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 چكیده
. رویکترد  پذیری شهری یکی از مبانی اساسی توسعه پایدار شهری استت زیست
از افزایش آگتایی نستبت  ته اهاویتای ناپایتدار       ناشیتوان پذیری را میزیست

زندگی شهری دانست که در درازمتد  موجتک کتایش تتوان م تا ط م ی تی       
پذیری اشاره  ه درجۀ تأمین ملزوما  یت  جامعته  تر    اص الح زیست شود.می

  تا راین، یتدا اصتلی ایتن      یای افراد آن جامعته دارد. یا و ظرفیتمب ای نیاز
یای اقامتی جزیتره  پذیری در کمپیای اصلی زیست  دی مؤهفهت قیق اوهویت

یای مورد  ررسی ایتن ت قیتق ،سته کمتپ اقتامتی صتدا،       کمپ کیش است.
ت لیلتی و مبت تی  تر     –معمار و س ر یست د. روش پژویش حاضتر توصتیفی   

صور  اس ادی و پیمایشی ،  هآوری اطالعا  اوهیهجمط یای اوهیه  وده  کهداده
شده  ا استفاده از آورییای جمطگرفته است. دادهو  ا استفاده از پرسش امه انجام

قترار گرفتت.  ترای     متورد پتردازش   Smart PLSو  SPSSافزاریتای  نرم
یتا در  یتا و یمن تین تعیتین ستهن و نقتش آن       دی یر ی  از مؤهفته اوهویت
از سه روش،ت لیل رگرسیون چ تد متییتره،    پذیری م دوده مورد م اهعهزیست

نتتای  پتژویش     ر استا   استفاده شد. PLSگام و ت لیل مسیر  هت لیل گام
پذیری سه کمپ اقتامتی جزیتره کتیش  تر     یای اصلی تأثیرگذار  ر زیستمؤهفه

یتای    دی شتدند کته  ته ترتیتک مؤهفته     اسا  درجه ایمیت این گونه اوهویت
م ی ی قرار گرفت تد.  ، اقتصادی، کاهبدی و زیستخدما  و دسترسی، اجتماعی

یتا  تر استا  درجته     ریزی در راستای ارتقاء و ستاماندیی ایتن مؤهفته    ا  رنامه
 پذیری م دوده مور م اهعه را  هبود  خشید.توان وضعیت زیستایمیت می

 

پتذیری،  یتای زیستت  پذیری، مؤهفهارزیا ی، زیست: كلیدیهای واژه

 یای اقامتی جزیره کیش.، کمپPLSسازی مسیری مدل

 

 
 

 
Abstract 
Urban viability is one of the basic foundations of 

sustainable urban development. The viability approach 

can be attributed to increased awareness of unstable 

urban life patterns, which in the long run reduces the 

potential of environmental resources. The term 'viability' 

refers to the degree to which a society is provided based 

on the needs and capacities of its members. Therefore, 

the main objective of the present study is to prioritize the 

main components of viability in three Kish Island resorts 

namely: Sadaf, Me'mar and Sahar. The research method 

is descriptive - analytical based on preliminary data. 

Data collection was done by documentary and survey 

methods using questionnaire. Collected data was 

processed using SPSS and Smart PLS software. Three 

methods of multivariate regression analysis, stepwise 

analysis and PLS path analysis were used to prioritize 

the components and to determine their contribution and 

role in the viability of the study area. Based on the 

results of the research, the main factors affecting the 

viability of the three Kish camps were prioritized based 

on the degree of their importance as follows: services 

and access, social, economic, physical and 

environmental components, respectively. One can 

improve the viability of the study area by planning to 

enhance and organize these components based on their 

degree of importance. 

 

Keywords: Assessment, Livability, Components of 

Viability, PLS Path Modeling, Residential Camps of 

Kish Island. 
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 مقدمه 

ع وان  ستر زیست  شر نقشی اساسی در احسا  شهر  ه
دی ده سب  زندگی انسان و و شکل است رضایتم دی داشته

ک  ده کیفیت زندگی او است.اما،روند شتا ان شهرنشی ی تعیین
یای توسعه  ا تأثیر صرا  ر ج بهویژه در کشوریای درحال ه

یای پس از ج گ جهانی دوم، عی ی توسعه )رشد( در سال
یای ت ها دستیا ی  ه توسعه را میسر نکرد،  لکه  ر نا سامانینه

یت عی ی و ذی ی زندگی شهریای جهان سوم افزود کیف
(.  ه یمین دهیل توجه  سیاری 99416318)ری مایی و یمکاران،

نظران  ه مفهوم کیفیت زندگی مع وا از دانشم دان و صاحک
یایی در راستای ارتقاء شرایط زندگی شده تا از این طریق تالش

)ر انی  ه  عد کیفی زندگی  شر صور  گیرد  و  هبود  خشیدن
امروزه مسائل شهر و  (.8116381خوراساانی و کیانپور، 

شهروندی  ه مهمترین مسائل مؤثر  ر ا عاد کمی و کیفی 
یای رو،  ررسی تئوریاین شده است. اززندگی انسان تبدیل 

جدید شهر که یر ی   ا یدا حل مشکال  شهری،  هبود 
کیفیت  وضعیت کیفی و کمی زندگی شهروندان در شهریا، ارتقا

تر سوی م لوبم یط شهر، مدیریت شهر، پیشبرد شهر  ه 
(. زیست 63616319 ن،اپور و یمکاراند )ساسانشدن م رح شده

پذیری شهری یکی از مبانی اساسی توسعه پایدار شهری است. 
توان ناشی از افزایش آگایی نسبت رویکرد زیست پذیری را می

که در درازمد    ه اهاویای ناپایدار زندگی شهری دانست
شود. درواقط زیست موجک کایش توان م ا ط م ی ی می

ریزی شهری دوران یای  رنامهترین ایدهپذیری یکی از  زرگ
معاصر است و ایجاد زیست پذیری در میان شهریای جهان 

-ای است که  ا وجود  یکاری، تکدیک  دهسوم مسئله ناران

خانمانی، افزایش  یویژه  رای کودکان، گری، مشاغل سیاه  ه
یای کثیف و آهوده مستلزم آ ادیا و در م لهزندگی در حلبی

تالش و مدیریتی کارآمد در راستای این رویکرد نوین در این 
 یاسال (.98، 6314شهریا خواید  ود )حیدری و یمکاران ،

 این در که است داده نشان جهان در شهری ریزی رنامه تجر ه
 ماهی ایمیت م ا ط از  یش حتی انسانی م ا ط و انسان نیز حوزه

 ساک ین امر، این  ه توجهی ی آنجایی که تا دارند؛ارزش و
 ارتقاء آوردیای دست  االی س ح  ه رسیدن از را شهریا
 (.191 6318پ اه،  یزدان و ) راتی دارد ازمی انسانی زیستم یط

ی سو ضرور  و ایمیت  ررسدید که از ی م اهعا  نشان می
ریزی در پذیری شهری در ارتباط  ا وظایف جدید  رنامهزیست
دیی  ه نیازیای جامعه پس از ص عتی شدن که شدیداً در پاسخ

شد  جستجوی امکانا  تسهیال  و کیفیت زندگی است ، ه

پذیری  ه جهت افزایش یافته است. از سوی دیار، زیست
چ دانی روی زندگی شهری امروز نیز ایمیت دوتهدیدیای پیش

  ا راین ت قیق حاضر  (.9816314 )ساسان پور و یمکاران، دارد
یای اقامتی جزیره کیش که پذیری کمپ ا یدا  ررسی زیست

صور  گرفته  م ل اسکان کارگران و مهاجران این جزیره،
 است.
 پذیریزیست ع وان ت ت امروز شهرسازی اد یا  در آننه 
 شهر و Livability کلمه فارسی معادل شود،می م رح
 از  رخی در. است Livable city کلمه معادل پذیرزیست
 مع ای در را فوق عبار  موضوع،  ا مرتبط فارسی متون

 سرزندگی، ع وان ه آننه کهدرحاهی اند،کار رده ه سرزندگی
 شود،می م رح سایرین و 9جیکو ز و 6هی چ نظریا  در اغلک

 آکسفورد هیت فری گ در. است دیاری واژه ترجمه
Livability و "زندگی ارزش دارای" مع ای  ه Vitality 

. است شدهتعریف( سرزندگی) " ودن پرانرژی و فعال" مع ای  ه
 مع ای  ه پذیریزیست 3کوانرا ر  شهرسازی فری گ در
 خوب زندگی کیفیت آورنده فراین و "زندگی  رای م اسک"

زیست پذیری در (. 116 6318   درآ اد،) است شدهتعریف 
مع ای اصلی خود  ه مفهوم دستیا ی  ه قا لیت زندگی است و 

زی شهری تریامهتت  رنته کیفیتا ی  تان دستیتط یمتواق در
 Timmer & Seymour)ان پایدار است تا مکتخوب ی

 پذیریزیست مفهوم اوهین گفت  توان شاید .(2005.10
 در 4اپلیارد دانلد توسط «پذیرزیست یایخیا ان»ع وان ت ت
-زیست جیکو ز آهن اتفاق ه اپلیارد هیکن. شد م رح 6186سال

 یر که  اشد مکانی  اید شهر ی  که مع ی این  ه را پذیری
 ایداا از  اشد،  رخوردار نسبی راحتی از آن در  تواند شخص
 از دارد.می  یان شهری خوب م یط ی  آی ده  رای ضروری
 زندگی  رای یاییمکان پذیرزیست شهریای 1ه ارد دیدگاه

 و معماری خلق  ه شهریا این. یست د وگوگفت و اجتماعی
 این که دارند توجه عمومی فضایای طراحی و خیا ان م ظر

 شهر قلک در و عمومی قلمرو در را شهر ساک ین حضور مسئله
شورای م  قه . (1686 6316) زیاری و یمکاران،  ک دمی میسر

را ناشی از توانایی ایجاد  پذیریزیست (H-GAC)ییوسن 
یای مختلف مدار  ا کار ری ترکیبی که گزی هیای پیادهمکان
زیست و آورد و در جهت  هبود م یطونقل را فراین میحمل

                                                      
1. Lynch 
2. Jacobs 
3. Robert Cowan 
4. Appelard  
5. Lennard 



 86          6318زمستان ، 61)سری جدید(، پیاپی  4، شماره چهارمریزی توسعه کاهبدی، سال پژویشی  رنامه –نشریه علمی 

ونقل دپارتمان حمل داند.می رود،میپیشرفت اقتصادی پیش
ونقل، گذاری در حملپذیری را سرمایه( زیست9866آمریکا)

یا که دسترسی م اسک و کافی  ه آنن ویهخدما  و مسکن  
زیست جایی پایدار و سازگار  ا م یطیای جا هاز طریق گزی ه

1 6313نژاد،   درآ اد و احمدیمهیا  اشد، تعریف نموده است )
18.) 

پایدار  ا سه  عد اصلی اجتماعی، اقتصادی، و  توسعه
ریزی پذیری در  رنامهم ی ی راه را  رای مفهوم زیستزیست

 (. 194 6313نژاد، شهری  از کرده است )حاتمی
تواند  ا توجه  ه  ستر و پذیری مفهمومی است که میزیست

شود،  سیار گسترده و یا م دود ای که در آن تعریف میزمی ه
ت زندگی در یر مکان در مرکز تود کیفیتن وجتا ایتد،  ت اش
ل تای قا تریتامل نماگتوم قرار داشته و شتن مفهته ایتتوج

 ,Perogordo, Madrid گیری  سیار مت وعی است )اندازه

پذیری . مردم و مکان دو سوی مفهوم زیست( 2007:40

پذیری عمدتاً  ه  ررسی صرا یای زیستیست د، اما شاخص
که افراد تیییر کرده پردازند ونه اشخاص )خصوصاً اینمکان می

تواند تصویر نمی و در زمان ت رک مکانی دارند(. ییچ معیاری
که اتکای صرا پذیری ارائه دید. افزون  ر این کاملی از زیست

تواند  ه دور یای  ه دست آمده از مردم یا مکان می ر داده
(.  ا توجه  ه  Larice, 2005: 7 شدن از یدا  یانجامد )

موارد ذکرشده و  ا استفاده از اهاویای خارجی و یمن ین 
م اهعا  داخلی یمنون رساهه دکتری  یا واستفاده از اهاوی

علیرضا   درآ اد  ا ع وان تدوین اصول اهاوی توسعه فضایی و 
 99و  1پذیر ایرانی )م اهعه موردی1 م اطق، شکل شهر زیست

شهر تهران( و رساهه دکتری م مدامین خراسانی  ا ع وان 
پذیری روستایای پیرامون شهر  ا رویکرد کیفیت تعیین زیست

یای  اهعه موردی شهرستان ورامین( ا عاد و شاخصزندگی )م
زیست پذیری شهری در جزیره کیش استخراج و مدل مفهومی 

 طراحی شد. 6آن در شکل 

 

 

  
 مدل مفهومی پژویش .1شکل 

 

توان آمریکا پذیری را میو گسترش ایده زیست ستر حضور 
 6168پذیر  رای اوهین  ار در سال دانست. واژه شهریای زیست

-یای  رنامهم ظور دستیا ی  ه ایدهتوسط اداره ملی ی ریا  ه

ریزی شهری مدنظر آنان و  ه دنبال آن توسط سایر مراکز و 
ر گرفته یای ت قیقاتی نظیر اداره حفاظت م ی ی  ه کاسازمان

یای زیادی (. پژویش1634 6313پور و یمکاران، شد )ساسان

 پذیر انجام گرفته است که در زیر  ه چ د مورددر را  ه  ا زیست
 یا اشاره خوایین کرد.از آن

 ( در پژویشی  ا ع وان6314ساسان پور و یمکاران )
گانه  99پذیری شهری در م اطق س جش و ارزیا ی زیست

گانه  99اند  که در میان م اطق تیجه رسیدهتهران  ه این ن
م ی ی، تهران، م اطق ی  و سه  ه ترتیک ازنظر  عد زیست
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 پذیری  یشتری نسبت  ه عد اجتماعی و  عد اقتصادی زیست

 مقاهه در ،(6314) یمکاران و دیار م اطق دارند. ایراندوست
 شهری یایم یط در پذیریزیست شاخص" ع وان  ا خود

 که دریافت د "(قن مقد  شهر مرکزی  خش1 موردی م اهعه)

 در تیییر یا،فعاهیت تمرکززدایی  رای یاییسیاست  اید
 تثبیت  رای تالش خودم وری،  ر مبت ی توسعه یایسیاست
( م له خدما  کیفیت افزایش نوسازی،) م  قه قدیمی ساک ان

  خش این در زندگی کیفیت تا شود اتخاذ موارد، قبیل این از و
 یا د.   هبود شهر از

 انسجام اثرا " ع وان  ا ایمقاهه در ،(9869) 6کرا م 
 و داخلی یایحومه مقایسۀ1 شهری پذیریزیست  ر شهری
 که رسید نتیجه این  ه استراهیا، در " ریسبان شهر خارجی
  رخی در و مشا ه موارد  رخی در حومه دو در پذیریزیست
 حومه یر م لی شرایط  ه توجه   ا راین،. است متفاو  موارد
و مینال  9دارد. جاس  کاتیو  ریزی رنامه در مهمی نقش

( در پژویشی  ا ع وان مقایسه زیست پذیری 9863) 3رزوسکی
یای شهر پذیری نمونه موردی یکی از خیا انو غیر زیست

یای قا ل پست سوسیاهیستی  ه   ث و  ررسی در مورد مکان
نمونه موردی ی  خیا ان در شهر وت لیل زندگی و تجزیه

وت لیل، اند. پس از پایان تجزیه زرگ ههستانی پرداخته
یای قا ل زندگی ان، سه روش ممک ی که مکانتنویس دگ

دی د1 از توان د در ی  شهر ایجاد شوند را تشخیص میمی
طریق حفظ و ناهداری تعادل و توازن،  ا ساختن موانط و 

یای ع وان م صوهی از فرآی دیا  هیدیواریا و ایجاد ناسازگار
 4ال سایتلوآناا   شهر است.   جامینتده در یترل نشتک ت

پذیری ( در مقاهه ت ت ع وان اهاوی فضایی زیست9864)
شهری در م  قه ییماهیا1 م اهعه موردی شهر ایزول،  ه این 

یای یای مرکزی در مقایسه  ا م لهنتیجه رسیدند که م له
پذیرتر یست د. یمن ین نشان رامونی آن زیستای و پیحاشیه

پذیری را  ه ی زیستتدید که  ین ا عاد عی ی و ذی می
  داری وجود ندارد.مع ی

 

 ها و روش کارداده
 ق  ا توجه  ه نوع، یدا و موضوع موردتاسی ت قیتش روش

                                                      
1. McCrave 
2. Jacek Kotus 
3. Michal Rzeszewski 
4. Benjamin L Saitluanga 

م ظور تدوین تواند متفاو   اشد. م اهعه و  ررسی  هم اهعه می
پذیر شهری و ارتقاء این معیاریا یای زیستیا و شاخصمؤهفه

ریزی و م اهعه است که ضمن ناری و  رنامهنیازم د جامط
پذیری یای زیست  دی معیاریا و شاخصش اسایی و طبقه

یا نیز مشخص شهری،  ایستی روا ط علی میان این شاخص
ت لیلی است  –شود. روش ت قیق در پژویش حاضر، توصیفی 

و گردآوری اطالعا   ه روش اس ادی و پیمایشی  ا استفاده از 
پذیری ست.  رای ارزیا ی زیستروش پرسش امه صور  گرفته ا

یای اقامتی جزیره کیش از پ   مؤهفه اصلی کاهبدی، کمپ
م ی ی اقتصادی، اجتماعی، خدما  و دسترسی و زیست

یایی دارند شده است. یر ی  از این ا عاد زیرشاخصاستفاده 
و در جدول ی  نمایش داده  اندگرفته قرارکه مورد  ررسی 

صور  تصادفی ساده  وده و حجن گیری  هنمونهاند. روش شده
نمونه  ا استفاده از مدل کوکران  رآورد شد.  ا توجه  ه جمعیت 

 (  ا استفاده از این6618) سه کمپ اقامتی صدا، معمار و س ر
پرسش امه موردنیاز  ود که تهیه و توسط ساک ین  361روش 

 تکمیل شد. 
افزاریای ه از نرمیای حاصل از پرسش امه  ا استفادداده
SPSS  وPLS Smart  در  وت لیل قرار گرفت د.یهتجزمورد

از ت لیل رگرسیون چ د متییره جهت س جش و  پژویش حاضر
یا و از ت لیل رگرسیون  ه روش تعیین سهن یر ی  از مؤهفه

یا در گام  رای تعیین درجه ایمیت یر ی  از مؤهفه هگام
ور  رای ت لیل روا ط میان طیمینپذیری استفاده شد. زیست
سازی از مدل یایا و یمن ین ضریک تأثیر یر ی  از آنمؤهفه

 هره گرفته   Smart PLSافزار  ه کم  نرم PLSمسیری 
 رای م اسبه پایایی سؤاال  پرسش امه از آزمون  شده است.

و  8889آهفای کرونباخ استفاده شد که میزان پایایی آن  را ر  ا 
یای ، ا عاد و شاخص6دول تج .تتوهی استبدر س ح قا ل ق

پذیری شهری در جزیره کیش را  ا توجه  ه مدل زیست
مفهومی ت قیق که مستخرج از م اهعا  صور  گرفته در 

پذیری و اهاویای موجود خارجی و در س ح موضوع زیست
 دید.ایران است،نمایش می
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 یای اقامتی جزیره کیشپذیری کمپیای زیستیا و گویها عاد، شاخص .1جدول 
 

 .6313ماجدی و   درآ اد، ، 1644 6319، خراسانی و رضوانی،Vanzerr & Seskin, 2011مأخذ1      
 
 

م اهعه پژویش حاضر جزیره کیش از  م دوده مورد
یای شهرستان   در ه اه در استان یرمزگان و از جاذ ه

کیلومتر  18جزیره کیش  ا گردشاری در ج وب ایران است. 
مر ط مساحت یکی از زیبا ترین جزایر خلی  فار  است که در 

طول جزیره  .استشده  واقطکیلومتری کرانه ج و ی ایران  68
6غر ی و په ای آن -کیلومتر در م ور شرقی 61کیش 

 دارد یضی مان د  تقریباً شکلیکیلومتر در م ور شماهی ج و ی و
.جزیره کیش  ر اسا  (6316یش، )سازمان م  قه آزاد ک

نفر جمعیت  96966،  6311سرشماری عمومی نفو  و مسکن 
(. م دوده مورد  ررسی این 6311است )مرکز آمار ایران،  داشته

یای پژویش سه کمپ اقامتی صدا، معمار و س ر است، کمپ
ذکرشده که م ل اقامت کارگران، مهاجرین و پرس ل و نیرویای 

 هاگویه هاشاخص ابعاد

پذیری زیست

 کالبدی

کیفیت کاهبدی 

 مسکن

یا، رضایت از ظایر   ا است کام   ا، رضایت از مساحت واحد مسکونی، موقعیت ساختمان

 یا.و زیبایی ساختمان

یای حمل زیرساخت

 و نقلی

 یاکیفیت معا ر پیاده، رضایت از کیفیت خیا انرضایت از 

پذیری زیست

 اقتصادی

-گذاری و اشتیالیای سرمایهیای شیلی، میزان ام یت و امید شیلی، زمی همیزان فرصت اشتیال

 زایی، انایزه و توجیه اقتصادی.

توجته  ت اسک درآمد و زندگی شهری، فقرزدایی شهری، ت اسک درآمد و زندگی م لتوب،   درآمد

 یای درآمدی مختلف، پایداری درآمدی و اقتصادی. ه گروه

پذیری زیست

 اجتماعی

مشارکت و 

 یمبستای

 ، میزانزندگی م یط در ارۀ گیریتصمین فرآی د در پذیریمسئوهیت و مشارکت میزان

یکدیار، میزان اعتماد  ه   ا چهره  ه چهره ارتباط و م له ساک ین یمسایای روا ط

ساک ین، اعتماد  شدن جمط ین دور  رای یاجش واره و یاجشن  رپایی میزانیمسایاان،  

 و احسا  مسئوهیت یمسایاان نسبت  ه ین.

 تداوم  ه تمایل و رضایت میزان احسا  تعلق و وا ستای  ه م ل زندگی، میزان حس تعلق مکانی

 زندگی. م ل در سکونت

ام یت فردی و 

 اجتماعی

 دزدی و مصرا مواد، وضعیت عملکرد مراکز ام یتی و انتظامی.میزان وقوع جرایمی مثل 

پذیری زیست

 خدماتی

 کیفیت و کمیت تجهیزا  شهری ، کیفیت و میزان دسترسی  ه حمل و نقل عمومی. خدما  زیر  ایی

کیفیت و دسترسی  ه امکانا  آموزشی، کیفیت و دسترسی  ه خدما  و امکانا   خدما  رو  ایی

درمانی، خدما  و امکانا  تفری ی، تعداد و کیفیت مراکز فری ای، کمیت و  – هداشتی 

 کیفیت مراکز مذیبی، وضعیت دسترسی  ه مراکز تجاری و مراکز خرید روزانه.

پذیری زیست

 محیطیزیست

میزان فضایای سبز و  از م اسک، کافی و  ا کیفیت در س ح شهر، م لوب  ودن کیفیت  فضایای سبز و  از

 فضایای سبز و  از موجود در س ح شهر.

آوری ز اهه و دفط آن و پاکیزگی شهر، م لوب  ودن سیستن م لوب  ودن سیستن جمط آهودگی

فاضالب شهری، م لوب  ودن کیفیت یوای شهری، م لوب  ودن وضعیت آهودگی 

 صوتی
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یا ساک ین  قه آزاد است. ساک ین این کمپخدماتی سازمان م 
یا  ه صور  شوند. این کمپدائمی جزیره کیش ش اخته می

ای در جزیره و شهر کیش یست د که شرایط ق عا  جدا افتاده
 متفاو  زیستی نسبت سایر م اطق شهری این جزیره دارند.

 

     
 نقشه موقعیت م دوده موردم اهعه  .7شکل 

 و طراحی ناارندگان. 6311م بط1 شهرداری تهران،            
 

 شرح و تفسیر نتایج
 های توصیفی پژوهشیافته

-پذیری در کمپیای زیستس جش و ارزیا ی مؤهفه م ظور ه

نفر از  361 ا یای اقامتی جزیره کیش،  ر اسا  مدل کوکران 
 ازیا اقدام  ه پرسشاری شد. شهروندان ساکن این کمپ

پذیری نسبی یست د و یای زیستکه  رخی از مؤهفهییآنجا
یای فردی و شرایط زندگی یر شخص تأثیر  سیاری در یژگیو

یا دارد و  خشی از پرسش امه  ه اطالعا  ن وه نارش  ه آن
-  توصیفی پاسخعاتوصیفی اختصاص داده شد. وضعیت اطال

 نشان داده شده است. 9 دی دگان در جدول

 مشخصا  نمونه آماری .7جدول 

 درصد تعداد شرح درصد تعدا شرح

 شغل   جنس
 11/36 661 کارم د 66/11 966 مرد

 16/69 46 آزاد 93/33 684 زن

 99/8 91 م صل تأیل

 41/61 19 دارخانه 66/61 918 متأیل

 66/61 13 کارگر 81/98 11 مجرد

 41/9 1  یکار سن

 81/1 61 سایر 16/96 18 38-61

 مدت سکونت در محله 31/43 636 41-36
18-41 18 86/36 1 - 6 19 41/61 

18+ 63 66/4 68 - 1 11 81/38 

 46/93 64 68 - 61 تحصیالت

 91/98 14 61 - 98 18/6 1 سواد ی
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 86/1 36 سال 98 یش از  81/38 11 رای ماییا تدایی و 

 نوع وسیله نقلیه 11/36 661 دیپلن

فوق دیپلن و 
 هیسانس

 83/43 631 اتو و  88/98 11

فوق هیسانس و 
  االتر

 66/91 19 تاکسی 86/1 36

 69/66 11 اتومبیل شخصی کمپ اقامتی

دوچرخه و موتور  66/34 688 صدا
 سیکلت

68 11/4 

 43/4 64 سایر 81/38 11 س ر

    61/31 663 معمار

 

 های استنباطی پژوهشیافته
پذیری با استفاده از تعیین سهم ابعاد مهم در زیست

 رگرسیون چند متغیره

یای مهن رگرسیون خ ی مر وط  ه توزیط و فرضیکی از پیش
متییریای یای یای متییریا است که دادهپراک دگی داده

ت قیق  اید نرمال یا نزدی   ه نرمال  اش د.  رای حل این 
  شودف استفاده میتاسمیرن –وگروا تون کوهمته از آزمتمسئل

 
 

 
 -(. نتای  حاصل از آزمون کوهموگروا 1331 6381)کرهی جر، 

یای ت قیق نرمال  وده و دید توزیط دادهاسمیرنف نشان می
دار آماری آزمون کوهموگروا ت اسک آماری نرمال دارند. مق

است.   ا راین چون  88866یای این ت قیق  را ر  ا  رای داده
درصد  8811 یشتر است  ا اطمی ان  8881آماره  ه دست آمده از 

یا نرمال است. نتیجه شود و توزیط دادهتأیید می 8Hفرضیه
نشان داده شده  3اسمیرنف در جدول  –آزمون کوهموگروا 

 است.

 یااسمیرنف  ه م ظور  ررسی نرمال  ودن داده –آزمون کوهموگروا  .7جدول 

 اسمیرنف -آزمون کولموگروف 

 Z 866/8اسمیرنف  –کوهموگروا 

 168/8 س ح مع اداری

 یا نرمال استتوزیط داده نتیجه

 
تواند  ترای ش استایی ستهن    رگرسیون چ د متییره میت لیل 

ک ش پذیری و ایجاد مدل علی که  رینیر ی  از ا عاد در زیست
گیرد. یکی دید، مورداستفاده قرار یا و ا عاد را نشان می ین مؤهفه

از ایداا ت قیق حاضر، ایجتاد متدهی علتی از طریتق ش استایی      
م  قته موردم اهعته   پتذیری در  یای غاهک مؤثر  تر زیستت  مؤهفه

ی  است. سؤال اصلی  رای ایجاد مدل مذکور این است که کدام
پذیری در م  قه موردم اهعه  یشتترین تتأثیر   یای زیستاز مؤهفه

توانتد  پذیری  دارند. پاستخ  ته ایتن مستئله متی     علی را  ر زیست
ریزی م استبی  ترای ارتقتاء ست ح     رایکاری  رای درک و  رنامه

  قه موردم اهعه  اشد.پذیری در م زیست
 

 
 آمده از رگرسیون چ د متییره سهن یریت  دستضرایک  ه

دید. در رگرسیون چ تد  پذیری نشان مییا را در زیستاز مؤهفه
( از روی مقادیر دو Yمتییره، مقادیر ی  متییر )متییر وا سته یا 

( k...X3+X2+X1Xیا چ د متییر دیار )متییریتای مستتقل   
ین مقادیر از طریق معادهه خ ی زیر  ه دستت  شوند. ا رآورد می

 آید1می

kxk+…B1+X1+B1x1+B0Y= B  
 

ضرایک   k…B2, B1Bدر این معادهه پارامتریای 
 ( مقدار0Bرگرسیون تفکیکی یست د و مقدار عرض از مبدأ )



 یای اقامتی جزیره کیشپذیری شهری از دیدگاه ساک ین کمپیای زیست  دی مؤهفهاوهویتحیدری و همکاران:            07

ع توان رگرستیون   ثا ت رگرستیون استت. ایتن معادهته  ته     
ش اخته   k...X3+X2+X1X ر اسا   Yچ دخ ی چ دگانه 

 (. 1411 6318پور و صفری، شود )حبیکمی
 رای م استبه معادهته رگرستیونی، متییتر مستتقل ا عتاد و       

پتذیری شتهری   گانه ت قیق و متییر وا سته زیستای پ  مؤهفه
-یتای و مؤهفته  ترین شاخصتوانین مهناست.  ا این معادهه می

یای اقامتی جزیتره کتیش   پذیری کمپیای تأثیرگذار  ر زیست
یتای  ریزی آتی کمتپ   دی  رای  رنامهرا تعیین کرده و اوهویت
 اقامتی را مشخص نمود.

یای مر وط  ه  ترازش متدل را   یای آمارهخالصه 4جدول 

عروا است که  ه ضریک یمبستای چ دگاه م Rدید. نشان می
 88863معتادل   R( متییر است. مقدار 6( و )8که مقدار آن  ین )

 Rدیتد. ) قبتول و  تاالیی را نشتان متی    است که مقتدار قا تل  

Squareیای ت قیق است و مقدار ایتن  ( ضریک تعیین معرا
( متییراست .  ا توجه  ه ای که ضتریک  6( تا )8ضریک نیز  ین )

دیتد کته تقریبتاً    نشان متی  م اسبه شده، 88868تعیین  را ر  ا 
یتای اقتامتی   پذیری در کمپدرصد از کل تیییرا  زیست 8888

گانه ت قیتق قا تل تبیتین    یای پ  جزیره کیش  ا ا عاد و مؤهفه
 است.

 

 خالصه آماره مر وط  ه  رازش مدل .7جدول 

 ضریک تعیین R Square (Rضریک یمبستای )

863/8 868/8 881/8 

 Sigسی نکویی  رازش مدل رگرسیونی، از مقدار ر رای  ر
طتور کته در   شده استت. یمتان  ستون ت لیل واریانس استفاده 

داری  را ر  ا صتفر  جدول زیر مشخص است، مقدار س ح مع ی
نتیجته  ،  8881آمتده کمتتر از   دستمیزان  هکه است و ازآنجایی

دار استت و  مع تی  کاررفتته  ته  رگرستیونی  کته متدل   گیرینیم
وا ستته یع تی   ک  تده ختو ی  ترای متییتر       ی تی یشپ یمن ین

نتیجه آزمون رگرسیون چ د متییره  1. جدول است پذیریزیست
 دید.پذیری را نشان مییای زیستمؤهفه

 

 ضرایک رگرسیونی استانداردشده متییریای مستقل  ر روی متییر وا سته .5جدول 
 

ت لیل  ا عاد

 (ANOVAواریانس)

T ( ضریک تأثیرBeta) س ح مع اداری 

F Sig 

 888/8 918/8 668/64 888/8 431/188 کاهبدی

 888/8 364/8 138/61 اقتصادی

 888/8 319/8 989/61 اجتماعی

 888/8 361/8 146/61 خدما  و دسترسی

 888/8 996/8 691/66 م ی یزیست

 
 
یل رگرسیون، مقیا  اغلک متییریتای  در ت لکه ییآنجا از

شتده استت. از یمتین رو    یلتشتک مستقل از واحدیای متفاوتی 
ک تد تتا    ه م قق کم  متی  شده استانداردضرایک رگرسیونی 

سهن نسبی یر متییر مستقل را در تبیین تیییرا  متییر وا ستته  
 ا در نظر گرفتن سایر متییریای مستقل مشخص ک د. در ایتن 

آزمون یر چه مقدار ضریک  تای متییری  یشتر  اشد، نقتش آن  
  متییر وا سته  یشتر خواید  ود.  ا توجه  ه  ی ی تیییرادر پیش
-توان نتیجه گرفت که کلیه مؤهفهی ضرایک میداریمع آزمون 

پتذیری  تأثیر مثبتتی  تر زیستت    شدهگرفتهیای ت قیق در نظر 
اند.  ترای مقایسته میتزان    یای اقامتی جزیره کیش داشتهکمپ
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ضرایک پذیری از تأثیر متییریای مستقل  ر متییر وا سته زیست
شود.  ر اسا  این ضرایک  ه دست آمتده،  استاندارد استفاده می

،  عد اجتماعی 88361 عد خدما  و دسترسی  ا ضریک استاندارد 
 یشترین تأثیر  88364 و عد اقتصادی  ا ضریک 88319 ا ضریک 

انتد.  یای اقامتی جزیتره کتیش داشتته   پذیری کمپرا  ر زیست
در مرحلتته دوم  88918یمن تتین  عتتد کاهبتتدی  تتا ضتترایک    

م ی تی  تا   یت  عتد زیستت  درنهاتأثیرگذاری قرار گرفته است. 
گیرد و تأثیرکمتری در رتبه آخر قرار می 88996ضریک استاندارد 

 داشته است. موردم اهعهپذیری در م دوده  ر زیست

 
 گامبهتحلیل رگرسیون به روش گام

گام  روش ورود متییریای مستقل  ه مدل رگرسیونی  ه صور 
، در واقط این روش متییریا را ی   ه ی  وارد است ه گام 

یع ی ا تدا متییری که  یشترین یمبستای را  ا  مدل می ک د،
دومین متییری که وارد  انتخاب می ک د. متییر وا سته دارد،

ت لیل می شود، متییری است که پس از تفکی  متییر مقدم 
 ضریک تعیین می شود.موجک  یشترین افزایش در مقدار   رآن،

در این روش ،ورود متییریا  ه مدل را ی   ه ی  و تا زمانی 
یع ی ، درصد  رسد 11انجام می دیین که مع ی داری متییر  ه 

 شودسپس عملیا  متوقف میشود، درصد  1س ح خ ا 
گیری از رگرسیون  . در این مرحله  ا  هره(66316381)م صورفر،

ام متییریای زیست پذیری  ر ت قق گ هچ دمتییره، تأثیر گام
ر تت.  تده استده شتری س جیتپذیتتای زیستیصتشاخ

نمایش داده  1اسا  نتای  حاصل از این آزمون که در جدول 
شده ، ت لیل رگرسیون ت ها تا چهار گام پیش رفته است. در 

، ضریک تعیین 88119مرحله چهارم ضریک یمبستای  را ر  ا 
که  88861شده  را ر  ا ریک تعیین تعدیلو ض 88196 را ر  ا 

دیار، عبار نسبت  ه دو مرحله قبل افزایش یافته است .  ه
درصد 16 ه این مع است که  8816شده ضریک تعیین تعدیل

وسیله چهار یای زیست پذیری  هتیییرا  متییر ت قق شاخص
متییر کاهبدی، اقتصادی، اجتماعی و خدما  و دسترسی تبیین 

 . شودمی
دار شده است یتد مع تدرص 11 حتز  در س تنی F زانتمی

گام است و  هدار  ودن ت لیل رگرسیون گامکه حاکی از مع ی
دی د که متییریای مستقل در جدول ن نتای   نشان میتیمن ی
دار یست د. این در حاهی است که یتدرصد مع  11 حتدر س 

اند و  ه یمین  وده 8881ر از تمیزان خ ای سایر متییریا  یشت
اند. از پ   متییر مستقلی که دهیل وارد معادهه رگرسیون نشده

اند و این ی ماندهتر  اقتوارد معادهه شده است فقط چهار متیی
 دین مع است که این چهار متییر )کاهبدی، اقتصادی، اجتماعی 

-و خدما  و دسترسی(  یشترین تأثیر را  ر متییر وا سته داشته

ایمیت ورود متییریای خارج از معادهه  ه مع ای کن اند. عدم
یا نیست،  لکه  ه دهیل وجود یمبستای  ین  ودن آن

متییریای خارج از معادهه و متییریای درون معادهه است، زیرا 
 گام انتخاب  هترین متییریا است. هیدا روش گام

 

 گام هپذیری  ه روش گامیای زیستیون چ د متییره شاخصخالصه مدل رگرس .8جدول 
 

سطح 

 معناداری

t Beta Sig 

F 

F  ضریب

تعیین 

 شدهتعدیل

𝑹𝟐 R  متغیر

 واردشده

 مرحله

 اول کاهبدی 168/8 164/8 416/8 936/463 888/8 936/8 841/1 888/8

 دوم اقتصادی 614/8 648/8 189/8 499/161 888/8 393/8 964/4 888/8

 سوم اجتماعی 819/8 839/8 643/8 414/181 888/8 316/8 168/4 888/8

خدما  و  119/8 196/8 161/8 384/869 888/8 386/8 368/1 888/8

 دسترسی

 چهارم

 پذیری  ایای مختلف  ر زیستس جش ضریک تأثیر مؤهفه
 (PLSسازی مسیری مدل معادال  ساختاری )مدلاستفاده از 
  یتن یایی که یدا، آزمون مدهی خاص از روا طدر پژویش

از روش مدل معادال  ساختاری استفاده  توانمی متییریا است،
یای مدل از روشیکی  PLSسازی مسیری نمود. مدل

یا و معادال  ساختاری است.  ا توجه  ه نرمال  ودن توزیط داده
 ( استفاده کردSmart PLSافزار معادال  ساختاری )در نرمیای توان از مدلوجود یمبستای الزم  ین متییریا می
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 (.1663 6316زاده و یمکاران، )غالم

وریتن مدل مفهومی آزمون شده در حاهت استاندارد یا اها
PLS ( ارائه3و ضریک مسیریا در شکل )  شده است. اعدادی

شده است،  یا  ا یکدیار نمایش دادهکه  ر روی مسیر سازه
ای تانار  تتداد  یتن اعتود. ایتشده میتر نامیتک مسیتضری

استانداردشده در رگرسیون یا ضریک یمبستای دو سازه است و 
متییری  ر متییر دیار ارائه  رای  ررسی میزان تأثیر مستقین 

یا یا و معراشود. اعدادی که  ر روی مسیر  ین سازهمی
عاملی  یای انعکاسی  یانار  ارشود در مدلنمایش داده می

 است.
گیری ت قیق ( که وضعیت مدل اندازه3 ا توجه  ه شکل )

دید و  ا توجه  ه مقادیر در حاهت استاندارد را نمایش می
 یانار  تای استانداردشده در رگرسیون یا  ضرایک مسیر که

توان میزان تأثیر یر ی  ضریک یمبستای دو سازه است، می
پذیری در گانه زیستپ  از متییریای مستقل که یمان ا عاد 

پذیری است، این ت قیق یست د را  ر متییر وا سته که زیست
اسا    دی نمود.  ر س جید و میزان تأثیر این ا عاد را نیز رتبه

مدل ساختاری ت قیق، مؤهفه خدما  و دسترسی  ا ضریک 
پذیری در ن تأثیرگذاری را  ر زیستت یشتری 88319مسیر 

م دوده موردم اهعه داشته است. پس از آن مؤهفه اجتماعی 
، در 88691و  88989،  88911یای اقتصادی و کاهبدی  ا ضریک

 گیرند. دریای دوم، سوم و چهارم تأثیرگذاری قرار میرتبه
 88816 ک مسیرتم ی ی  ا ضرینهایت، مؤهفه زیست

یای اقامتی جزیره پذیری کمپتأثیرگذاری کمتری  ر زیست
سازی مسیر کیش  ر اسا  مدل معادال  ساختاری )مدل

PLS.داشته است ) 
 

 
 سازی مسیری پژویشمدل ساختاری مدل .7شکل 

 

پذیری در یای زیستتصاویری را از وضعیت مؤهفه 4شکل 
دید که  ر اسا  این یای اقامتی جزیره کیش نمایش میکمپ

  ،یای  عد کاهبدی استتصاویر، کیفیت مسکن که از شاخص
 

 
یا از سرانه م ی ی کمپوضعیت م لو ی ندارد. از نظر زیست

و  از م لو ی  رخوردار یست د، اما شرایط فضایای سبز 
 یا م لوب نیست. ناهداری از آن
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 یای اقامتیپذیری کمپتصاویر وضعیت زیست .7شکل 

 

 گیریبحث و نتیجه
نظر  ه مشکال  متعدد شهریا، رویکردیای مختلفی  رای 

زندگی در آنها پیش هاد و م رح  و کیفیت  هبود شرایط ارتقا و
. در این پذیری شهری یکی از آنها استشده است که زیست

یای   دی مؤهفهراستا، پژویش حاضر  ه  ررسی و اوهویت
یای اقامتی جزیره کیش پرداخته است. پذیری در کمپزیست

ای و ت لیلی و کتا خانه –روش ت قیق موردنظر توصیفی 
صور  پیمایشی و اس ادی و  ا استفاده آوری اطالعا   هطجم

یای حاصل از پرسش امه  ا شده است. داده از پرسش امه انجام

و ت لیل  مورد تجزیه PLSو  SPSSافزار استفاده از نرم
  قرارگرفته است.

یای ت قیق و نتای  حاصل از آزمون  ر اسا  یافته
آمده، سهن دستضرایک  تا  هرگرسیون چ دمتییره و  ر مب ای 
شده  رای س جش و ارزیا ی یر ی  از ا عاد در نظر گرفته

یای اقامتی جزیره کیش  ه ترتیک  عد پذیری کمپزیست
-خدما  و دسترسی، اجتماعی، اقتصادی، کاهبدی و زیست

، 88364،   88319،  88361م ی ی  ا ضرایک استاندارد  
 ر اسا  نتای  حاصل از   وده است. یمن ین 88996و  88918

یای خدما  و دسترسی، گام،   ه ترتیک شاخص هت لیل گام
اجتماعی، اقتصادی و کاهبدی  یشترین تأثیر را  ر زیست 

اند.  ر اسا  یای اقامتی جزیره کیش داشتهپذیری کمپ

، مؤهفه خدما  و PLSآمده از مدل ساختاری دستنتای   ه
یشترین تأثیرگذاری  ر   88319دسترسی  ا ضریک مسیر 

پذیری در م دوده موردم اهعه داشته است. پس از آن زیست
یای اجتماعی، اقتصادی، کاهبدی و زیست  ه ترتیک مؤهفه

قرار  8816، 88631،  88989، 88911م ی ی  ا ضرایک مسیر 
گیرند.   ا راین  ا ش اخت میزان تأثیر یر ی  از این می

ریزی در راستای ارتقاء یا و  رنامه  دی آنیا و اوهویتمؤهفه
پزیری را در م دوده توان میزان زیستیا میاین مؤهفه

 موردم اهعه   اال  رد.
 ا  ررسی تفصیلی نتای  پژویش و اهاوی  ه دست آمده  ه 

-یا و شاخصترین عوامل یا مؤهفهرسین که مهناین نتیجه می

کیش  ر یای اقامتی جزیره پذیری کمپیایی که  ر زیست
یای یا تأثیرگذار یست د، شامل مؤهفهاسا  نظر ساک ین آن

شوند. در خدما  و دسترسی، اجتماعی، اقتصادی و کاهبدی می
توان گفت که دهیل را  ه  ا مؤهفه خدما  و دسترسی می
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یای خدما  تأثیرگذاری  یشتر این مؤهفه آن است که شاخص
زشی، زیرساختی، درمانی، آمو –یای مختلف  هداشتی در حوزه

ک  ده شرایط رفاه و ونقلی، تفری ی و غیره است که تعیینحمل
پذیری است.  ا توجه  ه آسایش شهروندان و درنتیجه زیست

یای اقامتی  نسبت  ه سایر م اطق جزیره از این که کمپاین
خدما  زیر  ایی و رو  ایی کمتر  رخوردار یست د، مؤهفه 

ل تأثیرگذاری قرار گرفته است. خدما  و دسترسی در رتبه او
زیستی شهروندان و ت وع و سرزندگی روا ط و تعامال  ، ین
که پذیری اجتماعی دارد و  ا توجه  ه ایننقش  سزایی در زیست
یای اقامتی مورد  ررسی ت قیق ای کمپ ه سبک شرایط جزیره

و م دودیت ارتباطی حاصل از آن و نیاز شدید ساک ین  ه 
مال  اجتماعی و از طرفی  ه دهیل مهاجر  ودن و روا ط و تعا

یا از حس تعلق، روا ط قدمت پایین سکونت اکثر ساک ین کمپ
یمسایای و مشارکت ضعیفی  رخوردارند.   ا راین مؤهفه 
اجتماعی در پژویش حاضر در درجه دوم ایمیت و تأثیرگذاری 

یای پذیری  ا شاخصقرارگرفته است. از آنجایی که زیست
ادی و وضعیت معیشتی و رفاه اقتصادی و مادی ارتباط اقتص

یای اقامتی را کارگران و مستقیمی دارد و اکثر ساک ین کمپ
پرس ل رده پایین م  قه آزاد که س ح اقتصادی ضعیفی دارند، 

دی د مؤهفه اقتصادی در درجه سوم ایمیت قرار تشکیل می
م   ای گرفته است. شرایط کاهبدی و فیزیکی از جمله است کا

مسکونی، موقعیت و مساحت   ای مسکونی، کیفیت معا ر نیز از 
پذیر شدن  یشتر م یط زیست عوامل اصلی یر چه زیست

انسان یست د.   ا راین،  ه دهیل قدمت  االی ساخت   ایای سه 
یای قبل انقالب و نزدی  کمپ اقامتی مورد نظر که  ه سال

یای ودن ویژگیگذرد و دارا  سال از قدمت آن می 18 ه 
کاهبدی مر وط  ه آن دوره، از جمله مساحت  سیار پایین، 
کیفیت و است کام  سیار پایین و ظایر نا زیبا و مجموع این 

اند مؤهفه کاهبدی در درجه چهارم ایمیت عوامل که  اعث شده
 یای اقامتی جزیره کیش قرار گیرد.در زیست پذیری کمپ

یای  ا استفاده از پتانسیل  ا توجه  ه ای که  مسئوهین  اید
یای مردمی در جهت یا و  ا تکیه  ر مشارکتدرونی این کمپ

یا گام  ردارند، پذیر شدن این کمپتر زیستیر چه  یش
ترین نیازم د رایکاریایی اساسی و مؤثر یست د. هذا، مهن

یای توان در را  ه  ا  هبود وضعیت مؤهفهرایکاریایی که می
یا ع وان ارزیا ی ت قیق حاضر در این کمپ مورد پذیریزیست

 کرد  ه شرح زیر یست د1

یای اقامتی مهاجر که اکثر ساک ین کمپ ا توجه  ه این -
یا یا و م اطق مختلف ایران و حتی سایر ملیتو از قومیت

یمنون افیانی یست د، در این  ین روا ط یمسایای و مشارکت 
ایجاد مراکز جمعی مثل   ای ضعیفی وجود دارد،   ا راین،م له

تواند  اعث افزایش ارتباطا  یای میفری اسرا در س ح کمپ
اجتماعی و روا ط یمسایای درراستای تأمین سرزندگی 

 اجتماعی شود.
یای اقامتی جزیره کیش از آنجایی که مساکن کمپ -

-سال قدمت دارند از است کام الزم  رخوردار نمی 18 یش از 

ازی، نوسازی و تجمیط و  ازسازی این  اش د،   ا راین  هس
پذیری کاهبدی یای ارتقاء زیستتواند یکی از راهمساکن می

 یای اقامتی مورد نظر  اشد.کمپ
-مرکز سالمت، فروشااه تأسیس مراکز خدماتی یمنون -

یای رفط نیاز روزانه ساک ین، مهد کودک و د ستان  ه دهیل 
یای  ح شهر، ساهنیا از مراکز آموزشی سفاصله داشتن کمپ

ورزشی و قراردادن تجهیزا  ورزشی در فضایای سبز و  از در 
یا، کیوس  نیروی انتظامی جهت  رقراری نظن و س ح کمپ
یای اقامتی پذیری کمپتواند از نظر خدماتی زیستام یت می

 را ارتقاء  خشد.
یای اقامتی قشریای از آنجایی که تمامی ساک ین کمپ -

تخصص یست د، تأسیس سواد و کنو افراد کن کارگری و مهاجر
ای، نهضت سوادآموزی و مراکز مراکز آموزشی ف ی و حرفه

تواند در توانم د ساختن یای مختلف میآموزشی در زمی ه
 ساک ین مؤثر واقط شود.

یای م لی و احیاء فضایای ایجاد فضای سبز و پارک -
تواند مییای اقامتی، سبز موجود آسیک دیده در س ح کمپ

 یای اقامتی  اشد.اقدام مؤثری در جهت سرزندگی کمپ
توجه  ه نیازیای روحی و روانی ناشی از خأل یویتی  -

یای یا و تشکیل گروهواردان  ه جزیره و کمپمهاجران و تازه
یای مؤثری در راستای مردمی و نهادیای غیر رسمی، اقدام

 یا شود.افزایش مشارکت و حضور مردم در فضایای کمپ
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 مرادی،  هزاداصیر و شاههو، علیایراندوست، کیومرث، عیسی

، شهری یایم یط در پذیریزیست شاخص (.6314)
 فصل امه. قن مقد  شهر مرکزی  خش1 موردی م اهعه
 .668-686(638)84شهری مدیریت و اقتصاد پژویشیعلمی

  ررسی(. 6318) آ ادی، م مدرضاپ اه شاه راتی، ناصر و یزدان
 م یط در زندگی کیفیت و اجتماعی سرمایه مفهومی ارتباط
 پژوییجامعه .پردیس جدید شهر م اهعه موردی1 ،شهری

 .41-91(8 6)9 ،فری ای
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مفایین.  تا مبانی از پذیرزیست شهر .(6318) علیرضا.8   درآ اد
  .آذرخش انتشارا  1تهران

 ارزیا ی(. 6313. )نژاد، فرشته  درآ اد، علیرضا و احمدی
 زیست شهر اصول  ر تاکید  ا زندگی کیفیت یایشاخص

 پژویشی-علمی فصل امه. تهران 99 م  قه در پذیر
  .64-11(8 61)1 ،شهری ریزی  رنامه و پژویش

 ،کردستانیم مدرضا و خسروی ،رضوانی ،حسین ،نژادحاتمی
پذیری م  قه دو شهر (. س جش میزان زیست6313فریبا. )
 .33-66  ،(4)6 ،نشریه ت لیل مخاطرا  م ی ی س  دج.

ای  ر روش ت قیق در علوم مقدمه(. 6313) م مدرضا ،نیاحافظ
 انتشارا  سمت. 1تهران .چاپ  یستن8 انسانی

رای مای جامط کار رد (. 6318و صفری، رضا. )  کرین ،پورحبیک
SPSS یای کمی(ی )ت لیل دادهدر ت قیقا  پیمایش. 

 هویه. –انتشارا  متفکران  ن1تهرا

 فرسوده یای افت پذیری زیست . ت لیل(6311)تقی.  ،حیدری
 ،انسانی علوم دانشکده ،دکتری شهر زنجان. رساهه شهری

 .خوارزمی دانشااه

 و ش اخت(. 6319. )خراسانی، م مدامین و رضوانی، م مدرضا
 در شهری پیرامون روستایای پذیریزیست تفاو  ت لیل

 ،روستایی توسعه و فضا اقتصاد فصل امه. ورامین شهرستان
9(4)، 11-64.  

. خراسانی مقدم، صبا، یزدان فر، سیدعبا  و حسی ی، سید اقر
 میزان  ر مؤثر زندگی کیفیت یایشاخص  ررسی(. 6314)

 م اهعۀ) غیررسمی یایسکونتااه ساک ان رضایتم دی
 یایپژویش(. شماهی فرحزاد-تهران فرحزاد م له1 موردی

 .666-16 ،(6)46 ،انسانی جیرافیای
 مدل(. 6381) .کیانپور، مسعود و ، علیخوراساانیر انی

1 موردی )م اهعه زندگی کیفیت س جش  رای پیش هادی
 ،مجله دانشکده اد یا  و علوم انسانی .اصفهان( شهر
61(18-11)، 16-688. 

و  ،یادی ،آ ادیزاده قاسنغ ی ،اصیر ،حیدری ،هللکرامت ،زیاری
یای   دی مؤهفه(. ارزیا ی و اوهویت6316نسرین. ) ،ا اذری
دوفصل امه جیرافیای اجتماعی پذیری در شهر  ن. زیست
 .698-681(، 6)1، شهری

  توالیی، سمین و جعفری اسدآ ادی، حمزه، فرزان8 پور ساسان
 م اطق در شهری پذیری زیست ارزیا ی و س جش(. 6314)

 پژویشی-علمی فصل امه. تهران هرکالنش گانه دو و  یست
  .49-96 (،68) 1 ،ایم  قه ریزی رنامه

اسدآ ادی، حمزه  سیمین و جعفری ،توالیی ،فرزانه ،پورساسان
 توسعه راستای در شهریا پذیریزیست . قا لیت(6319)

، ایران جیرافیای انجمن فصل امه. (تهران)شهری پایدار
69(49) 8 691-616. 

مهرنجانی، م مد، توالیی، سیمین، رفیعیان، مجتبی، سلیمانی 
 پذیریزیست(. 6311) زناانه، احمد و خزاعی نژاد، فروغ

 یایپژویش. یاشاخص و ا عاد اصول، مفهوم،1 شهری
 .18-96 ،(6)84 شهری ریزی  رنامه جیرافیایی

(. 6316مهدی ) ،عادل و ق واتی ،آذر ،رسول ،زادهغالم

افزار ساختاری در مدیریت1 کار رد نرم –سازی مسیری مدل
Smart PLS1نشر نااه دانش. . تهران 

رگرسیون چ د متییره در پژویش (. 6381پدیازر. ) ،کرهی جر
 انتشارا  سمت. تهران1 .رفتاری. مترجن1 حسن سرایی

 معیاریتای   ررستی (. 6313. )علیرضتا ،   درآ اد حمید و ،ماجدی
 8 ،شتهر  یویتت  نشتریه  .پتذیر  زیست شهر  ومی و جهانی

(66)، 11-61. 

 (. سرشماری عمومی نفو  و مسکن.6311مرکز آمار ایران. )

یای ناپارامتری و طرز اجرای آزمون(. 6381کرین ) ،م صورفر
 انشارا  دانشااه تهران. 1. تهرانیا  ا کامپیوترآن

 (. 6316سایت سازمان م  قه آزاد کیش. )وب
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