيلی، خدماتیجتماعی، عالوه بر شاخصپذيری فضاهای اتوان گفت زيست بنابراين، می. است

های اجتمراعی و  های اعتماد، مشاركت، انسجام، شبکهشامل شاخص)اجتماعی تأثير  سرمايهمديريتی، تحت -و امنيتی

 اجتمراعی ی مسرتقيمی برين سررمايه   طوری كه در مورد شرهر ميانردوآ  رابطره   نيز قرار دارد، به( هاعضويت در شبکه

 .شودها مشاهده می پذيری آنهای ادمام شده در شهر و وضعيت زيستمحله

در وضعيت خو  قرار داشته و ( كندیتقی آباد و بشيرخان) 05و  07های اجتماعی محلهبا توجه به اين كه سرمايه
ی ديگرر، شررايط   موقعيت اين دو روستا نيز در فاصله دور از بافت اصلی شهر و به صورا بافت گسسته است، و از سو

تروان گفرت   قرار دارد، بنابراين می( كندیبشيرخان)و متوسط ( آبادتقی)ها نيز در وضعيت خو  پذيری اين محلهزيست

پرذيری  ها، بين ميرزان فاصرله از شرهر و زيسرت    پذيری محلهی مستقيم بين سرمايه اجتماعی و زيستعالوه بر رابطه

ی مثبرت و  در نهايت اين كه، اگرچه برر اسراس ايرن پرژوهش، رابطره     . شودی مستقيمی مشاهده میفضاها نيز رابطه
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پرذيری فضراهای روسرتايی ادمرام شرده در شرهر       اجتماعی و زيسرت ی اصلی شهر، سرمايهمستقيم بين فاصله از بدنه

شرهرهای  )ها يکسان نبروده اسرت و در مروارد ديگرر     ی محلهمياندوآ  تأييد گرديد، اما شدا اين رابطه در مورد همه

های بنابراين، برای پژوهش. هايی وجود خواهد داشت و عوامل ديگری در اين زمينه مطرح خواهند بودنيز تفاوا( ديگر

پرذيری  اجتمراعی و زيسرت  ی برين فاصرله از شرهر، سررمايه    گانهی سهشود عالوه بر آزمودن رابطهبعدی پيشنهاد می

اجتمراعی و  ی سررمايه عوامرل اصرلی و فرعری ديگرری در زمينره     های روستايی ادمام شرده در شرهر، برر روی    محله

توانرد شرامل مبرده مهراجران     شهری نيز متمركز شوند؛ برخری از ايرن موضروعاا مری     -پذيری فضاهای روستازيست
 .روستايی، قوميت، مذهب، نوع شغل و سطح درآمد باشد

باشد و از طرفی با توجه افزايش زيست پذيری می ويژه در بعد محلیها بهريزیبا توجه به اينکه تمام اهداف برنامه
-اجتماعی و به تبع آن منجرر بره كراهش زيسرت    به نتايج اين تحقيق كه ادمام روستاها به شهر باعح كاهش سرمايه

 :شودپذيری اين محالا پيشنهاد میشود اقداماا زير برای بهبود زيستها می پذيری در آن

ماعی روستاهای ادمام شده در اعتمادسازی و جلرب مشراركت مهراجرين در    افزايش نقش نهادهای محلی و اجت -
 امور عمومی و مردمی روستا

هرا در نهادهرای محلری روسرتاهای      افزايش مشاركت مهاجرين در كارهای عمومی روستا از طريق عضويت آن -
 ادمام شده

ای مشترک و تعلق به آينده های فرهنگی نظير احساس هويت جمعی و سازمانی مشترک، احساستقويت مؤلفه -
 و جمعی با ايجاد نظام های مشاركتی  ميره

هرا كره در نهايرت بره ايجراد       ها و مراسرم  ها، جشن سازی بحح و مناظره و برگزاری تجمعاا و سخنرانیفراهم -
 .همبستگی، اعتماد و عاليق مشترک در بين ساكنان ادمام شده روستا منجر شود

عمومی برای حضور اقشار مختلف جمعيرت ايرن روسرتاها كره منجرر بره افرزايش         بسترسازی و ايجاد فضاهای -
 .های اجتماعی و اعتماد ساكنان خواهد شد شبکه
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Abstract 
Rural settlements have changed over time in different aspects. These changes 

can improve livability and quality of life in the settlements. In recent decades, one 

of the changes that the pre-urban villages have faced is that they were integrated 

into cities by the physical development of cities. This integration results in 

significant changes in various aspects of life and it can be useful in improving or 

reduction of viability of villages. The purpose of this research is the role analysis of 

social capital on the livability of integrated villages in the city of Miandoab. The 

research method used in this study was descriptive – analytical. Data collection 

tools were library research and field survey (observation, interviews and 

questionnaires). Multiple regression and geographically weighted regression were 

used for data analysis. The results show that in the Miandoab city, the villages that 

were closer to the city and had a better position relative to other cities in the region 

in terms of communications and potential for accepting immigrants and had a 

negative social capital coefficient. The low level of social capital in these villages 

has caused a reduction of their viability. 

 

Keywords: Preurban Villages of Miandoab, social capital, livability, quality of 
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