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Introduction: Cities are the focal point of many concerns that affect their sustainability. 

Urban livability is associated with quality of life, sustainability, quality of place and healthy 

communities.The livability of cities is highly influenced by the actions of urban management 

as the main custodian of city affairs, and the balance between these two sectors promotes 

urban livability. 

Data and Method: The present study has a practical purpose and descriptive-analytical 

nature and has been done by quantitative method and by distributing a questionnaire among 

384 citizens of the 6th and 9th districts of Mashhad metropoli. The collected data were 

evaluated and analyzed using SPSS software and t-test as well as structural equation 

modeling (SEM) with AMOS software. 
Results: Findings show that in the current situation, the livability dimension in Region 9 is at 

a desirable level with an average of 3.97.  The average dimensions of urban management in 

region 9, with an average of 3.14 shows a higher than average situation.  The average 

dimension of livability in region 6, equal to 3.034, the situation is above average and the 

dimensions of urban management equal to 2.40, which is undesirable. The results showed 

that in terms of how urban management measures affect livability, in region 6 the index of 

livability services (access, environment, housing, health) has a high impact and has a direct 

relationship in region 9 investment index with all five  Resilience index (access, 

environment, housing, health care, security) has a strong impact and a direct relationship. 

Conclusion: There is a need to promote the current situation of both urban 

management indexes and livability measures in Mashhad. Results also show that 

urban management can affect many of livability measures and therefore requires a 

careful considerations. 
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English Extended Abstract 
 

Introduction 

Urban management in social conditions directly urban sustainability, including, Kalbadi, biohmahi, 

economic and economic services and directly, plays parts of the environment in improving the 

environmental performance of the country. Coordination between these two issues can play a role in 

improving the country's environmental status. On the other hand, the increasing population of cities has 

brought harmful consequences for cities. The continuation of such urban growth with social, economic, 

physical and environmental problems is critical and a warning for the instability of the city. Meanwhile, 

other problems such as pollution, traffic and psychological problems greatly reduce the quality of life and, 

consequently, livability in cities. Sustainability is a concept that ultimately brings a city away from all 

kinds of pollution, traffic, environmental, economic, social and physical problems for citizens. In the 

meantime, addressing urban livability in relation to the dimensions of urban management in the 6th and 

9th metropolitan areas of Mashhad, because the city of Mashhad is facing an increase in urbanization and 

as a result of population growth, witnessed problems in accessing facilities and facilities. Quality of life 

including; Poverty, environmental degradation, lack of adequate urban services for all, problems with 

access to land and adequate shelter are of great importance. The most important objectives of the present 

study are: analysis of the current situation of urban management measures in the 6th and 9th metropolitan 

areas of Mashhad from the perspective of citizens, comparative analysis of livability in the 6th and 9th 

metropolitan areas of Mashhad and identifying the impact of urban management on livability indicators of 

Mashhad metropoli. 

Data and Method 

This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of nature and method. The 

research method forms the main body of any research. Therefore, in the first stage, in order to achieve the 

theoretical foundations of the research title and obtain information about the indicators of urban 

management and livability, the method of libraries and documents (books, magazines, articles, statistics, 

etc.) has been used. In the next step, a researcher-made general and specialized questionnaire was used to 

collect information. Cochran's formula was used to determine the statistical sample size and the research 

sample was 384 people from regions 9 (as local area) and region 6 (as less possible area) of Mashhad 

metropolis, this number using the formula of proportionality between the two regions Were divided. Data 

analysis was performed using t-test in SPSS software to assess the status of urban management and 

livability indicators in two regions 6 and 9 of Mashhad metropolis. Finally, using the structural equation 

model of AMOS type and evaluation factor analysis test, the effect of each of the components of urban 

management on the livability index was measured. 

Results 

Findings show that in the current situation, the livability dimension in Region 9 is at a desirable level with 

an average of 3.97.  The average dimensions of urban management in region 9, with an average of 3.14 

shows a higher than average situation.  The average dimension of livability in region 6, equal to 3.034, the 

situation is above average and the dimensions of urban management equal to 2.40, which is undesirable. 

The results showed that in terms of how urban management measures affect livability, in region 6 the 

index of livability services (access, environment, housing, health) has a high impact and has a direct 

relationship in region 9 investment index with all five  Resilience index (access, environment, housing, 

health care, security) has a strong impact and a direct relationship. 

Conclusion 
There is a need to promote the current situation of both urban management indexes and livability 

measures in Mashhad. Results also show that urban management can affect many of livability measures 

and therefore requires a careful considerations. 
 

 

https://dx.doi.org/10.22103/JUSG.2021.2057


 

 

 

 

 

 

  

 ۶شهر مشهد )نمونه موردی: منطقه  پذیریزیستسازی تأثیرگذاری اقدامات مدیریت شهری بر مدل

 (۹و 

  زاده، زهره پیرزاده، راضیه قاسم 1امیدعلی خوارزمی

 Kharazmi@um.ac.ir رایانامه: .ایران مشهد، استادیار دانشگاه فردوسی مشهد، -1

 ، مشهد، ایران.کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد دانشجوی -2

 ، مشهد، ایران.کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد دانشجوی -3

 چکیده اطالعات مقاله

 پژوهشی ۀمقالنوع مقاله: 

 

 

 02/02/1400 :افتیدر خیتار

 31/05/1400: بازنگری خیتار

 07/08/1400: رشیپذ خیتار

 01/01/1401: انتشار خیتار

 

 

  ها:واژهکلید

، مدیریت شهری، پذیریزیست

سازی معادالت ساختاری مدل

(SEM) ،شهر مشهد. 

 

 

 پذیریزیستدهد، قرار می تأثیر تحتها را هایی هستند که پایداری آنشهرها نقاط کانونی بسیاری از نگرانی :مقدمه

شهرها بسیار متأثر از  پذیریزیستشهری باکیفیت زندگی، پایداری، کیفیت مکان و اجتماعات سالم در ارتباط است. 
 پذیریزیستعنوان متولی اصلی در امور شهر هست و تعادل بین این دو بخش باعث ارتقاء اقدامات مدیریت شهری به

 شود.شهری می

 عیو توز یدارد و با روش کم یشیمایپ- یفیتوص یتیو ماه یردپژوهش حاضر ازنظر هدف کارب :روشداده و 

با  شدهیگردآور یهاشهر مشهد صورت گرفته است. دادهکالن 9و  6نفر از شهروندان دو منطقه  384 انیپرسشنامه م
افزار آموس با نرم (SEM) یمعادالت ساختار یسازمدل نیتست و همچن یو آزمون ت SPSSافزار استفاده از نرم

(AMOS) قرار گرفت. لیوتحلهیو تجز یابیمورد ارز 

در  97/3با میانگین  9پذیری در منطقه که در وضعیت موجود بعد زیست دهدمیپژوهش نشان  هاییافته :هایافته

وضعیتی باالتر از متوسط را  14/3، با میانگین 9سطح مطلوبی قرار دارد. میانگین ابعاد مدیریت شهری نیز در منطقه 
، وضعیتی باالتر از متوسط و ابعاد مدیریت شهری 034/3، برابر با 6پذیری در منطقه . میانگین ابعاد زیستدهدمینشان 

همچنین از جهت نحوه تأثیرگذاری اقدامات مدیریت شهری بر  است. آمدهدستبه باشدمیکه نامطلوب  40/2 برابر
 تأثیر، مسکن، بهداشت و درمان( زیستمحیطپذیری )دسترسی، شاخص خدمات بر زیست 6در منطقه پذیری، زیست

پذیری )دسترسی، پنج شاخص زیست با هر گذاریسرمایهشاخص  9زیاد و دارای رابطه مستقیم است. در منطقه 
 باشد.قوی و رابطه مستقیم می تأثیردرمان، امنیت( دارای -، مسکن، بهداشتزیستمحیط

های مدیریت شهری و زیست پذیری در دو منطقه یادشده در وضع موجود نیاز به هر دو بعد و شاخص :گیرینتیجه

شهر مشهد، این دو پذیری کالنی مدیریت شهری بر زیستهابهبود دارند و همچنین با توجه به تأثیرگذاری شاخص
 .ریزی شهری قرار گیردها الزم است در اولویت برنامهمقوله و ارتباط آن

. (9و6:یمورد)نمونه  شهر مشهد یریپذستیز بر یشهر تیریاقدامات مد یرگذاریتأث یمدلساز(. 1401) زاده، راضیه؛ پیرزاده، زهره.امیدعلی؛ قاسم، خوارزمی استناد:

  :642022.20JUSG./10.22103http//doi.org/ DOI .97-119(، 1) 9 یای اجتماعی شهری،جغراف
  

 نویسندگان. ©                                                          .شهید باهنر کرماندانشگاه  شر:نا
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 مقدمه

طی آن تعداد زیادی از شوند که عنوان یک فرآیندی چندبعدی تعریف میبهشهرها موجودیتی پویا و پیچیده دارند و 

. چنین رشد سریعی دهندمی تشکیل را شهرها و شوندمی متمرکز کوچک نسبتاً جغرافیایی منطقه یک در سرعتمردم به

های جاری هایی هستند که بحثنقاط کانونی بسیاری از نگرانیها و منابع طبیعی شهر، به دلیل فشار اضافی بر زیرساخت

توسعه پایدار با سه بعد اصلی اجتماعی، (. Shayan & etal,2020:1)کنند ریزی میدر مورد توسعه پایدار را برنامه

پذیری ی شهری بازکرده است. درواقع زیستریزپذیری در برنامهمحیطی راه را برای مفهوم زیستستاقتصادی و زی

 ریپذیزیستواژه (. 42: 1398مقدم و همکاران، م توسعه پایدار شهری است )ساالریمفهوم و رویکرد جدیدی در پارادای

به کیفیت زندگی در هر محیط و در اصل  شودهای مختلف تحت شرایط مختلفی استفاده میشهری اغلب توسط گروه

پذیری یک مفهوم کلی است که با تعدادی از مفاهیم و زیست(. Bo & etal, 2019:1)شود زندگی انسانی مربوط می

های مختلفی مانند تماعات سالم در ارتباط است و جنبهاصطالحات دیگر مانند پایدار، کیفیت زندگی، کیفیت مکان و اج

عنوان کیفیت پذیری شهری به(. مفهوم زیست28: 1399، و همکاران  مسائل مادی و غیرمادی را دربرمی گیرد )اکبری

 & Alijani) شده استشده است که شامل افراد، محیط طبیعی و محیط ساختهزندگی و رفاه ساکنان شهری تعریف

etal, 2020:1.) اند که در هر منطقه شهری با توجه به شرایط هاییزیست شهری شاخصهای محیطشاخص

ابزارهایی برای ارزشیابی  و ؛شوندمی تعیینونقل و پسماند( های )آب، خاک، هوا، انرژی، حملمحیطی در بخشزیست

الب صنعتی، با افزایش جمعیت شهرها (. پس از انق256: 1394 شوند )رباطی،زیست در شهرها محسوب میکیفیت محیط

محیطی فراوانی پیش آمد؛ طوری که رویکردهای متنوعی در مورد حفظ شهرها مسائل زیستگیری کالنو شکل

ریزی زیست شهری همانند نظریه باغشهر، شهر سبز، شهر اکولوژیک و توسعه پایدار شهری در ادبیات برنامهمحیط

-ناب و باباییپذیر قلمداد کرد )ویسییستا را در راستای به وجود آمدن شهرهای زهتوان آنشهری مطرح شدند که می

محیط شهری پیچیده، پویا و متنوع، مستلزم ظرفیت باالی مدیریتی است که مدیریت مطلوب شهری (. 49: 1398 اقدم،

شهری ازجمله اجتماعی،  (. مدیریت شهری در ابعاد مختلف پایداری1: 1399 قابلیت فراهم کردن آن را دارد )روکی،

زیست نقش به عنوان بخش جدانشدنی از محیطبهمحیطی، خدماتی و اقتصادی دخالت مستقیم دارد و کالبدی، زیست

تواند در ارتقاء جایگاه نماید. برقراری تعادل بین این دو مبحث میمحیطی کشور ایفا میسزایی را در بهبود عملکرد زیست

(. از طرفی افزایش روزافزون جمعیت 37: 1399 ، و همکاران داشته باشد )قره بخشی زیست کشور نقش مؤثرمحیط

گونه رشد شهرنشینی با مشکالت اجتماعی، شهرها پیامدهای زیان باری را برای شهرها به ارمغان آورده است. تداوم این

. در این میان مشکالتی دیگر آفرین است و هشداری است بر ناپایداری شهرمحیطی بحراناقتصادی، کالبدی و زیست

شدت رها را بهپذیری در شهتبع آن زیستنی کیفیت زندگی و بهها، ترافیک و مسائل و مشکالت رواهمچون انواع آلودگی

ها، ترافیک، مشکالت از انواع آلودگی دورنهایت شهری به پذیری مفهومی است که دردهد. زیستکاهش می

(. 1056: 1399محمدی و همکاران، آورد )و کالبدی را برای شهروندان به ارمغان می محیطی، اقتصادی، اجتماعیزیست

پذیری شهری، سالمت شهری است و منظور از سالمت شهری بهبود شرایط یکی از مفاهیم جدید در حوزه زیست

ار است های شهری است که بر سالمت و بیماری شهروندان تأثیرگذاجتماعی، جسمی، محیط فیزیکی و زیرساخت

 (.44: 1399 )کیخاونی و همکاران،

توسعه، با توجه به منابع اندکشان، با رشد ای که در این میان مطرح است نحوه برخورد کشورهای درحالمسئله   

ها، ها دارای پنج بعد اصلی است: ظرفیتها و نحوه برخورد با آنفزایند جمعیت شهری و پیامدهای آن است. این چالش
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ها و تالش برای بهبود ساختار مالی، منافع متکثر، امنیت، مدیریت شهری، پذیرش واقعیت رشد شهرها و جمعیت آنمنابع 

و عملکرد مدیریت شهری رویکرد اصلی برای رویارویی با این مسائل است. براین اساس روش برخورد با مشکالت 

(. عواملی چون نبود 66: 1389 پرتوی، شهری تا حد زیادی به مدیریت کارآمد شهری بستگی دارد )نادری و

نامه اجرایی در زمان مناسب و پیشی گرفتن مالحظات های موازی، عدم تدوین آیینهای الزم، مدیریتزیرساخت

ها گردیده رنامهزیست منجر به کاهش اثربخشی مواد قانونی مصوب در بحفظ محیط هایضرورت بهاقتصادی نسبت 

های توجهیها و بیزیست شهری از جنبه مدیریتی نیز دستخوش ناهماهنگیحفظ محیط همین موضوع ۀمثاباست و به

ریزی (. مدیریت شهری در ایران در رابطه متقابل و ارگانیک با برنامه69: 1395 متعددی شده است )ملکی و سعیدی،

(. 57: 1381 دیگر باشند )نصیری،آنکه این دو باید در پیوند و تأثیرپذیری مداوم از یکمحیطی نیست. حالشهری و زیست

دهنده آن پذیری شهری، برقراری تعادل بین عوامل تشکیلزیست و افزایش زیستبهسازی محیط برای حفاظت، بهبود و

دهنده ازنظر کمی و کیفی و ارتباطی در شرایط مناسبی ضروری است. ضرورت تعادل نیز در این است که عوامل تشکیل

های نامناسب شهری ها و فعالیتهای ضعیف و اجرای پروژههای نادرست، تصویب برنامهسیاست قرارگرفته باشند. اتخاذ

زیست شهری در نیل به توسعه شوند. نقش مدیریت محیطهای شهری محسوب میها، تخریب و آلودگینظمیمنشأ بی

بنابراین پرداختن  ؛(209: 1398 محیطی حائز اهمیت است )امیدواری و قندهاری،پایدار و کاهش و رفع معضالت زیست

پذیری با اهدافی از قبیل حل مشکالت شهری، ارتقای کیفیت زندگی در شهر ی جدید شهرسازی مانند زیستهابه تئوری

های بومی و محلی وسوی مطلوبیت بیشتر با احترام گذاشتن به ارزشو کارآمدی مدیریت شهری و راهبری شهر به سمت

 (.1: 1398 است )قیطاسی، بیش از بیش اهمیت یافته

شهر مشهد به کالن 9و  6پذیری شهری در ارتباط با ابعاد مدیریت شهری در منطقه اختن به زیستدر این میان پرد  

همین افزایش جمعیت، شاهد به وجود آمدن معضالت  ۀمثابشهرنشینی مواجه بوده و بهکه شهر مشهد با افزایش دلیل این

زیست، فقدان خدمات شهری امکانات و تسهیالت کیفیت زندگی ازجمله؛ فقر، تخریب محیطو مشکالت در دسترسی به 

عنوان دومین شهر مناسب برای همه، مشکالت دسترسی به زمین و سرپناه مناسب دارای اهمیت زیادی است. مشهد به

های و یکی از محدودیتپذیری شهری مواجه است ر با مشکالت فراوانی ازلحاظ زیستازلحاظ وسعت و جمعیت در کشو

جمله  پذیری ازها هست. مسائل مرتبط با زیستآن ریزی و اجرایشهر مشهد نیز نبود مدیریت واحد برای برنامهکالن

شود. با ارزیابی عنوان یک چالش در مدیریت شهری یاد میتوجه مدیران شهری است و از آن به مسائلی است که مورد

پذیری جلوگیری کرد. در این پژوهش نیاز رات منفی توسعه شهری بر روی زیستاز اثتوان درست از مسائل شهری می

شهر مشهد پرداخته شود و پذیری کالنهای اصلی زیستیریت شهری در شاخصاست که به تحلیل نقش مد

ت پایدار، لحاظ عملکرد مدیریتی بررسی شود زیرا فضاهای شهری بدون مدیری های موجود در مناطق مختلف ازنابرابری

های جدید شهر مشهد دگرگونی اساسی در عملکرد مطلوبی نخواهند داشت و نیاز است که برای رویارویی با چالش

از: تحلیل وضع موجود اقدامات  اندعبارتترین اهداف تحقیق حاضر های مدیریت شهری اعمال گردد. مهمدیدگاه

 9و  6پذیری در مناطق زیست ایمقایسهه شهروندان، تحلیل مشهد از دیدگا شهرکالن 9و  6مدیریت شهری در منطقه 

 مشهد. شهرکالنپذیری های زیستمدیریت شهری بر شاخص تأثیرگذاریمشهد و شناسایی نحوه  شهرکالن
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 نظریپیشینۀ 

 پذیر دارای ارتباط بسیار تنگاتنگ با مدیریت شهری،ذیری شهرها و محقق کردن شهر زیستپافزایش کیفیت زیست

عنوان نهاد اصلی معموالً به هایمرتبط و فعال در امور شهری هست. از بین این نهادها، شهردار یهانهادها و سازمان

 دارند و مسئول توسعه شهر دررا در حل مسائل و مشکالت شهری به عهده یاکنندهنییمدیریت شهری، نقش تع

میان  یساز(. هماهنگ301: 1399و همکاران،  )بابائی شندبایمختلف اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و... م هایینهزم

، شناخت عناصر یزیرعناصر شهری جهت اداره مطلوب امور شهری بر عهده نظام مدیریت شهری هست. توانایی برنامه

سیستم و ایجاد روابط متقابل بین این عناصر جهت رسیدن به هدف سیستم و افزایش رویکرد مطلوب شهری، جهت 

 )یزدان پناه عبدالملکی، دهدیاه و ارتقای کیفیت زیست پذیری شهری عمده وظایف مدیریت شهری را تشکیل مایجاد رف

1392 :1 .) 

مدیریت شهری عبارت از ساماندهی عوامل و منابع برای پاسخگویی به نیازهای ساکنان شهر : مفهوم مدیریت شهری

گیرد. هدف کالن مدیریت شهری  بیشتر حیطه کالبدی را در برمیاست. با توجه به اینکه شهر دارای نظامی باز است، 

مدیریت شهری، ایجاد محیطی قابل زندگی برای همه و همراه با عدالت اجتماعی، کارایی اقتصادی و پایداری 

، تخصیص منابع، اجرا و یگذاراستی(. مدیریت شهری شامل س42: 1398 محیطی است )ساالری و همکاران،زیست

مراتب سیستم فضایی و بخشی از سلسله ۀمثابا بهمدیریت شهری ر  (.Wong & etal, 2006: 684)ست عملیات ا

های مختلفی مانند نوع حکومت، مدیریت، سطح آگاهی، تقسیمات سیاسی و جغرافیایی هر کشور بر اساس مؤلفه

یریت شهری باهدف اداره مطلوب دهد. مدگیری و... شکل میمندی، اجتماعی، و مشارکت مردم در نظام تصمیمعالقه

(. شالوده مدیریت 1001: 1399 نژاد و همکاران،امور شهر سعی دارد روابط میان عناصر شهری را هماهنگ کند )احمدی

سازی منابع برای دستیابی به اهداف شهری عبارت است از بر عهده گرفتن نقش فعال در توسعه، مدیریت و هماهنگ

زندگی جمعیت  ترین هدف مدیریت شهری ارتقای شرایط کار و(. مهم316: 1396 رحمانی، توسعه شهری )پیر بابایی و

های مختلف اجتماعی و اقتصادی و حفاظت از حقوق شهروندان، تشویق به توسعه اقتصادی ساکن، در قالب اقشار و گروه

در نگاه دیگر مدیریت شهری (. 5: 1393فر و علوی نسب،حفاظت از محیط کالبدی است )محمدیو اجتماعی پایدار و 

مسائلی که ساکنان شهرها با  شدن براقدامات دولتی و خصوصی برای چیرهتالش برای هماهنگ کردن و یکپارچه کردن 

 (.143: 1393 آن مواجه هستند )کماسی و حسینی،

بسط ایدئولوژی و گردد که افراد در پی پذیر به دوران یونان بازمیخاستگاه مفهوم شهر زیست :پذیری شهریزیست

محیطی طی سه دهه پایانی قرن (. موضوع پایداری زیست125: 1399 همکاران، و مفهوم عدالت و انصاف بودند )حیدری

که شهرها امروزه آنجایی ها بوده است. ازتوجه بسیاری از افراد بخصوص محققین و دولت ای موردطور ویژهبیستم به

روند تقاضا برای توسعه پایداری شهری و شهرهای محیطی به شمار میپایداری زیستترین عوامل مؤثر بر عنوان مهمبه

ها و ای فرصتطور فزایندهدیگر امروزه بهعبارتترین چالش فراروی بشریت در قرن بیستم و یکم است بهپایدار مهم

های شته و گسترش فعالیتهای اصلی جهان در شهرها متجلی گردیده و رشد شتابان شهرنشینی در چند دهه گذچالش

محیطی را بشدت افزایش داده است. شهرهایی که های شهری را کاهش و در مقابل ضایعات زیستصنعتی، زیرساخت

محیطی متعددی مواجه های زیستسرعت رشد کرده به دلیل تخریب محیط طبیعی در حال حاضر خود با بحرانبه

پذیر معادل ر زیست(. شه32: 1390ز آن هستند )حسین زاده و همکاران،های بارشهرهای ایران نمونهاند و کالنشده

شده توسط ساکنان یک شهر منطقه عنوان کیفیت زندگی تجربهپذیری بههست. زیست”Livable City“ عبارت 
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پذیری زیستدهد. یکه غنای فرهنگی را انعکاس م ی استشود. این کیفیت مرتبط با فضاهای شهری مطلوبتعریف می

دانند و یم عنوان یک شهروند واقعی در شهرگونه تعریف کرد که هر یک از افراد جامعه خود را بهتوان ایندر شهر را می

پذیری وابستگی متقابل میان ابعاد اجتماعی ،اقتصادی، و پایداری و زیستپذیر همچنین در شهرهای زیست

پذیر مکانی مطلوب برای محیط شهری زیست. (2: 1393 بهرامی، و )محمدی اندمحیطی را به رسمیت شناختهزیست

کنند را زندگی، کار، تعامل، مشارکت و توانمندسازی هست، مکانی که نیازهای و انتظارات افرادی که آنجا زندگی می

سالمت اجتماعی، پذیری، به یک سیستم شهری که در آن به(. زیست60: 1397و همکاران،  سازد )ایمانیبرآورده می

ه آن مفهوم استحکام گردد. اصول کلیدی که بقتصادی، کالبدی و روانی همه ساکنانش توجه شده است اطالق میا

 (.3: 1397 همکاران،و  زیاریارکت، تفرج، و قدرت بخشیدن است )برابری، عدالت، امنیت، مش :بخشد شاملمی

 پیشینۀ عملی

شده است که ازجمله پذیری انجام شهری و زیست ژوهش در مورد مدیریتچندین پ داخلی و خارجیدر مطالعات 

 توان به این موارد اشاره کرد: ها میآن

بر  «شهر تهرانپذیری کالنارائه الگوی ترکیبی زیست»در پژوهش خود با عنوان  ،(1396موسوی نور و همکاران )  

اند که یافتهبه این نتایج دستاند و پذیری را موردسنجش قرار دادهشاخص زیست 13های زیرساختی، شاخصاساس 

ارند. در بین د ترین امتیاز راشاخص امکانات و خدمات زیرساختی باالترین امتیاز و شاخص پیوستگی و تعلق مکانی پایین

حائز باالترین نمره و در مقابل  3 و 2 و 1پذیری، باالترین نمره متعلق به بعد اقتصادی است و منطقه گانه زیستابعاد سه

 041/3شهر تهران برابر با پذیری کالنی قرار دارد و نمره میانگین زیستپذیرترین رتبه ازنظر زیستدر پایین 20ه منطق

پذیری های زیستخودارزیابی وضعیت شاخص در تحقیق ،(1396که نشانگر سطح پایین است. رخشانی نسب و نیری )

های ند که میانگین کلی شاخصکنهر زاهدان( بیان میش گانهپنجشناسی مناطق  شهری از دیدگاه شهروندان )مورد

، در حد متوسط قرار دارد و دارای 02/3تر از حد متوسط است و بعد اجتماعی با میانگین و پایین 67/2پذیری زیست

های و بعد زیرساخت 64/2های شهری با میانگین ، بعد چالش54/2تری است. بعد اقتصادی با میانگین وضعیت مطلوب

پذیری ند. منطقه یک دارای بیشترین زیستباشند و وضعیت نامطلوبی دارکمتر از حد متوسط می 50/2ری با میانگین شه

(، در پژوهش خود تحت عنوان 1398ناب و بابایی اقدم )پذیری هست. ویسیدارای کمترین رتبه در زیست 4طقه و من

تفسیری و تکنیک میک مک -سازی ساختاریه از رویکرد مدلپذیری با استفادبندی عوامل مؤثر بر زیستن و سطحتبیی»

 5اند. نتایج نشان داده که ها پرداختهبندی آنشاخص را شناسایی و به سطح 13 ،«تبریز( شهرکالن)مطالعه موردی 

افزایش ونقل عمومی و پایدار، شاخص، توزیع عادالنه امکانات و خدمات زیرساختی، اشتغال مناسب و پایدار، توسعه حمل

-دی نقش بسیار مهمی در وضعیت ریستهای کلیعنوان شاخصامنیت فردی و اجتماعی و توسعه آموزش عمومی به

اند از: اقتصادی، اجتماعی و شهر تبریز عبارتپذیری کالنترین ابعاد اثرگذار بر زیستمهم شهر تبریز دارند وپذیری کالن

 محیط زیستی.

کند بیان می «زیست شهریهای مدیریت شهری و محیطشاخص»ی با عنوان در پژوهش ،(2002کنت باتون )   

آن شهر  محیطیزیستمدیریتی مربوط به یک شهر و عملکرد  هایشاخصپیوندهای مهمی بین شرایط محیط محلی و 

برای بررسی  «های جدید از استرالیاپذیری: درسزیست»در پژوهشی تحت عنوان  ،(2014وجود دارد. بدلند و همکاران )

کننده اجتماعی سالمت، بر اساس اطالعاتی که در مدت سه سال گیری عوامل تعیینها برای اندازهپتانسیل شاخص
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پذیری مرتبط با سالمت اجتماعی د و در کنار این یازده حوزه زیستانشاخص مشخص کرده 233آوری کرده بودند، جمع

تحصیالت، اشتغال و درآمد، خدمات بهداشتی و اجتماعی، مسکن، اوقات فراغت اند ازجمله: جنایت و ایمنی، را تعیین کرده

ونقل، انسجام اجتماعی و دموکراسی و فرهنگ، غذاهای محلی و سایر کاالها، محیط طبیعی، فضای باز عمومی، حمل

فاه مرتبط باشند تا سالمت و ر درزمینهتوانند با اطالعات موجود کنند که تمامی این موارد میبیان می هاآنمحلی. 

 ریزی شهری در داخل استرالیا را هدایت کنند.های برنامهسیاست

 شناسیها و روشداده

هست. روش تحقیق بدنه اصلی هر  پیمایشی -این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت و روش توصیفی

 در اطالعات کسب و پژوهش عنوان نظری مبانی به دستیابی برای اولدر مرحله  جهتبدیندهد. پژوهش را تشکیل می

 هاآمارنامهو اسنادی )کتب، مجالت، مقاالت،  ایکتابخانه روش از شهری، پذیریزیست و مدیریت هایشاخص با رابطه

های پیشین، پرسشنامه در دو بخش که ابتدا با استفاده از مطالعات اسنادی و نتایج پژوهشطوریبه ؛است شدهاستفادهو...( 

( آمده است. 1گویه تنظیم شد که در جدول ) 64شاخص و  10پذیری درمجموع شاخص مدیریت شهری و شاخص زیست

 استفادهعمومی و تخصصی محقق ساخته،  سؤاالتاطالعات از پرسشنامه متشکل از  آوریجمع منظوربهدر مرحله بعدی 

 9نفر از شهروندان منطقه  384است و نمونه پژوهش شده . برای تعیین حجم نمونه آماری از فرمول کوکران استفادهشد

شهر مشهد تعیین شدند که با توجه به تعداد منطقه کمتر برخوردار( کالن عنوانبه) 6منطقه برخوردار( و منطقه  عنوانبه)

م شد، ، این تعداد با استفاده از فرمول تناسب بین دو منطقه تقسیموردمطالعهو وسعت و جمعیت مناطق  هاپرسشنامه

وسعت و جمعیت  تناسببهنفر  159، 6نفر و تعداد نمونه در منطقه  226، 9که تعداد نمونه پژوهش در منطقه  ترتیباینبه

جهت محاسبه پایایی پرسشنامه از آلفای به دست آمد.  موردنیازتوزیع و اطالعات  هاپرسشنامهانتخاب شدند، سپس 

افزار ها با استفاده از آزمون تی تست در نرمتفاده شد. در مرحله تحلیل دادهاس 9و  6برای دو منطقه  Spssکرونباخ در 

Spss شهر مشهد مورد سنجش قرار کالن 9و  6های مدیریت شهری و زیست پذیری در دو منطقه وضعیت شاخص

ت به تعیین نسبو آزمون تحلیل عاملی تأییدی  AMOSبا استفاده از مدل معادالت ساختاری از نوع  گرفت. در نهایت

 پذیری اقدام گردید.مدیریت شهری بر روی شاخص زیست هایمؤلفهاز  هرکدام تأثیرمیزان 

پذیری شهری( و متغیر مستقل )مدیریت شهری( را و متغیرهای مرتبط شامل متغیر وابسته )زیست هاشاخص (1)جدول 

 .دهدمینشان 

 پذیریها و متغیرهای مدیریت شهری و زیستشاخص -1 جدول
 مدیریت شهری

 منابع هاسنجه هاشاخص
 
 

 خدمات شهری

 (city services 1)                        ها        . بحران1
 (city services 2)      و خدمات ایمنی    نشانیآتش. 2
 (city services 3)                               ها. بازیافت3
  (city services 4)                       ها      . آرامستان4

  (city services 5)       شهری               تأسیسات. 5

((Hajduk,2016 

 
 
 

 ( physical 1)                     های شهری. زیرساخت1
 (physical 2)                           ها . قدمت ساختمان2
 (physical 3)                                  . شبکه معابر 3

 ( و )رضویان1394 زاده خانقاهی و آزادی،)مجتبی
 رمضان و همکاران پور( و )1393 و همکاران،

،1397) 
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 (physical 4)       . بازسازی بناهای فرسوده         4 کالبدی
 (physical 5)                     همجواری . ناسازگاری5
 (physical 6)                             . کیفیت محالت 6
 (physical 7)              غیرمجاز  وسازهایساخت. 7

 
 

 حکمروایی

 (Governance 1)                . شفافیت               1
 (Governance 2)                      . مشارکت        2

 ( Governance 3)                         مداریقانون. 3
 (Governance 4)                          . پاسخگویی4
 (Governance 5)        . کارایی و اثربخشی         5

و  طیاری( و )1397 و همکاران، زادهاکبر)
 (1399 همکاران،

 
 

 گذاریسرمایه

 (investment 1)         . فضای سبز شهری         1

 (investment 2)         . دفع زباله                    2
 (investment 3)               . اشتغال                 3
 (investment 4)              نوین       هایفناوری. 4
                                (investment 5)      شهری               ونقلحمل. 5
 (                               investment 6)                   ایقهوههای . زمین6

 (1400 ( و )رضایی،1396 )سروشان،

 
 
 

 -فرهنگی
 اجتماعی

                                        (Cultural and social 1)           . امور اجتماعی  1
                                ( Cultural and social 2). خدمات تفریحی )فراغت(2
                             (Cultural and social 3).گردشگری 3

      (  Cultural and social 4)       . ورزش               4
                          ( Cultural and social 5)           . آموزش هنر      5
  (Cultural and social 6)    . فرهنگ شهروندی     6
              (Cultural and social 7)    ها رسانه رسانیاطالع. 7

 (1397 )حبیبی و همکاران،

 پذیریزیست

 منابع هاسنجه هاشاخص

 
 
 
 

 محیطیزیست

 (enviro 1)                 . آلودگی صوتی               1
 (enviro 2)             . کیفیت هوا                        2

 (enviro 3)                   . فضای سبز شهری         3
 (enviro 4)                       ها              . پارکینگ4

 (enviro 5)                             . مبلمان شهری    5
 (enviro 6)                      . منابع طبیعی شهر    6
 (enviro7)پارک ها                                          . 7
 (enviro 8)                 . کیفیت آب شرب              8

Button,2002,  Teixeira&etal,2020 
Felbinger,1990 

 
 
 

 دسترسی

 (access 1)                     . امکانات آموزشی       1

 (access 2)                              . تفریحی           2

 (access 3)  . تجهیزات شهری )آب، برق و...(       3

 (access 4)               . مراکز تجاری و مراکز خرید4

 (access 5)                  عمومی            ونقلحمل. 5

 (access 6)                         . پیاده محوری          6

 (access 7)                     های بهداشتی    . سرویس7

 (1398، سجادی، یاری قلی،نژاد احد)

 
 
 

 مسکن

 (Housing 1)           . قیمت زمین                      1

 (Housing 2)                . نحوه مالکیت               2

 (Housing 3)        . وضعیت فیزیکی مسکن         3

 ( Housing 4)                       . سطح زیربنا          4

 (Housing 5)                        . تعداد اتاق            5

 ( Housing 6)                   . نور و روشنایی مسکن  6

 (1396، شیخی، عیسی لو،)لطیفی

 (1394و همکاران، پور امانپور، پیری،  صفایی) (Security 1)     ( . کنترل و نظارت )پلیس، دوربین1 
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 امنیت

 (Security 2)                    . روشنایی فضا           2

 (Security 3)                      . وقوع جرم             3

 (Security 4)                فضا            پذیریآسیب. 4

 (Security)                        . سرقت                     5

 (Security 6)                    . نزاع گروهی            6

 (Security 7)                  . امنیت زنان                7

 
 

 بهداشت و درمان

 (Healthcare 1)         درمانگاه و. وجود بیمارستان 1

 (Healthcare 2)       . کیفیت خدمات در بیمارستان 2

 (Healthcare 3)      . وجود خدمات تخصصی       3

 (Healthcare 4)              . عملکرد اورژانس       4

 (Healthcare 5)     . تجهیزات پزشکی مناسب       5

 (Healthcare 6)         . خدمات مناسب بیمه          6

( و 1394)مهرنجانی، توالیی، رفیعیان و همکاران،
 (1398)احمدی، حاتمی نژاد، پوراحمد و همکاران،

 های پژوهشمأخذ؛ یافته

 مدل مفهومی تحقیق

ر ارتباط بین مدیریت است. مدل مفهومی زی شدهارائه( 1(، مدل مفهومی تحقیق در شکل )1جدول ) بر اساس  

 دهد.یمنشان  موردمطالعهی هاشاخص بر اساسمشهد  شهرکالن 9و  6پذیری را در منطقه شهری و زیست

 

 

 

 

 

 

 

 مدل مفهومی تحقیق -1شکل 

 قلمرو پژوهش
مشهد شهری در شمال شرق  شهرکالنمشهد هست.  شهرکالن 9و  6محدوده موردمطالعه این پژوهش منطقه   

شرقی و عرض جغرافیایی  60/37تا  2/52ایران و مرکز استان خراسان رضوی است که ازنظر موقعیت ریاضی در طول 

کیلومتر است. این شهر در  945متر و فاصله آن از تهران  990شده است، ارتفاع از سطح دریا شمالی واقع 7/37تا  35/43

کیلومترمربع مساحت، دومین شهر پهناور ایران پس از تهران است. بر  9/142زمان افشاریان پایتخت ایران بوده، مشهد با 

تن جمعیت دارد و نود و پنجمین شهر پرجمعیت  3،001،184بر بالغ 1395ی عمومی نفوس و مسکن سال اساس سرشمار

رود. شهر مشهد با توجه به منابعی که دارد در حال حاضر در تأمین جمعیت خود با مشکالت زیادی مواجه دنیا به شمار می

میلیون زائر را  20هبی است و ساالنه حدود مذ-است، در کنار مشکالت موجود به علت اینکه مشهد شهری توریستی

(. در 67: 1395 صدیقیان،هنرور دهد )پذیری شهری را تحت تأثیر قرار میهمین مسئله نیز وضعیت زیستپذیراست، 

زیست 
 پذیری

مدیریت 
 شهری

 دسترسی

 مسکن

 محیطیزیست

 امنیت

 بهداشت و درمان

 خدمات شهری

 کالبدی

 حکمروایی

 گذاریسرمایه

 اجتماعی -فرهنگی 
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مشهد  شهرکالن 9، منطقه اندشدهانتخابمشهد دو منطقه برای بررسی  شهرکالنگانه  13پژوهش حاضر از میان مناطق 

وسعت در بین مناطق محسوب  لحاظ ازنفر هست. سومین منطقه  327،061 بربالغهکتار مساحت و جمعیتی  4473دارای 

شود، این منطقه به دلیل قرارگیری تعداد زیادی دانشگاه و مراکز علمی در آن عنوان قطب علمی شرق کشور را به می

نفر را  232،616هکتار دارد و جمعیت آن  1869 بربالغمشهد مساحتی  شهرکالن 6منطقه  و ؛خود اختصاص داده است

با بارگاه  جواریهمشود و به دلیل وسعت در بین مناطق مشهد محسوب می لحاظ ازشود، هشتمین منطقه شامل می

 (.3: 1395 ،ملکوتی امام رضا )ع( نیز بسیار حائز اهمیت است )آمارنامه

 

 مشهد شهرکالن 9و  6نقشه منطقه  -2شکل 

 هایافته

 مشخصات پاسخگویان

بودند و  %43و  %34با  49تا  40سنی بیشترین درصد شهروندان پاسخگو برای منطقه شش و نه بین  لحاظ از  

بودند و برای منطقه  %45و زن  %54شش پاسخگویان مرد  منطقه دردهد. سال تشکیل می 60کمترین درصد را بیشتر از 

و برای  نفرِپاسخگویان خانواده چهار  %40افراد خانواده در منطقه شش تعداد  ازلحاظزن بودند.  %42مرد و  %57نه 

میلیون یعنی  4تا  2بیشترین درصد آن  6دهد. از جنبه درآمد ماهانه در منطقه را تشکیل می نفرِچهار  %37منطقه نه 

در منطقه نه پاسخگویان میلیون است.  8تا  6 %7میلیون، 2 تا 1 %11،میلیونیککمتر از  %15میلیون، 6تا  4 13%،22%

کمتر از  %7میلیون، 4 تا 2 %11میلیون، 8تا  6 %16میلیون، 6تا  4 %40درآمدی به میزان درامد ماهانه  ازلحاظ

 دهند.میلیون را تشکیل می 2تا  %6،میلیونیک
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 های تحلیلییافته

 ابزار تحقیق از پایایی مطلوبی برخوردار هست. شودمیمشاهده  (2)که در جدول  طورهمان

 متغیرهای تحقیق باخ کرونضرایب آلفای  -2جدول 
 ضریب آلفای کرونباخ سواالت تعداد مجموع متغیر مناطق

 
 6منطقه 

 0.926 31 159  مدیریت شهری

 0.932 31 159 پذیریزیست
 
 

 0.916 34 225 مدیریت شهری 9منطقه 

 0.906 34 225 پذیریزیست

 های پژوهشمأخذ؛ یافته

 9و  6پذیری در منطقه مدیریت شهری و زیست هایشاخصبررسی وضعیت 

پذیری در دو منطقه از آزمون تی تک های ابعاد مدیریت شهری و زیستوضعیت شاخص وتحلیلتجزیهبرای   

یا سطح معناداری آمده  sigکه با عنوان  (p-value) است. در این آزمون با توجه به معیار تصمیم شدهاستفاده اینمونه

کمتر از  هاآن، بعد مدیریت شهری، حد باال و حد پایین هر دو منفی هستند، میزان 6( در منطقه 4است با توجه به جدول )

پذیری، حد پایین منفی و . در بعد زیستنیست تائیدکه مورد باشد می( 000/0ها )آن دارمعنیحد میانگین است و سطح 

متغیرهای  9( است. همچنین در منطقه 499/0) داریمعنیبرابر میانگین و سطح  هاآناست، میزان  مثبتد باال ح

 هستبیشتر از حد میانگین  هاآناست که میزان  مثبتپذیری حد باال و حد پایین در هردو متغیر مدیریت شهری و زیست

مشهد با  شهرکالن 9یریت شهری و زیست پذیری در منطقه ( هست بنابراین ابعاد مد0.000) هاآن داریمعنیو سطح 

( که میانگین و مقدار آزمون برابر با سه آمده است 3بنابراین با توجه به جدول ) هست؛ دارمعنی %95درصد اطمینان 

عبارتی . به گرددمی تائید، 9 منطقهپذیری در و ابعاد مدیریت شهری و زیست 6پذیری در منطقه ابعاد زیست مطلوبیت

 9شهر مشهد در سطح متوسط به باال قرار دارد. در منطقه  9ابعاد مدیریت شهری و زیست پذیری در منطقه  هایشاخص

 از متوسط است. ترپایینمدیریت شهری  هایشاخصنیز بعد زیست پذیری در سطح متوسط به باال اما 

 پذیریمدیریت شهری و زیست ابعادبرای  اینمونههای تک آماره -3جدول 
 خطای انحراف معیار انحراف معیار میانگین مجموع ابعاد مناطق
 0.047 0.598 2.403 159 مدیریت شهری 6منطقه 

 0.051 0.644 3.034 159 پذیریزیست

 0.042 0.632 3.142 225 مدیریت شهری 9منطقه 

 0.034 0.512 3.979 225 پذیریزیست

 پژوهشهای مأخذ؛ یافته

 پذیریهای مدیریت شهری و زیستبرای شاخص اینمونهتک تیآزمون  -4 جدول

 3مقدار آزمون:  ابعاد مناطق

 95/0 اطمینانفاصله  اختالف میانگین سطح معناداری درجه آزادی Tمیزان  

 بیشترین کمترین

 -0.503 -0.690 -0.596 0.000 158 -12.577 مدیریت شهری 6منطقه 

  0.677 158 0.499 0.034 0.066- 0.135 
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 پذیریزیست

 0.225 0.059 0.142 0.001 224 3.370 مدیریت شهری 9منطقه 

 1.046 0.911 0.978 0.000 224 28.672 پذیریزیست

 های پژوهشمأخذ؛ یافته

 شهر مشهد برپذیری در مناطق شش و نه کالنهای مدیریت شهری بر زیستبررسی اثرات شاخص

 اساس معادالت ساختاری

شهر زیست پذیری در مناطق شش و نه کالن های اثرگذار مدیریت شهری بردر این مبحث به شناسایی شاخص  

توجه به این نکته که در پژوهش  شده است. باپرداخته AMOSافزار مشهد با استفاده از مدل معادالت ساختاری در نرم

های مدریت شهری ترین شاخصتغیر مالک بود، برای بررسی و شناسایی مهمعنوان مپذیری بههای زیستحاضر شاخص

تحلیل عامل تأییدی مرتبه اول( به )در پژوهش در نمونه موردمطالعه از ساختار عاملی  های زیست پذیریبر شاخص

 روش حداکثر درستنمایی استفاده شد.

کند، توافق عمومی و کلی میان تری از مدل فراهم میبرآورد به های برازندگییک از شاخصبرای تعیین اینکه کدام  
در پژوهش حاضر  شاخص گزارش شود. 5شود ترکیبی از رو پیشنهاد میمتخصصین معادالت ساختاری وجود ندارد، ازاین

سطح معناداری،  ،2درجه آزادی ،1برازندگی مدل( کای اسکوئر)برازش مدل از شاخص مطلق  -منظور ارزیابی نیکوییبه
 ،4شاخص برازش تطبیقی ،3های نسبی ریشه خطای میانگین مجذورات برآوردت کای اسکوئر به درجه آزادی شاخصنسب

-های موردنظر در مدلبه بررسی شاخص( 5) استفاده شد. جدول 6و شاخص برازش تطبیقی مقصد 5شاخص ضریب ایجاز

ها برازش در محدوده توان بیان کرد که شاخصمی توجه به تعداد نمونه موردمطالعه با های پژوهش پرداخته است.
 ترین شاخص در این زمینه هست برابرکه مهم ،RMSEA قبول قرار داشته و دارای برازش خوبی بوده و شاخصقابل
به دست آمد که در محدوده مناسب ازنظر کمترین و بیشترین فاصله اطمینان برای معناداری مدل قرار  053/0و  077/0

های مذبور در سطح خوبی قرار دارد. برازش نهایی مدل پس از حذف برخی از مسیرها یانگر این است که مدلداشته و ب
 شده است.( بیان5) در جدول

 های برازش مدل نهایی پژوهششاخص -5 جدول

 قبولمحدوده قابل معیار برازش مدل نوع شاخص
 آمدهدستمقدار به

 9منطقه  6منطقه 

 )برازندگی مدل(های مطلق شاخص

 32/1160 4/1075 + کای اسکوئر

 679 664 + درجه آزادی

 031/0 000/0 05/0≤ سطح معناداری

 091/2 653/1 5/3الی  5/1بین  نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی 

 های نسبیشاخص

 053/0 077/0 ≥08/0 ریشه خطای میانگین مجذورات

 911/0 891/0 ≤9/0 شاخص برازش تطبیقی

 935/0 920/0 ≤5/0 شاخص ایجاز

 825/0 766/0 ≤6/0 شاخص برازش تطبیقی مقصد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 X2 

2 df 

3 RMSEA 

4 CFI 
5 PRADO 

6 PCR 



                 20، پیاپی 1، شمارۀ 9، دورۀ 1401جغرافیای اجتماعی شهری،                                                                                            130
 

 

 های پژوهشمأخذ؛ یافته

 6پذیری در منطقه مدیریت شهری بر زیست هایشاخصاثرگذاری  بررسی

شهر پذیری در منطقه شش کالنترین اثرات شاخص مدیریت شهری بر زیستآمده از شناسایی مهمدستنتایج به  
های های مدیریت شهری بر شاخصمشهد با استفاده از روش تحلیل عامل تأییدی بیانگر این است که اکثریت شاخص

آمده در این خصوص متعلق به دستپذیری دارای تأثیر معنادار است. بیشترین بار عاملی یا ضریب رگرسیونی به زیست
و سپس، میزان تأثیر شاخص خدمات شهری  848/0ندارد تأثیر شاخص خدمات شهری بر میزان دسترسی با وزن بتا استا

 شهر مشهد، شاخصهای فاقد معناداری در منطقه شش کالنبود. از شاخص 698/0بر بهداشت و درمان به میزان 
توان چنین بنابراین می های دسترسی و مسکن و شاخص فرهنگی و اجتماعی بر دسترسی بود؛گذاری بر شاخصسرمایه

شهر مشهد دارای تأثیر معنادار پذیری در منطقه شش کالن های مدیریت شهری بر زیستکه سایر شاخصاستنباط کرد 
روی ابعاد  شاخص مدیریت شهری که دارای بیشترین اثر بر 6توان آمده میدست(. بر اساس نتایج به3است )شکل 

 رد:شهر مشهد هستند را به ترتیب اولویت بیان ککالن 6پذیری در منطقه زیست
 روی دسترسی خدمات شهری بر-1
 روی بهداشت و درمان خدمات شهری بر -2
 محیطیروی زیست کالبدی بر-3
 محیطیروی زیست خدمات شهری بر -4
 روی امنیت خدمات شهری بر -5
 روی امنیت. حکمروایی بر-6
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 پذیری برای منطقه ششمدیریت و زیست هایشاخصبرای  تأییدیمدل تحلیل عامل  -3 شکل

های مدیریت شهری بر بندی میزان تأثیر شاخصبندی و سطحآمده از مدل ساختاری، رتبهدست( نتایج به6جدول )  

دهد. در این خصوص بارهای عاملی یا ضرایب رگرسیونی استانداردشده کمتر از را نشان می 6پذیری در منطقه  زیست

در سطح  5/0در سطح متوسط و بیشتر از  4/0قبول، باالتر از لدر سطح قاب 3/0و معنادار در سطح ضعیف، باالتر از  3/0

پذیری توان گفت که شاخص خدمات شهری بر ابعاد زیستآمده میدستقوی قرار دارد. با توجه به این تفاسیر و نتایج به

ترین اثرگذاری شهر مشهد بعد خدمات شهری دارای بیشکالن 6بنابراین در منطقه  تر هست؛اثرگذاری قوی دارای سطوح

 پذیری است.بر زیست
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اساس شاخص غیراستاندارد و استانداردشده در مدل معادالت ساختاری  پذیری بربررسی اثرات شاخص مدیریت شهری بر زیست -6جدول 

 6برای منطقه 

 tآماره  انحراف معیار پذیریزیست مدیریت شهری
 ضریب رگرسیونی

 سطح اثر رتبه سطح معناداری
 استاندارد راستانداردیغ

 خدمات شهری

یطیمحستیز  قوی 4 0.000 0.545 0.565 8.473 0.067 

 قوی 1 0.000 0.848 0.727 9.310 0.078 دسترسی

 متوسط 7 0.001 0.431 0.164 3.239 0.051 مسکن

 متوسط 5 0.000 0.489 0.256 4.486 0.057 امنیت

 قوی 2 0.000 0.698 0.432 6.403 0.067 بهداشت و درمان

 کالبدی

یطیمحستیز  0.066 8.970-  0.595-  قوی 3 0.000 0.573 

-4.468 0.058 دسترسی  0.257-  ضعیف 11 0.000 0.286 

-2.694 0.043 بهداشت و درمان  0.116-  ضعیف 16 0.007 0.188 

 حکمروایی

یطیمحستیز  ضعیف 17 0.003 0.152 0.158 2.957 0.053 

 ضعیف 15 0.001 0.194 0.175 3.217 0.054 دسترسی

 متوسط 6 0.000 0.447 0.234 4.408 0.053 امنیت

 ضعیف 13 0.000 0.244 0.151 3.481 0.043 بهداشت و درمان

 گذاریسرمایه

یطیمحستیز  متوسط 8 0.000 0.402 0.417 6.849 0.061 

 فاقد اثر 21 0.425 0.048 0.043 0.798 0.054 دسترسی

-1.164 0.032 مسکن  0.037-  فاقد اثر 19 0.244 0.098 

-2.612 0.040 امنیت  0.105-  ضعیف 14 0.009 -0.201 

 اجتماعی -فرهنگی 

 

یطیمحستیز  قبولقابل 9 0.000 0.336 0.349 5.947 0.059 

 فاقد اثر 20 0.321 0.061 0.055 0.993 0.055 دسترسی

 ضعیف 10 0.007 0.289 0.110 2.715 0.041 مسکن

 ضعیف 12 0.002 0.256 0.134 3.168 0.042 امنیت

-2.193 0.042 بهداشت و درمان  0.093-  ضعیف 18 0.028 -0.150 

 های پژوهشمأخذ؛ یافته

 9مدیریت شهری بر زیست پذیری در منطقه  هایشاخصبررسی اثرگذاری 

شهر کالن 9بر زیست پذیری در منطقه ترین اثرات شاخص مدیریت شهری آمده از شناسایی مهمدستنتایج به  
گذاری از مدیریت شهری بر های سرمایهمشهد با استفاده از روش تحلیل عامل تأییدی بیانگر این است که شاخص

ضرایب بتا استانداردشده متعلق به  پذیری دارای بیشترین تأثیر معنادار است. در این خصوص بیشترینهای زیستشاخص
محیطی و مسکن بود. بیشترین بار عاملی یا ضریب های دسترسی، زیستبر روی شاخص گذاریشاخص سرمایه

گذاری بر میزان دسترسی با وزن بتا استاندارد آمده در این خصوص متعلق به تأثیر شاخص سرمایهدسترگرسیونی به
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های فاقد شاخص بود. از 554/0و مسکن به میزان  756/0محیطی به میزان و سپس بر روی شاخص زیست 780/0
-کدام از ابعاد زیستتوان به شاخص حکمروایی اشاره نمود که بر روی هیچشهر مشهد میکالن 9معناداری در منطقه 

شاخص مدیریت شهری را که دارای  6توان آمده میدست(. بر اساس نتایج به4پذیری اثر معناداری نداشت )شکل 
 شهر مشهد هستند، به ترتیب اولویت بیان کرد:کالن 9منطقه روی ابعاد زیست پذیری در  بیشترین اثر بر

 روی دسترسی گذاری برسرمایه-1
 محیطیروی زیست گذاری برسرمایه -2
 روی مسکن گذاری برسرمایه-3
 روی امنیت کالبدی بر -4
 روی بهداشت و درمان گذاری برسرمایه -5
 روی امنیت. گذاری برسرمایه-6

 

 مشهد شهرکالن 9پذیری در منطقه مدیریت شهری و زیست هایشاخص تأییدیمدل تحلیل عامل -4شکل 



                 20، پیاپی 1، شمارۀ 9، دورۀ 1401جغرافیای اجتماعی شهری،                                                                                            134
 

 

های مدیریت شهری بر بندی میزان تأثیر شاخصبندی و سطحآمده از مدل ساختاری، رتبهدست( نتایج به7جدول )   

رگرسیونی استانداردشده کمتر از دهد. در این خصوص بارهای عاملی یا ضرایب را نشان می 9پذیری در منطقه  زیست

در سطح  5/0در سطح متوسط و بیشتر از  4/0قبول، باالتر از در سطح قابل 3/0و معنادار در سطح ضعیف، باالتر از  3/0

پذیری گذاری بر ابعاد زیستتوان گفت که شاخص سرمایهآمده میدستقوی قرار دارد. با توجه به این تفاسیر و نتایج به

شهر مشهد کالن 9بنابراین بیشترین میزان اثرگذاری مدیریت شهری در منطقه  تر هست؛اثرگذاری قوی وحدارای سط

 گذاری است.مربوط به بعد سرمایه

اساس شاخص غیراستاندارد و استانداردشده در مدل معادالت ساختاری  پذیری بربررسی اثرات شاخص مدیریت شهری بر زیست -7ل جدو

 9برای منطقه 

ریت مدی

 شهری
 پذیریزیست

انحراف 

 معیار
 tآماره 

سطح  ضریب رگرسیونی

 معناداری
 سطح اثر رتبه

 استاندارد راستانداردیغ

خدمات 

 شهری

یطیمحستیز  فاقد اثر 14 0.080 0.098 0.061 1.750 0.035 

 فاقد اثر 15 0.128 0.087 0.050 1.523 0.033 دسترسی

-0.098 -2.793 0.035 مسکن  0.288-  ضعیف 7 0.005 

 ضعیف 11 0.000 0.230 0.097 3.579 0.027 امنیت

-0.189 -4.594 0.041 بهداشت و درمان  0.276-  ضعیف 9 0.000 

 کالبدی

یطیمحستیز  0.035 1.424- 0.049-  0.079-  فاقد اثر 17 0.154 

 فاقد اثر 19 0.228 0.068 0.039 1.207 0.033 دسترسی

 قوی 4 0.000 0.552 0.163 3.951 0.041 امنیت

 ضعیف 10 0.000 0.237 0.233 5.384 0.043 بهداشت و درمان

 حکمروایی

یطیمحستیز  0.035 1.552-  0.054-  0.086-  فاقد اثر 16 0.121 

-1.254 0.033 دسترسی  0.041-  0.071-  فاقد اثر 18 0.210 

 فاقد اثر 21 0.380 0.047 0.020 0.879 0.023 امنیت

-0.872 0.040 بهداشت و درمان  0.035-  0.050-  فاقد اثر 20 0.383 

-سرمایه

 گذاری

یطیمحستیز  قوی 2 0.000 0.756 0.427 6.661 0.071 

 قوی 1 0.000 0.780 0.049 9.559 0.047 دسترسی

 قوی 3 0.001 0.554 0.186 3.231 0.058 مسکن

 متوسط 6 0.000 0.426 0.180 4.923 0.037 امنیت

 متوسط 5 0.000 0.435 0.311 6.838 0.046 بهداشت و درمان

 -فرهنگی 

 اجتماعی

یطیمحستیز  قبولقابل 7 0.000 0.313 0.197 4.628 0.043 

-1.449 0.023 مسکن  0.034-  0.099-  فاقد اثر 13 0.147 

 ضعیف 12 0.029 0.123 0.052 2.180 0.024 امنیت

-5.533 0.043 بهداشت و درمان  0.253-  0.343-  قبولقابل 8 0.000 

ی پژوهشهاافته؛ یخذمأ  

های پژوهش پرداخته است. در این زمینه میزان بار آمده در سطح گویهدست( به بررسی بارهای عاملی به8جدول )  

الی  (160/0در بازه عددی ) 6های مدیریت شهری در منطقه های پژوهش، در بین شاخصآمده برای گویهدستعاملی به

آمده برای دستچنین میزان بار عاملی بهکه بیشترین میزان آن متعلق به گویه )شفافیت(. هم ( به دست آمد؛953/0)

که  ( به دست آمد؛922/0( الی )324/0در بازه عددی ) 6پذیری در منطقه های زیستهای پژوهش، در بین شاخصگویه

 9 های مدیریت شهری در منطقهچنین در بین شاخصو هم خصصی(.بیشترین میزان آن متعلق به گویه )وجود خدمات ت
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چنین میزان که بیشترین میزان آن متعلق به گویه )ناسازگاری(. هم ( به دست آمد؛944/0( الی )-040/0در بازه عددی )

( 096/0) در بازه عددی 9پذیری در منطقه  های زیستهای پژوهش، در بین شاخصآمده برای گویهدستبار عاملی به

 .(پذیری فضاکه بیشترین میزان آن متعلق به گویه )آسیب ( به دست آمد؛930/0الی )

 9و  6های پژوهش برای منطقه بارهای عاملی گویه -8جدول 

 6مناطق  استانداردشدهضریب   گویه شاخص

 9و 

 

 رتبه مناطق

 نه شش نه شش

 27 8 0.479 0.801 آلودگی صوتی محیطیزیست

 22 15 0.594 0.740 هواکیفیت 

 23 20 0.582 0.685 فضای سبز شهری

 26 19 0.500 0.687 هاپارکینگ

 14 28 0.752 0.577 مبلمان شهری

 21 26 0.615 0.593 منابع طبیعی شهر

 20 10 0.616 0.787 هاپارک

 19 13 0.626 0.760 کیفیت آب شرب

 24 11 0.566 0.768 پیاده محوری دسترسی

 9 9 0.792 0.796 شهری ونقلحمل

 12 23 0.758 0.637 مراکزتجاری

 25 16 0.562 0.703 تجهیزات شهری

 13 12 0.755 0.765 تفریحی

 17 18 0.701 0.690 امکانات آموزشی

 18 25 0.635 0.603 بهداشتی هایسرویس

 31 34 0.240 0.324 قیمت زمین مسکن

 17 27 0.678 0.581 نحوه مالکیت

 6 22 0.816 0.641 وضعیت فیزیکی مسکن

 15 4 0.747 0.874 سطح زیربنا

 4 3 0.850 0.883 تعداد اتاق

 16 17 0.744 0.698 نور روشنایی مسکن

 امنیت

 

 28 32 0.411 0.439 کنترل و نظارت

 32 14 0.146 0.742 روشنایی فضا

 5 5 0.846 0.846 وقوع جرم

 1 6 0.930 0.834 فضا پذیریآسیب

 7 7 0.819 0.817 سرقت

 33 31 0.096 0.464 نزاع گروهی

 30 24 0.207 0.632 امنیت زنان

 10 29 0.761 0.570 وجود بیمارستان بهداشت و درمان

 2 2 0.872 0.896 کیفیت خدمات در بیمارستان
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 3 1 0.865 0.922 وجود خدمات تخصصی

 10 30 0.786 0.541 عملکرد اورژانس

 8 20 0.800 0.661 تجهیزات پزشکی مناسب

 29 33 0.233 0.437 خدمات مناسب بیمه

 25 15 0.479 0.644 تجهیزات شهری خدمات شهری

 20 19 0.594 0.598 شهری تأسیسات

 23 9 0.528 0.702 ها ستان آرام

 11 28 0.799 0.381 هابازیافت

 13 26 0.752 0.472 و خدمات ایمنی نشانیآتش

 19 24 0.615 0.529 هابحران

 27 4 0.317 0.785 کیفیت محالت کالبدی

 1 20 0.940 0.590 جواریهمناسازگاری 

 3 21 0.909 0.585 بازسازی بناهای فرسوده

 21 16 0.438 0.641 شبکه معابر

 30 17 -0.040 0.636 هاساختمانقدمت 

 14 12 0.736 0.694 شهری هایزیرساخت

 21 18 0.550 0.601 غیرمجاز وسازهایساخت

 9 6 0.827 0.767 اثربخشیو  آیی کار حکمروایی

 6 3 0.875 0.862 پاسخگویی

 2 2 0.929 0.907 قانون مداری

 7 7 0.857 0.762 مشارکت

 12 1 0.764 0.953 شفافیت

گذاریسرمایه  26 13 0.449 0.683 شهری ونقلحمل 

 17 14 0.665 0.656 نوینفناوری 

 28 25 0.300 0.495 اشتغال

 22 10 0.529 0.744 دفع زباله

 29 5 0.276 0.813 شهری سبزفضای 

 15 27 0.719 0.421 ایقهوه هایزمین

 16 4 0.685 0.838 آموزش هنر فرهنگی و اجتماعی

 8 11 0.835 0.726 ورزش

 4 29 0.905 0.160 گردشگری

 5 23 0.873 0.536 تفریحیخدمات 

 10 22 0.815 0.569 امور اجتماعی

 24 5 0.482 0.787 فرهنگی شهروندی

 0.651 0.760 هارسانه رسانیاطالع
 

8 18 

 های پژوهشمأخذ؛ یافته
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 گیرینتیجه

امکانات، تسـهیالت و دهی به نیازهای جامعه پس از صنعتی شدن که جوامع شدیداً به دنبال فراهم آوردن در پاسخ   
پذیری شهری در ارتباط با وظایف جدید مـدیریت شـهری و تأثیرگـذاری کیفیت باالی زندگی هستند، پرداختن به زیست

 منظوربـهپژوهش حاضـر پذیری شهری از اهمیت باالیی برخوردار است. ها و اقدامات صورت گرفته بر زیستریزیبرنامه
مشـهد انجـام  شهرکالن 9و  6پذیری در منطقه اقدامات مدیریت شهری بر زیست اتتأثیربررسی وضع موجود و ارزیابی 

و  گذاریسـرمایهشاخص مدیریت شهری شامل؛ خدمات شهری، کالبدی، حکمروایـی،  5 تأثیراتگرفت. در این پژوهش 
بهداشت  ، امنیت،زیستمحیطپذیری که شامل؛ دسترسی، مسکن، های زیستاجتماعی بر روی شاخص-شاخص فرهنگی

بیشـترین میـزان  6کـه در منطقـه  دهـدپـژوهش نشـان می هاییافتـهمیدانی قرار گرفت.  مورد مطالعه هستو درمان 
باشـد کـه سـطوح پذیری متعلق به شـاخص خـدمات شـهری میهای مدیریت شهری بر زیستاثرگذاری از بین شاخص

-ر منطقه شش دارای بیشترین اثر بـر روی زیسـتشاخص مدیریت شهری د 6اثرگذاری باالیی به میزان دارد. همچنین 

(، خـدمات شـهری بـر روی بهداشـت و درمـان 848/0اند از؛ خدمات شهری بـر روی دسترسـی )پذیری است که عبارت
(، خـدمات شـهری بـر 573/0محیطی )(، خدمات شهری بر روی زیست545/0محیطی )(، کالبدی بر روی زیست698/0)

 (.447/0ی بر روی امنیت )(، حکمروای489/0روی امنیت )
گذاری بیشـترین میـزان های موردبررسی سرمایهشهر مشهد از بین شاخصکالن 9ها نشان داد که در منطقه یافته   

تـوان گفـت کـه در پذیری دارد. با توجه بـه نتـایج میتأثیرگذاری را از جنبه اقدامات مدیریت شهری بر روی ابعاد زیست
محیطی (، زیسـت780/0پذیری که شـامل دسترسـی )ری بر روی پنج شاخص از ابعاد زیستگذاشاخص سرمایه 9منطقه 

باشـد دارای تـأثیر زیـاد هسـت. همچنـین در ( می426/0(، امنیت )435/0(، بهداشت و درمان )554/0(، مسکن )756/0)
 ( نیز اثرگذاری باالیی دارد.552/0شاخص کالبدی بر روی امنیت ) 9منطقه 

(، که در رابطه با 1399( که در رابطه با شهرکرد و روکی )1399حاضر با تحقیق محمدی و همکاران )نتایج پژوهش  
کنـد و طبـق پـذیری برابـری میشده از جنبه اقدامات ضعیف مدیریت شهری درزمینه زیستشهر تهران انجام 20منطقه 

در پذیری صورت نگرفته اسـت. زمینه زیست نتایج در دو شهر موردبررسی نیز اقدامات مناسبی از طرف مدیران شهری در
های متعـددی پژوهش ونقل، مسکنهایی نظیر امنیت، حملشهر مشهد با شاخصپذیری در کالنرابطه با وضعیت زیست

در مطالعـات خـود بـه ایـن  ،(1395قنبری و همکـاران )از جمله شده است. کلی انجام صورتبهبرای مناطق مختلف و یا 
شـرایط را دارا  ترینمطلوبونقل شاخص امنیت و پایداری و حمل ازلحاظشهر مشهد کالن 11که منطقه  اندرسیدهنتیجه 
در پـژوهش  ،(1398شاخص سالمت وضعیت مطلوبی نـدارد. طالشـی و همکـاران ) ازلحاظو زیست پذیری مشهد  هست

خوبی برخوردار است. به  نسبتاًضعیت پذیری در مشهد از وزیست ازلحاظکه شاخص فرهنگی  اندرسیدهخود به این نتیجه 
اما پژوهش حاضـر بـا  نماید؛می تائیدپذیری شهر مشهد، مطالعه حاضر نتایج مطالعات پیشین را لحاظ وضع موجود زیست

 عنوانبـهپذیری از مدیریت شهری های زیستبررسی تأثیرپذیری شاخص از لحاظها و رویکردی متفاوت با سایر پژوهش
گرفته است و مشهد انجام 9و  6ای بین دو منطقه مقایسه صورتبهپذیری شهری خیل در وضعیت زیستمتولی اصلی و د

 .باشدمیجنبه نوآورانه پژوهش حاضر 

 پیشنهادها
 گردد:پیشنهادهای زیر ارائه می 6پذیری از مدیریت شهری در منطقه های زیستمیزان تأثیرپذیری شاخص با توجه به   

 ی در منطقه؛طیمحستیزۀ دسترسی، بهداشت و درمان، نیدرزمی ویژه برای خدمات شهری زیربرنامه -

جهت ارتقا و بهبود شرایط زیست  پذیری در منطقهموجود زیستشرایط نامطلوب  وجود آورندهتوجه به علل  -
 ی آتی؛هاسالی کالبدی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی در هابیآسپذیری منطقه و جلوگیری از 
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 ؛شهرکالنی از یک امنطقهبا کارکردهای نوین شهری و متناسب با  پذیری منطقهح شرایط کنونی زیستاصال -

 در ساعات پرتردد؛ ژهیوبه ساماندهی تجمع افراد جهت افزایش امنیت در منطقه -

 گردد:می پیشنهادهای زیر ارائه 9پذیری از مدیریت شهری در منطقه های زیستمیزان تأثیرپذیری شاخص با توجه به
ی در گذارهیسرماباالی شاخص  ریتأثاعطای تسهیالت ویژه برای جلب مشارکت بخش خصوصی به دلیل  -

 ی؛طیمحستیزمنطقه بر روی دسترسی، مسکن، 

باالی بعد  ریتأثی عمومی به دلیل هاساختمان، اماکن و ونقلحمل، روهاادهیپبهبود وضعیت آسفالت معابر و  -
 کالبدی در منطقه؛

 ی؛طیمحستیزی تاریک منطقه جهت افزایش امنیت و مطلوبیت هاپارکبهبود نورپردازی معابر و  -

 .شفافیت سازی و استفاده از مشارکت مردم در جهت ارتقای خدمات عمومی -

 منابع

های زیست پذیری در تحلیل و ارزیابی شاخص(. 1398) .، وحیدقلی یارروشتی، محسن؛ سجادی، ژیال و  نژاد احد
 .131_148 (،34) 9 ،ایمنطقه ریزیبرنامه. فصلنامه گانه شهر زنجان 23نواحی شهری مطالعه موردی نواحی 

شهری )مطالعه  سالمتبهبررسی و تحلیل متغیرهای حق (. 1398) د.پوراحمد، احم ؛نژاد، حسیناحمدی، محمد؛ حاتمی
 .285_309، (2) 7، شهری ریزیبرنامههای جغرافیایی پژوهش موردی شهر بجنورد(.

مدیریت دانش بر عملکرد  یهامخلفه یرواکاوی تأث(. 1400) .محمدرضا رضایی، ؛نیمحمدحس سرایی، سمیه؛ ،نژادیاحمد
 .1013-999، (3) 53جغرافیای انسانی،  یهاپژوهش مدیریت شهری )مطالعه موردی: شهر یزد(.

بررسی عملکرد مدیریت شهری گرگان با رویکرد (. 1397)  .خداداد، مهدی ؛زاده، حسین، فرحناز؛ موسیزاده اکبر
 .140-153، (2) 1. جغرافیا و روابط انسانی. حکمروایی خوب شهری

. AHPدر مدیریت شهری توسط  زیستمحیطالگوی سنجش عملکرد (. 1398) .امیدواری، منوچهر؛ قندهاری، مریم

 .207-219، (7) 21 ،زیستمحیط فنّاوریعلوم و 

پذیری در بخش مرکزی مناطق ارزیابی و تحلیل میزان زیست(. 1397) .کانونی، رضا ؛میثم ضارب نیا، بهرام؛ ایمانی،
 .57-70، (26) 7 ،فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطیشهر تهران(.  12)مطالعه موردی: منطقه  یشهرکالن

و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد با نظارت مدیریت آمار، تحلیل و ارزیابی  ریزیبرنامه(. معاونت 1395) .آمارنامه شهر مشهد
 .عملکرد

موانع مدیریت شهری در زیست پذیری شهرها مطالعه (. 1399) .سعید، کامیابی؛ زینب کرکه آبادی، عباس؛ بابائی،
 .301-318، (58) 20 ،تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی . نشریه: شهر سمنانیمورد

مدیریت شهری در گسترش  هایمؤلفهبررسی نقش (. 1397) .، سعیدجیگیوه  ؛، ابراهیم؛ نبی بید، غالمرضارمضان پور
 8 ،(ایمنطقه ریزیبرنامه) جغرافیاپژوهشی -فصلنامه علمی شهر تهران. 5کالبدی شهر مطالعه موردی منطقه 

(4) ،434_427. 

مشارکت شهروندان در مدیریت شهری مطابق نگاه عالمه طباطبایی. (. 1396) .جواد رحمانی، محمدتقی؛ ،ییبابا یرپ
 .311-331، (2) 6 ،اجتماعی متفکران مسلمان یهاهیپژوهشی نظر-فصلنامه علمی

 مندیرضایتهای اثرگذار در بازخوانی شاخص(. 1397) .، جمشیدآبادیوسفافتخاری  ؛، افسانهالیی کساحبیبی، داوود؛ 
 3 ،مدیریت و توسعه دوماهنامه مطالعات کاربردی در علوم داری و مدیریت شهری.شهروندان از عملکرد شهر

(1. ،)1-12 
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در نواحی  محیطییستارزیابی پایداری ز(. 1390) .مصطفی ایستگلدی، ؛رضا خسروی بیگی، سید رضا؛ زاده،حسین
 بندر ترکمن(.معیاره تخصیص خطی )مطالعه موردی: شهر  چند یریگمیشهری با استفاده از فن تصم

 .31-51، (16) 6 ،نداز جغرافیایی )مطالعات انسانی(اچشم

پذیری اجتماعی در مناطق فرسوده شهر با پایش زیست(. 1399). مریم رحمانی، ؛علیرضا انبارلو، ؛یمحمدتق حیدری،
نشریه علمی جغرافیا و  )مطالعه موردی؛ بافت فرسوده بخش مرکزی شهر زنجان(. پژوهییندهرویکرد آ

 .121-155 (،73) 24 ،یزیربرنامه

مدل شاخص ترکیبی )مطالعه موردی:  کارگیریبهشهری با  زیستمحیطسنجش کیفیت (. 1394) .رباطی، مریم
 .255-275، (،2) 7 ،آمایش سرزمین تهران(. شهرکالن

های پژوهش المللیبین اجالس. هفتمین ایقهوهنقش مدیریت شهری در بازآفرینی اراضی (. 1400) .رضایی، سجاد

 .زیستمحیطنوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و 

راهبرد پژوهی مدیریت شهری در راستای توسعه پایدار (. 1393) .علیان، مهدی؛ ویان، محمدتقی؛ قادرمرزی، حامدرض
 .های تاریخی نمونه موردی: بافت تاریخی شهر یزددر بافت

 20پذیری شهرها )نمونه موردی منطقه اثرات مدیریت مطلوب شهری بر زیستبررسی (. 1399) .روکی، بهاره
 .1-10، هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران شهر تهران(.

حکمروایی خوب  اثراتسنجش و ارزیابی (. 1397) .حسین و همکاران حاتمی نژاد،؛ احمد پوراحمد، کرامت اله؛ زیاری،
، (34) 9  ،ی شهریزیربرنامهنشریه پژوهش و  پذیری شهرها )مطالعه موردی: شهر بوشهر(.شهری بر زیست

2-18. 

پذیری محالت شهری سنجش و ارزیابی زیست(. 1398. )نژاد، حسین؛ حاتمیساالری مقدم، زهرا؛ زیاری، کرامت اهلل
 .41-58، (3) 2 فصلنامه شهر پایدار، شهر تهران.نکال 15مطالعه موردی: منطقه 

 تعامل مدیریت شهری بر امنیت اجتماعی. یرتأث(. 1399) .، محسن و همکارانییرضا ؛حمید مستجابی، اله؛،روحیساالر

 .1-20)پیاپی چهل و نهم(،  (1) 13، نامه نظم و امنیت انتظامیپژوهش

جهت نوسازی و بهسازی  گذارسرمایهمدیریت شهری و راهکارهای جذب (. 1396) .سروشان، غالمرضا
 شهر تهران(. 20های فرسوده شهری با رویکرد جذب بخش خصوص )مطالعه موردی: منطقه بافت

 معماری و تکنولوژی. المللیبینکنفرانس 

پذیری شهری: مفهوم، اصول، زیست(. 1395) .رفیعیان، مجتبی و همکاران ؛مهرنجانی، محمد؛ توالیی، سیمین سلیمانی
 .27-50(، 1) 4 ها.اد و شاخصابع

های بررسی احساس امنیت زنان در پارک(. 1394). ، سعید و همکارانپور امان؛ پور، مسعود؛ پیری، فاطمه صفایی
و فصلنامه د های محیطی )کالبدی( و اجتماعی )نمونه موردی: شهر ایالم(.بر شاخص تأکیدشهری با 

 .5-29، (23) 94، علمی مطالعات پلیس زن

های ادراکی و ارزیابی شاخص تحلیل(. 1399) .موسوی، سید چمران ؛، رضاآبادیملک، اسماعیل؛ مختاری اکبریعلی
 .27-44(، 22) 11 ،زیستمحیطهای پژوهش پذیری شهری مطالعه موردی: شهر یاسوج.زیست

های مدیریت شهری تهران بر متقابل شاخص تأثیربررسی (. 1399) .تقوی، لعبت ؛قره بخش، هانیه؛ مالیی، معصومه
 .35-48، 52شماره  ،زیستمحیطفصلنامه انسان و (. EPIایران ) زیستمحیطشاخص عملکرد جهانی 

پذیری شهری از دیدگاه شهروندان )نمونه موردی بررسی و سنجش میزان زیست(. 1398) .قیطاسی، شبنم
 .دانشکده علوم انسانی، ه آزاد اسالمی واحد مرودشتانشگاکارشناسی ارشد د نامهپایان شهر مرودشت(.
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تبیین رابطه بین عملکرد مدیریت شهری و سرمایه اجتماعی (. 1393) .یعل دیس حسینی، حسین؛ کماسی،
، (3) 4 ،ی فضایی )جغرافیا(زیربرنامهپژوهشی _مجله علمیشهروندان )مطالعه موردی: محله ولیعصر شمالی(. 

156_135. 

تدوین ابعاد اجتماعی سالمت از منظر مدیریت (. 1399) .علی پور، احمد و همکاران ؛نیا، مجیدشیلر؛ صفاریکیخاونی، 
 .41-64 شماره سی و هشتم، ،اجتماعی شناختیروانهای پژوهش شهری.

 منظوربههای مسکن شهری بررسی و تحلیل شاخص(. 1396) .الدینشهابعیسی لو،  ؛لطیفی، غالمرضا؛ شیخی، محمد
 4 ،معماری و شهر پایدار گانه شهر تهران(. 22مسکن )مطالعه موردی: مناطق  ریزیبرنامهتعیین اولویت 

(1) ،57-74. 

نقش مدیریت شهری در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان )مطالعه موردی: (. 1394) .زاده خانقاهی، حسینمجتبی
 .137-149 (،2) 5 ،(ایمنطقه ریزیمهبرناپژوهشی جغرافیا )-فصلنامه علمیشهر تهران(.  7منطقه 

نقش مدیریت شهری در توسعه پایدار گردشگری شهری (. 1393) .شمادهیس علوی نسب، مجید؛ محمدی فر،
شهر  یهامؤلفه برید و مدیریت شهری با تأک یزیرششمین کنفرانس ملی برنامه)نمونه موردمطالعه: شهر مشهد(. 
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