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تاريخ دريافت9711/44/91:

تاريخ پذيرش نهايي9711/41/47 :

تاثیر فاکتورهای زیستپذیری شهری بروضع موجود با استفاده از مدلسازی
معادالت ساختاری باروش حداقل مربعات جزئی
(مطالعه موردی :مناطق دهگانه کالنشهر تبریز)
الهام آسیابانیپور

1

علی پناهی

2

حسن احمدزاده

3

چکیده

مفهوم يک شهر زيستپذير به معناي «مناسب بودن براي زندگي» يا «قابل سکونت»
مي باشدکه امروزه با گسترش و تشديد مشکالت جوامع انساني و افت کيفيت زندگي ساکنان ،بسيار
قوت گرفته است .پژوهش حاضر با هدف دستيابي به مدل مناسب زيستپذيري شهري گام به
عرصۀ تحقيق نهاده است .اين تحقيق به لحاظ ماهيت از نوع کاربردي بوده و به حيث روش،
توصيفي -تحليلي ميباشد .ابزار سنجش پرسشنامه بوده است .جامعۀ آماري در اين پژوهش
متخصصان و مديران شهري در دسترس آشناي کامل با وضعيت هرمنطقه به تعداد  944نفر بوده
است که با توجه به حجم جامعه و بر اساس جدول مورگان 944نفر با نمونه گيري گلوله برفي غير
خطي انتخاب شده و پرسش صورت گرفته است .سپس وضع موجود زيست پذيري با استفاده از
آزمون  tتک نمونه اي و روابط بين ابعاد و شاخص هاي زيست پذيري با کمک مدلسازي معادالت
 -9دانشجوي دکتري جغرافيا و برنامه ريزي شهري ،واحدتبريز ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تبريز
 -2استاديارگروه جغرافيا وبرنامه ريزي شهري ،واحد تبريز ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تبريز ،نويسنده مسئول)

Email: panahin@yahoo.com - Tel: 09141205953
 -7استاديارگروه جغرافيا وبرنامه ريزي شهري ،واحد تبريز ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تبريز ،ايران.
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ساختاري با روش حداقل مربعات جزئي ( )PLSتحليل شده است .نتايج نشان ميدهد در وضع
موجود ،تمامي ابعاد زيست پذيري در کالنشهر تبريز ميانگين متوسط به پايين دارند .نتايج مدل نيز
نشان ميدهد از بين فاکتورهاي اثرگذاري بر وضع موجود زيستپذيري ،فاکتورهاي «خدمات و
زيرساختهاي شهري»« ،محيط شهري»« ،مديريت شهري»« ،تاريخ شهري» و «اجتماع شهري»
بر «وضعيت موجود زيستپذيري شهري» تاثير مستقيم و معناداري دارند که در اين ميان ،بيشترين
تاثير را فاکتور «خدمات و زيرساختهاي شهري» دارد که محرک و برانگيزاننده زيست پذيري در
کالنشهر تبريز و جزء اولويت هاي اقدام در زيست پذير کردن کالنشهر تبريز به شمار ميرود .در
نتيجه هرگونه برنامه و اقدام براي سرآغاز و ارتقاي وضع موجود زيست پذيري کالنشهر تبريز بايد به
نقش کليدي و پايه اي اين عوامل توجه کند.
واژگان کلیدی :زيست پذيري ،محيط شهري ،مدلسازي معادالت ساختاري ،روش حداقل مربعات
جزئي و مناطق دهگانه کالنشهر تبريز

مقدمه

مفهوم يک شهر زيست پذير به معناي «مناسب بودن براي زندگي» يا «قابل سکونت»
ميباشد .شهر هاي قابل سکونت دسترسي مساوي به خدمات اساسي و مسکن ،فضاهاي
عمومي و فرصت هاي مشارکت فرهنگي ،اقتصادي ،اجتماعي و سياسي را ارائه ميدهند
( .(Aluri,2017:5زيست پذيري را ابعاد مختلف جامعه ،محيط اطراف و تجربيات مشترک
که مخصوص مکان و زمان خاص است توصيف ميکند (.)Aulia,2016:337
امروزه با گسترش مشکالت جوامع انساني ،تشديد روزبه روز آنها و افت کيفيت
شاخص هاي زندگي ساکنان مکان هاي مختلف ،بسيار قوت گرفته است؛ به نحوي که
بيشتر طراحان ،برنامه ريزان و تصميم گيرندگان شهري به آن توجه و تأکيد دارند
(عليجاني .)9:9711 ،درسال هاي اخير ،تحقيق و توسعه در زمينه شهرهاي زيست پذير،
توجه زيادي را به خود جلب کرده است ( .)Onnom &etal,2018:8
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پس از انقالب صنعتي ،جمعيت شهري جهان افزايش يافت که سبب ظهور و شکل گيري
شهرهاي ميليوني در گستره جهان شد .بيشتر اين جمعيت را روستاييان مهاجر و فقير تشکيل
ميدادند .اين عامل سبب مشکالت بي شماري از جمله مشکالت تراکم رشد فزاينده شهرها،
کمبود مسکن ،مشکالت فقر ،گسستگي رابطه بين شهر و طبيعت ،آلودگي هوا و صدا و
ترافيک در تردد وسايل موتوري شده است و مسايل اين پديده نه تنها سياست هاي
شهرسازي را به طور وسيعي تحت الشعاع قرار داده ،بلکه تبعات حاصل از آن در تشديد
مسايل اقتصادي ،اجتماعي و سياسي ،مديريتي و محيط زيستي جوامع نقش اساسي داشته
است(غفاريان بهرمان وهمکاران.)44:9711 ،
در ايران ،رشد شتابان جمعيت و بالطبع جمعيت شهرنشين ،مهاجرتهاي گسترده روستا به
شهري و هجوم بخش عمده آن به شهرهاي بزرگ و لزوم پاسخگويي به نيازهاي آنان (
ميرمقتدايي و همکاران )74:9711 ،ضرورت توجه به محيط هاي شهري را دو چندان مي-
کند(بندرآباد .) 97:9714،بنابه رتبه بندي کشورها توسط اکونوميست بر اساس شاخص هاي
آموزشي و فرهنگي ،بهداشتي ،زيست محيطي ،زير ساختي و پايداري کشور ايران با امتياز
 43/2در رتبه  974قرار گرفته است ()Economist Intelligence Unit Limited,2015
از اينرو توجه به کيفيت زندگي ،شرايط ،امکانات و نيازهاي ساکنان شهرها ،امري الزم و
حياتي است.
بر اساس استانداردها سطح زيست پذيري شهر تبريز درسطح پايين بوده (رشيدي و
همکاران ،)911:9711،که نبود يک برنامه ريزي درست و منطقي ،اين شهر را در آينده اي نه
چندان دور به شهري تبديل خواهد کرد که زيستن در آن مشکل خواهد بود .بنابراين ضرورت
و اهميت بحث زيست پذيري در کالنشهر تبريز فزوني مييابد.
با توجه به اينکه زيست پذيري مفهومي پيچيده و چند بُعدي و الگوهاي آن از يک منطقه
به منطقه ديگر کامالً متفاوت است ،تاکنون يک مدل فراگير از تاثير ابعاد کلي زيست پذيري
شهرها بر وضع موجود و ارتباط بين آنها ارائه نشده است .دستيابي به مدل مناسب زيست
پذيري شهرها با توجه به کارکرد و نقش شهرها مستلزم شناسايي و اولويت شاخص ها
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براساس روشهاي علمي است .اين مقاله ميکوشد براساس نمونه تبريز وضع موجود و تاثير
ابعاد زيست پذيري بر وضع موجود در بعد عيني را مورد سنجش قرار دهد.
از اينرو هدف اصلي مقاله سطح بندي شاخص هاي زيست پذيري بر اساس تاثير آنها
بر وضع موجود در کالنشهر تبريز با استفاده از تکنيک مدلسازي معادالت ساختاري است تا
تصويري روشن و کمي براي برنامه ريزان در جهت دستيابي به زيست پذيري کالنشهر
تبريز باشد.
پیشینه تحقیق
9

واژه شهرهاي زيست پذير براي اولين بار در سال 9134توسط سازمان ملي هنرها
به منظور دستيابي به ايده هاي برنامه ريزي شهري مدنظر آنان ،و به دنبال آن توسط
ساير مراکز و سازمان هاي تحقيقاتي نظير سازمان حفاظت محيطي ،که مطالعات گسترده
اي در خصوص زيست پذيرترين شهرهاي آمريکا انجام داده است ،به کار گرفته
شد( .)Larice,2005:58به دنبال آن ،نفوذ اين واژه در ادبيات مرتبط با اين حوزه را
ميتوان در  9131و نوشته هاي ويليام مارلين 2در خصوص مکان هاي زيست پذير در
مجالت  Saturday Reviewو  Christian Science Monitorجستجو کرد ( Mc.
.)Nulty,1989:200

از جمله تحقيقات مرتبط در اين زمينه ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
رشيدي وهمکاران( )9711در مقاله اي با عنوان« تحليل فضايي منطقه کالنشهري
تبريز با رويکرد زيست پذيري» که در اين پژوهش منطقه شامل اسکو ،آذرشهر ،بستان
آباد ،تبريز ،شبستر و هريس ميباشد .به اين نتيجه رسيده اند که زيست پذيري منطقه
کالنشهري تبريز در حد متوسط قرار دارد .احدنژاد و نجفي ( )9711شاخص هاي اجتماعي،
فرهنگي ،اقتصادي ،کالبدي و زيست محيطي را جهت سنجش کيفيت محيط مورد توجه
قرارداده اند .علي اکبري و اکبري( )9714در مقاله اي با عنوان «مدلسازي ساختاري -
1 National Organization of Arts
2 William Marlene
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تفسيري عوامل مؤثر بر زيست پذيري کالنشهر تهران» با استفاده از روش مدلسازي
ساختاري -تفسيري ) (ISMو MICMACبه بررسي روابط بين ابعاد و شاخص هاي
زيست پذيري پرداخته و به اين نتيجه رسيدند بُعد اقتصادي شامل شاخصهاي اشتغال و
درآمد پايدار ،مسکن مناسب و توزيع عادالنه امکانات و خدمات زيرساختي مشترکاً با
بيشترين تأثير ،محرک زيست پذيري در کالنشهر تهران به شمار ميروند .مجرد()9714در
پايان نامه کارشناسي ارشد خود با عنوان« تحليل فضايي زيست پذيري در مناطق شهر
شهريار» با روش تحقيق توصيفي -تحليلي و مقايسه اي در چهار بعد و  24شاخص و 33
متغير باکمک نرم افزار  SPSSو براي تهيه نقشه ها از نرم افزار  GISهمچنين از مدل تي
تست ،آنوا و مدل فريد براي تحليل ها استفاده شده است .ساسان پور و همکاران ()9713
در مقاله اي با عنوان« قابليت سنجي زيست پذيري مناطق شهري اروميه با
مدل » RALSPIبا به کارگيري اين مدل تازه ابداع شده از  42شاخص در  4بعد (کالبدي
زيست محيطي ،اقتصادي ،اجتماعي و سالمت) بهره گرفته اند .بدلند وهمکاران )2494( 9در
مقاله اي با عنوان«زيست پذيري شهري :درس هايي از استراليا براي کشف شاخص هاي
اندازه گيري سالمت اجتماعي» با اهداف جمع آوري تعاريف زيست پذيري شهري و
ويژگي هاي اجتماعي سالمت ،ترکيب شاخص هاي مختلف زيست پذيري و ارزيابي
2
کيفيت زيست پذيري آنها با لنز سالمت و رفاه انساني با روش کيفي پرداخته اند .آئوليا
( )2494در مقاله اي با عنوان« يک چارچوب براي بررسي جامعه قابل سکونت در محيط
مسکوني ،مطالعه موردي :مسکن عمومي در مدان اندونزي » به اين نتيجه رسيد عوامل
طبيعي و ساخته شده مانند رفاه اقتصادي ،ثبات اجتماعي و عدالت ،فرصت هاي آموزشي و
7
فرهنگي ،سرگرمي ،فرصت هاي تفريحي و محيط طبيعي برکيفيت زندگي اثرگذارند .آلوريا
( )2493درمقاله اي با عنوان «شاخص هاي زيست پذيري(مقايسه کيفيت زندگي در مناطق
شهري  NYCبراي کمک ساکنان خود براي جامعه بهتر) »که عوامل موثر بر کيفيت
زندگي ساکنين در محله هاي نيويورک را شناسايي ميکند که اين عوامل عبارتند از خدمات
1 Badland & etal
2 Aulia
3 Aluria
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بهداشتي و انساني ،جوانان ،آموزش و رفاه کودکان ،امنيت عمومي ،زيرساخت ها و خدمات
شهر ،استفاده از زمين ،مسکن و توسعه انساني ،حمل و نقل ،امکانات اجتماعي ،پارک ها و
امکانات فرهنگي .لينوت وهمکاران )2491( 9در مقاله خود با عنوان «شاخص هاي زيست
پذيري(تبديل جوامع براي همه قرون) » شاخص هاي شهر زيست پذير(بروز رساني شده در
سال  2491توسط )2AARPکه عبارتند از :شاخص هاي فرصت ،مسکن ،سرگرمي،
سالمتي ،محيط ،حمل و نقل و همسايگي را به عنوان شاخص هاي زيست پذيري معرفي
کرده اند .اونوم و همکاران )2491( 7در مقاله اي با عنوان «توسعه شاخص هاي زيست
پذيري با استفاده از مدل هاي جغرافيايي چند معياره درکشورهاي در حال توسعه(مطالعه
موردي :منطقه کون کائن 4تايلند) »شاخص هاي (ايمني ،اقتصاد ،محيط زيست ،آموزش،
بهداشت ،حمل و نقل ،تفريح ،تراکم جمعيت و سودمندي عمومي) با استفاده از GISو از
طريق فرايند تحليلي سلسله مراتب ( )AHPرا بررسي نموده اند .وزارتخانه مديريت پايدار
در هند )2491(1در مقاله اي با عنوان«استانداردهاي زيست پذيري درشهرها» شاخص هاي
سازماني(حکمروايي) ،اجتماعي ،اقتصادي ،کالبدي را بررسي نموده ،که طبق دستورالعمل
معيارهاي اصلي (سازماني ،%21اجتماعي ،%21اقتصادي %1و کالبدي )%41وزن دهي شده
اند.
محدوده مورد مطالعه

محدوده مورد مطالعه در اين پژوهش مناطق دهگانه کالنشهر تبريز ميباشد .شهرستان
تبريز در 44درجه و  21دقيقه طول شرقي و 71درجه و دو دقيقه عرض شمالي از نصف
النهار گرينويچ در قلمرو مياني خطه آذربايجان واقع شده است .بر طبق سرشماري عمومي و
نفوس مسکن سال  9711جمعيت کالنشهر تبريز در مناطق 94گانه  9111417نفر است .در
بين مناطق 94گانه منطقه 4با  791917نفر و منطقه 1با  474نفر به ترتيب پرجمعيت ترين
Lynott & etal

1

 - 2سازمان غير حزبي که مردم را قادر مي سازد تا در سن بلوغ زندگي خود را انتخاب کنند.
1 Onnom & etal
2 Khon Kaen
3 Ministry of Sustainable Management in India
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وکم جمعيت ترين مناطق شهر هستند(مرکز آمار ايران .)9711 ،عالوه بر تفاوت هاي
جمعيتي ،تفاوت در وسعت مناطق ،تفاوت در دسترسي به امکانات و سرانه هاي خدماتي و
نابرابري در توزيع فرصت ها و منابع شهري از ديگر ويژگي ها و مشخصه هاي سازمان
فضايي و نظام اجتماعي – اقتصادي تبريز است(شکل.)9

شکل  :1نقشه راهنمای محدوده مورد مطالعه (ترسیم  :نگارندگان)1331،

مبانی نظری تحقیق

محيط شهر مجموعه اي به هم پيوسته از مکان ها ميباشد که با شبکه اي از راه ها و
انواع مختلف حرکت به هم مربوط ميشود (ويتيک .)14:9711 ،نقش اصلي محيط شهري
در فراهم آوردن امکاناتي براي تسهيل روابط انسانها با يکديگر جاي دارد (حبيبي،
.)924:9731
مفهوم کيفيت محيط شهري و مؤلفه هاي آن از اواسط قرن بيستم در بين محققين
مطرح شده و بر اساس شرايط زماني و مکاني تغيير کرده و تکامل يافته است (سيف الديني،

.)914: 9719
با مرور تحقيقات ،ميتوان ديدگاههاي موجود در زمينهي بررسي و تحليل کيفيت محيط
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شهري را به سه دستهي کلي تقسيم کرد:
ديدگاه برنامه ريزي و سياستگذاري :در اين ديدگاه محقق با شناخت محيط و مقايسهي
آن با وضعيت مطلوب (استاندارد) وضعيت کيفيت محيط را مورد شناسايي و سنجش قرار
ميدهد( ،)Vonpoll,1997:11ديدگاه شناختي -روانشناسي :اين ديدگاه بر نوع رابطهي
انسان و محيط تأکيد ميکند( )Pacione,2005:402و ديدگاه تحقيقات تجربي :بر اساس
اين ديدگاه معيار کيفيت محيط شهري ،ميزان رضايت ساکنان از محيط پيراموني خود
است(شاهي آقبالغي وهمکاران. )49:9711،
مطالعه و تحليل تعاريف در زمينۀ زيست پذيري نشان ميدهد که اين مفهوم با
برخي مفاهيم و رويکردها همچون پايداري ،9روستا شهري ،2کيفيت زندگي ،7رشد
هوشمند ،4نوشهرگرايي( 1سليماني مهرنجاني وهمکاران ،)71:9711،شهر خالق ، 4شهر تاب
آور 3و شهر سالم 1هم پوشاني دارد.
زيست پذيري زير مجموعه اي از پايداري است که مستقيما بر ابعاد فيزيکي،
اجتماعي ،اقتصادي و رواني زندگي مردم تأثير ميگذارد و دربرگيرندۀ مجموعه اي از
ويژگي هاي اکتسابي محيط است که آن را به مکاني مطلوب ،مناسب و جذاب براي
زندگي ،کار و بازديد همۀ مردم تبديل ميکند .اين ويژگيها به دو دستۀ عيني (دسترسي
به زيرساخت هاي شهري ،امنيت ،گزينه هاي مختلف جابجايي و حمل ونقل ،مسکن،
سالمت و امکانات بهداشتي ،تفريح ،فضاهاي عمومي جذاب و فرصت هاي اقتصادي) و
ذهني رواني(حس تعلق به مکان ،هويت محلي ،سرمايۀ اجتماعي ،هم بستگي ،عدالت،
صميميت و راحتي) ميباشد (سليماني مهرنجاني وهمکاران .)71:9711،
1 Sustainability
2 Urban Village
3 Quality of Life
4 Smart Growth
5 New Urbanism
6 Creative City
7 Resplendent city
8 healthy city
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داده و روشها

اين تحقيق به لحاظ ماهيت از نوع کاربردي بوده و به حيث روش ،توصيفي -تحليلي
است .ابزار سنجش در اين پژوهش پرسشنامه بوده است که بر اساس ابعاد عيني زيست
پذيري تدوين گرديده است .جامعه آماري در اين پژوهش متخصصان و مديران شهري در
دسترس که آشنايي کامل با وضعيت هر منطقه دارند ميباشد که تعداد اين افراد برابر با
 944نفر است .با توجه به حجم جامعه و بر اساس جدول مورگان حجم نمونه برابر با 944
نفر به دست آمده و به صورت نمونهگيري گلوله برفي غيرخطي انتخاب شده است .به
تفکيک مناطق از پاسخ دهندگان درخواست شده است در يک ستون وضع موجود و در
ستون دوم ميزان اثرگذاري شاخص فوق را بر وضع موجود بر اساس طيف ليکرت (از  9تا )1
امتياز دهي نمايند .براي تجزيه و تحليل اطالعات در وضع موجود از آزمون  tتک نمونهاي و
جهت رتبه بندي نهايي اثرگذاري شاخص ها از مدلسازي معادالت ساختاري با روش حداقل
مربعات جزئي  )PLS(9بهره گرفته شده است.
الگويابي معادالت ساختاري يک روش سيستماتيک و ساختاريافته براي ايجاد و فهم
روابط ميان عناصر يک سيستم پيچيده است که در دو مرحله به آزمون الگو ميپردازد که
شامل؛ آزمون الگوي اندازهگيري و ساختاري ميباشد .در مدلسازي  ،PLSالگوي اندازه
گيري را مدل بيروني و الگوي ساختاري را مدل دروني مينامند .الگوي اندازهگيري به
بررسي اعتبار و روايي ابزارهاي اندازهگيري و سازههاي پژوهش ميپردازد و الگوي
ساختاري ،فرضيهها و روابط متغيرهاي مکنون را مورد آزمون قرار ميدهد .جهت بررسي
اعتبار سازه ها فرنل و الکر  ،)9119(2سه مالک را پيشنهاد ميکنند که شامل -9 :اعتبار هر
يک از گويهها -2 ،اعتبار ترکيبي 7هر يک از سازهها و  -7متوسط واريانس استخراج
شده.4در مورد اعتبار هر يک از گويهها ،بار عاملي  4/1و بيشتر هر گويه در تحليل عاملي

1 Partial Least Square
2 Fornel and Larcker
3 Composite reliability
4 Average Variance Extracted
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تاييدي نشانگر سازهي خوب تعريف شده است .همچنين بار عاملي گويهها بايد حداقل در
سطح  4/49معنادار باشند ( .)Gefen,2005:96الزم به توضيح است که اگر بار عاملي
گويهاي کوچکتر از  4/1باشد؛ بهتر است آن گويه حذف شود .پايايي ترکيبي درواقع نسبت
مجموع بارهاي عاملي متغيرهاي مکنون به مجموع بارهاي عاملي به عالوه واريانس خطا
ميباشد که مقادير آن بين  4تا  9است و جايگزيني براي آلفاي کرونباخ ميباشد .مقدار اين
شاخص نبايد کمتر از  4/3باشد .به اين شاخص نسبت ديلون -گلداشتاين نيز گفته ميشود.
مالک سوم ،بررسي اعتبار ميانگين واريانس استخراج شده ( )AVEميباشد .فرنل و الکر
مقادير  4/1و بيشتر را براي  AVEتوصيه ميکنند و اين امر به معناي آن است که سازهي
مورد نظر حدود  14درصد و يا بيشتر واريانس نشانگرهاي خود را تبيين ميکنند
(.) Chin,1998:230

شکل :2مدل مفهومی پژوهش(ماخذ  :نگارندگان)1331،

تجزیه و تحلیل داده ها

مشخصات نمونهي آماري پاسخ دهندگان به شرح زير ميباشد(جدول شماره:)9
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با توجه به جدول بيشترين درصد پاسخ دهنگان مردان با  3912درصد ،تحصيالت
کارشناسي ارشد با  1911درصد ،رده سني 74تا  44با  7111درصد و سابقه خدمت 94تا24
سال با  7411درصد بوده است.
جدول  :1مشخصات نمونه آماری

تعداد
جنس

درصد

تحصیالت

تعداد

زن

7
4

21/1

درصد

مرد

3
4

39/2

ديپلم و زيرديپلم

سن

4

1/1

کارداني -کارشناسي

21

کارشناسي ارشد

14

دکتري

94

/1
24
/1
19
/4
91

تعداد

(سال)
 21تا
74
 79تا
71
 74تا
44
 49تا
41
بيشتر از
41

در

سابقه

تعدا

در

صد

(سال)

د

صد

4

1/1

 9تا 1

92

99/1

74

74/4

 4تا 94

21

24/1

44

71/1

 99تا 91

24

91/2

94

97/1

 94تا 24

71

74/1

1

3/3

بيشتر از 24

4

1/1

(ماخذ:یافته های پژوهش)1331،

بررسی وضع موجود ابعاد زیست پذیری

براي بررسي وضع موجود از آزمون  tتکنمونهاي استفاده شده است .با توجه به اينکه
براي پاسخگويي به سؤاالت پرسشنامه از طيف ليکرت ( 9تا  )1استفاده شده ،بر اين اساس
حد متوسط آن عدد  7محسوب ميشود؛ بنابراين اگر ميانگين از  7باالتر باشد ،نشان دهنده-
ي زيستپذيري باال و در صورتي که از  7پايينتر باشد ،نشان دهندهي زيستپذيري شهري
پايين است .
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جدول  :2آزمون  tبررسی وضع موجود ابعاد زیست پذیری در کالنشهر تبریز

عامل مورد بررسی

میانگین

انحراف

T

Sig

معیار

اختالف

با ضریب اطمینان 39

میانگین

درصد
حد پايين محيط

خدمات و زیرساختهای

2/14

4/14

-2/11

4/44

-4/94

2/37

حد باالي
محيط
2/11

محیط شهری

2/34

4/42

-4/74

4/44

-4/24

2/49

2/14

اقتصاد شهری

2/74

4/31

-1/44

4/44

-4/44

2/29

2/19

مدیریت شهری

2/74

4/31

-1/22

4/44

-4/44

2/29

2/12

تاریخ شهری

2/71

4/12

-3/11

/444

-4/49

-2/27

-2/11

اجتماع شهری

2/11

4/41

-4/44

4/41

-4/42

2/11

7/43

شهری

(ماخذ:یافته های پژوهش)1331،

با توجه به جدول شماره ،2به طور کلي ميانگين به دست آمده در بعد خدمات و
زيرساخت-هاي شهري ،محيط شهري ،اقتصاد شهري ،مديريت شهري و تاريخ شهري از
حد متوسط پايينتر بوده و به لحاظ آماري معنادار است .زيرا مقدار  Sigآن از  4/41کوچکتر
است .همچنين با توجه به جدول شماره  2به طور کلي ميانگين به دست آمده در بعد اجتماع
شهري از حد متوسط پايينتر بوده و به لحاظ آماري معنادار نيست .زيرا مقدار  Sigآن
( )4/41از  4/41بيشتر است .همچنين بر اساس (جدول 9ضميمه) در بعد خدمات و
زيرساختهاي شهري از ميان 74گويه ،گويه تأمين مايحتاج روزانه در محله با ميانگين
( ،)2/29در بعد محيط شهري از ميان 97گويه ،گويهي مربوط به ميزان آلودگي هوا با
ميانگين ( ،)2/21در بعد اقتصاد شهري از ميان  1گويه ،گويهي سرمايه گذاري در محله با
ميانگين ( ،)2/27در بعد مديريت شهري از ميان  4گويه ،گويهي اعتماد به تصميمات
شوراي شهر و شهرداري با ميانگين ( ،)2/91در بعد تاريخ شهري از ميان  7گويه  ،گويهي
ساختمانهاي تاريخي زيبا در محله با ميانگين ( )2/27و در بعد اجتماع شهري از ميان 91
گويه ،گويهي پذيرش مسئوليت در محله با ميانگين ( )2/14کمترين ميانگين در هربعد را
دارند.
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بررسی تاثیر فاکتورهای اثرگذاری زیستپذیری شهری روی وضعیت موجود زیست-
پذیری

براي بررسي تاثير فاکتورهاي اثرگذاري زيستپذيري شهري روي وضعيت موجود
زيستپذيري از روش مدلسازي معادالت ساختاري استفاده شده است .براي اين منظور ،از
نرمافزار  Smart PLSنسخهي  2استفاده ميکنيم .الگويابي معادالت ساختاري در دو مرحله
به آزمون الگو ميپردازد که شامل آزمون الگوي اندازهگيري و ساختاري ميباشد .در مدل-
سازي  ،PLSالگوي اندازهگيري را مدل بيروني و الگوي ساختاري را مدل دروني مينامند.
الگوي اندازهگيري به بررسي اعتبار و روايي ابزارهاي اندازهگيري و سازههاي پژوهش مي-
پردازد و الگوي ساختاري ،فرضيهها و روابط متغيرهاي مکنون را مورد آزمون قرار ميدهد.
جهت بررسي اعتبار سازهها فرنل و الکر ( ،)9119سه مالک را پيشنهاد ميکنند که شامل :
 -9اعتبار هر يک از گويهها -2 ،اعتبار ترکيبي ( )Composite reliabilityهر يک از
سازهها و  -7متوسط واريانس استخراج شده (.)Average Variance Extracted
در مورد اعتبار هر يک از گويهها ،بار عاملي  4/1و بيشتر هر گويه در تحليل عاملي
تاييدي نشانگر سازهي خوب تعريف شده است .همچنين بار عاملي گويهها بايد حداقل در
سطح  4/49معنادار باشند( .)Gefen,2005:96الزم به توضيح است که اگر بار عاملي گويه-
اي کوچکتر از  4/1باشد؛ بهتر است آن گويه حذف شود .پايايي ترکيبي درواقع نسبت
مجموع بارهاي عاملي متغيرهاي مکنون به مجموع بارهاي عاملي به عالوه واريانس خطا
ميباشد که مقادير آن بين  4تا  9است و جايگزيني براي آلفاي کرونباخ ميباشد .مقدار اين
شاخص نبايد کمتر از  4/3باشد .به اين شاخص نسبت ديلون -گلداشتاين نيز گفته ميشود.
مالک سوم ،بررسي اعتبار ميانگين واريانس استخراج شده ( )AVEميباشد .فرنل و الکر
مقادير  4/1و بيشتر را براي  AVEتوصيه ميکنند و اين امر به معناي آن است که سازهي
مورد نظر حدود  14درصد و يا بيشتر واريانس نشانگرهاي خود را تبيين ميکنند
( .)Chin,1998:239بارهاي عاملي استاندارد شدهي فاکتورهاي اثرگذاري و وضع موجود
زيستپذيري شهري در جدول  9ضميمه آورده شده است .با توجه به اين جدول مشاهده
ميشود که به غير از گويههاي اشراف ساير مساکن به مسکن فرد ،وجود کالس هاي تقويتي
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و کنکور با کيفيت مطلوب ،کيفيت ساختمان مراکز آموزشي محله ،مرکز ترک اعتياد و مشاوره
در محله ،دسترسي به اتوبان ،روحيۀ کار گروهي ميان مردم ،شناخت و ارتباط با هم محلهاي-
ها و برگزاري جشن در محله از فاکتورهاي اثرگذاري زيستپذيري شهري ،و گويههاي
روحيۀ کار گروهي ميان مردم و برگزاري عزاداري در محله از گويههاي مربوط به وضعيت
موجود زيستپذيري شهري ،بار عاملي استاندارد شدهي بقيهي گويهها بزرگتر از  4/1است.
بنابراين گويههاي مذکور از بين گويهها حذف شده و مدل تحقيق با استفاده از گويههاي
باقيمانده اجرا خواهد شد .الزم به توضيح است که گويههاي حذف شده در جدول  9ضميمه
مشخص شده است .جدول  7پايايي ترکيبي ،آلفاي کرونباخ و شاخص  AVEرا براي
متغيرهاي تحقيق نشان ميدهد:
جدول  :3نتایج بررسی اعتبار متغیرهای پژوهش
متغیرها
زیستپذیری
خدمات و زیرساختهای شهری
محیط شهری
اقتصاد شهری
مدیریت شهری
تاریخ شهری
اجتماع شهری

پایایی ترکیبی

آلفای کرونباخ

شاخصAVE

4/139
4/144
4/144
4/191
4/119
4/142
4/114

4/134
4/113
4/171
4/112
4/173
4/144
4/141

4/127
4/141
4/131
4/412
4/439
4/142
4/117

(ماخذ:یافته های پژوهش)1331،

با توجه به جدول فوق ،مشاهده ميشود که مقادير پايايي ترکيبي و آلفاي کرونباخ براي
متغيرهاي تحقيق بزرگتر از  4/3و مقدار شاخص  AVEبراي اين متغيرها بزرگتر از 4/1
است .بنابراين نتايج به دست آمده نمايانگر اعتبار همگرا و همبستگي سازهها ميباشند .در
نتيجه ،اعتبار ابزارهاي اندازهگيري و سازههاي پژوهش مورد تاييد ميباشد.
جدول شماره  4ضرايب همبستگي پيرسون و شاخص روايي منفک را نشان ميدهد.
مقادير روي قطر اصلي اين ماتريس ريشه دوم ميانگين واريانس تبيين شده ( )AVEرا
نشان ميدهد .الزمهي تاييد روايي منفک ،بيشتر بودن مقدار ريشه دوم ميانگين واريانس
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تبيين شده ( )AVEاز تمامي ضرايب همبستگي متغير مربوطه با باقي متغيرها است
(.)Chin,1998:239
جدول  :4ضرایب همبستگی پیرسون و شاخص روایی منفک
1

متغیر

2

 -1زیستپذیری

4/327

 -2خدمات و زیرساختهای شهری

4/392

4/397

3

4

9

 -3محیط شهری

4/413

4/343

4/311

 -4اقتصاد شهری

4/349

4/411

4/391

4/124

 -9مدیریت شهری

4/391

4/344

4/371

4/197

4/191

 -6تاریخ شهری

4/414

4/412

4/349

4/441

4/443

 -7اجتماع شهری

4/324

4/341

4/329

4/344

4/311

6

7

4/191
4/444

4/344

* تمامي ضرايب همبستگي در سطح خطاي کمتر از  % 9معنادار هستند
**قطر اصلي ،ريشه دوم ميانگين واريانس تبيين شده ( )AVEرا نشان ميدهد

(ماخذ:یافته های پژوهش)1331،

با توجه به مقادير جدول فوق مشاهده ميشود که مقادير موجود بر روي قطر اصلي
داراي بيشترين مقدار ستون است .در نتيجه روايي سازهها نيز مورد تاييد ميباشد.
پس از بررسي اعتبار و روايي ابزارهاي اندازهگيري و سازههاي پژوهش (مدل بيروني)،
الزم است تاروابط متغيرهاي مکنون (مدل دروني) مورد آزمون قرار گيرد .بدين منظور ،مدل
آزمون شده پژوهش در شکل شماره  7ارايه شده است .الزم به توضيح است که شاخص
نيکويي برازش ( )GOFاين مدل برابر با  4/473است که اين عدد نشاندهندهي مناسب
بودن مدل جهت بررسي تاثير متغيرهاي مستقل روي متغير وابستهي تحقيق ميباشد.
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شکل  : 3مدل آزمون شدهی تحقیق (ماخذ :یافته های پژوهش)1331،

نتايج تاثير متغيرهاي مستقل روي متغير وابستهي تحقيق بر مبناي مدلسازي معادالت
ساختاري به روش حداقل مجذورات جزيي در جدول شماره  1نشان داده شده است.
جدول  :9ضرایب مسیر ،آماره  tو نتایج فرضیههای تحقیق
ضریب مسیر

فرضیهها

آماره t

استاندارد

ضریب

نتیجه

تعیین

تاثیر «خدمات و زیرساختهای شهری» روی «زیست-

4/743

**4/449

تاييد

تاثیر «محیط شهری» روی «زیستپذیری»

4/944

*9/144

تاييد

تاثیر «اقتصاد شهری» روی «زیستپذیری»

-4/417

4/143

تاثیر «مدیریت شهری» روی «زیستپذیری»

4/943

**2/311

تاييد

تاثیر «تاریخ شهری» روی «زیستپذیری»

4/934

**1/342

تاييد

تاثیر «اجتماع شهری» روی «زیستپذیری»

4/934

پذیری»

**2/371

**  |t|< 2/85نشاندهندهی معناداری در سطح  1/10است.
*  |t|< 0/69نشاندهندهی معناداری در سطح  1/18است.
(ماخذ:یافته های پژوهش)1331،

4/344

رد

تاييد
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با توجه به مقادير آمارهي  tدر جدول فوق مشاهده ميشود که از بين فاکتورهاي
اثرگذاري زيستپذيري شهري ،فاکتورهاي «خدمات و زيرساختهاي شهري»« ،مديريت
شهري»« ،تاريخ شهري» و «اجتماع شهري» در سطح معنيداري  4/49و فاکتور «محيط
شهري» در سطح معنيداري  4/41روي «وضعيت موجود زيستپذيري شهري» تاثير
معناداري دارند .ولي فاکتور «اقتصاد شهري» روي «وضعيت موجود زيستپذيري شهري»
تاثير معناداري ندارد.
اعتبار مدل با استفاده از ضريب تعيين ( )R2مشخص شده است .اين ضريب ،واريانس
توضيحي يک متغير درونزا را توسط متغيرهاي برونزا اندازهگيري ميکند .ميزان ضريب
تعيين براي متغير وابستهي «وضعيت موجود زيستپذيري شهري» برابر با  4/344ميباشد.
اين بدين معناست که  4/34درصد تغييرات «وضعيت موجود زيستپذيري شهري» به
وسيلهي تغييرات فاکتورهاي اثرگذاري «خدمات و زيرساختهاي شهري»« ،محيط
شهري»« ،اقتصاد شهري»« ،مديريت شهري»« ،تاريخ شهري» و «اجتماع شهري» تبيين
شده است و بقيهي درصد تبيين مربوط به عوامل ديگري است .براي بررسي اينکه کدام
يک از متغيرها روي «وضعيت موجود زيستپذيري شهري» تاثير بيشتري داشته است از
ضرايب مسير استاندارد استفاده ميشود .اين ضرايب در جدول  1آورده شده است .با توجه به
اين مقادير ،بيشترين تاثير را «خدمات و زيرساختهاي شهري» با ضريب  4/743و کمترين
تاثير را «اقتصاد شهري» با ضريب  -4/417داشته است.
عالمت ضريب هبستگي پيرسون با ضريب مسير معموال يکسان است؛ ولي بر اساس
منبع ) )Cohen & etal,2014:40در برخي مواقع عالمت اين دو ضريب ممکن است
متفاوت باشد .زيرا ضريب مسير به معني همبستگي جزئي (تفکيکي) بين دو متغيري است
که مسير ،آن ها را به هم وصل کرده است.اين ضرايب با ضريب هبستگي پيرسون عادي
تفاوت دارد .زيرا در ضريب همبستگي پيرسون بين دو متغير ،متغير هاي ديگر هيچ دخالتي
ندارند ولي در ضريب مسير ،متغير هاي ديگر نيز روي مقدار آن دخالت ميکنند .بر اساس
منبع فوق اين تفاوت گاهي اوقات باعث ميشود که عالمت ضريب همبستگي پيرسون و
ضريب مسير نيز متفاوت باشد.

 23

نشريه علمي جغرافيا و برنامهريزي ،شماره 34

با توجه به مطالب فوق نتيجه ميشود که از بين فاکتورهاي اثرگذاري زيستپذيري،
فاکتورهاي «خدمات و زيرساختهاي شهري»« ،محيط شهري»« ،مديريت شهري»،
«تاريخ شهري» و «اجتماع شهري» بر «وضعيت موجود زيستپذيري شهري» تاثير
مستقيم و معناداري دارند که در اين ميان ،بيشترين تاثير را فاکتور «خدمات و زيرساختهاي
شهري» دارد .ولي فاکتور «اقتصاد شهري» بر روي «وضعيت موجود زيستپذيري شهري»
تاثير معناداري ندارد.
بحث و نتیجه گیری

با توجه به گسترش روز افزون شهرنشيني ارتقاي سطح زيست پذيري کالنشهر تبريز
نيازمند يافتن شاخص هاي اصلي و اثرگذار بر وضع موجود و برقراري ارتباط بين آنها
ست .اين تحقيق بينش و شناختي جديد از ماهيت زيست پذيري کالنشهر تبريز ارائه
داده است که موجب تشخيص اولويتهاي اقدام در فضاي تصميم گيري ميشود.
بررسي تحليل هاي صورت گرفته در خصوص بررسي وضع موجود زيست پذيري شهر
تبريز در ابعاد مختلف نشان ميدهد به طور کلي ميانگين به دست آمده در تمامي ابعاد
(خدمات و زيرساختهاي شهري ،محيط شهري ،اقتصاد شهري ،مديريت شهري ،تاريخ
شهري و اجتماع شهري) از حد متوسط پايينتر بوده و نتايج آن به لحاظ آماري تنها براي
شاخص اجتماع شهري معنادار نبوده که نتايج اين شاخص قابل تعميم نمي باشد .که اين
يافته با يافته هاي تحقيق رشيدي وهمکاران( )9711که زيست پذيري منطقه کالنشهر
تبريز را در مقايسه با اسکو ،آذرشهر ،بستان آباد ،تبريز ،شبستر و هريس در حد متوسط
ارزيابي کرده اند همسويي دارد.
همچنين بر اساس يافته ها در بررسي وضع موجود گويه هاي تأمين مايحتاج روزانه در
محله ،ميزان آلودگي هوا ،سرمايه گذاري در محله ،اعتماد به تصميمات شوراي شهر و
شهرداري ،ساختمانهاي تاريخي زيبا در محله و پذيرش مسئوليت در محله ،داراي کمترين
ميزان رضايت متخصصان و مديران شهري بوده اند .با توجه به اينکه اين عوامل از ضرورت
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هاي غير قابل انکار براي زيست پذير کردن کالن شهر تبريز است که نيازمند توجه
مسوالن مديريت شهري ميباشد.
همچنين اولويت بندي شاخص ها با توجه به ميزان تاثير آنها بر وضع موجود جهت
دستيابي به زيست پذيري شهري در کالنشهر تبريز نشان ميدهد که بيشترين سهم مربوط
به خدمات و زيرساختهاي شهري بوده است که توجه مديران و برنامه ريزان شهري را
طلب مينمايد .که اين يافته با يافته هاي علي اکبري و اکبري( ،)9714تحقيق آلوريا
( )2493و وزارتخانه مديريت پايدار در هند ( )2491که توزيع عادالنه امکانات و خدمات
زيرساختي را محرک اصلي زيست پذيري شناسايي کرده اند همسويي دارد.
اين پژوهش ابتدا پس از بررسي وضعيت موجود با متدولوژي نوين علمي حداقل مربعات
جزئي ( )PLSبراساس شرايط وضع موجود مدل مناسب زيست پذيري را ارائه داده است .به
طوريکه پاسخ دهندگان پس از تبيين وضع موجود هر متغير ميزان اثرگذاري هر متغير بر
وضع موجودرا تبيين نموده اند .اين پژوهش با تکيه بر نتايج تحليل نشان ميدهد بين
فاکتورهاي اثرگذاري زيستپذيري ،فاکتورهاي «خدمات و زيرساختهاي شهري»« ،محيط
شهري»« ،مديريت شهري»« ،تاريخ شهري» و «اجتماع شهري» بر «وضعيت موجود
زيستپذيري شهري» تاثير مستقيم و معناداري دارند که در اين ميان ،بيشترين تاثير را
فاکتور «خدمات و زيرساختهاي شهري» دارد .ولي فاکتور «اقتصاد شهري» بر روي
«وضعيت موجود زيستپذيري شهري» تاثير معناداري ندارد.براساس نتايج تحليل با توجه به
اينکه ضريب استاندارد شده(ضريب  )βدر جدول  1براي متغير (اقتصاد شهري) منفي به
دست آمده است ولي چون تاثير اين متغير روي متغير (زيست پذيري) معنادار نيست
( )t= 4/143>9/14در نتيجه اين عالمت منفي يا اين تاثير از نظر علمي قابل اتکا نمي
باشد .با توجه به ابعاد و شاخص هاي شناسايي شده و تجزيه وتحليل به عمل آمده بر روي
اين عوامل پيشنهاد ميشود که توجه بيشتري به سياست هاي دولت در خصوص توزيع
عادالنه امکانات و خدمات زيرساختي و حمايت از جوامع موجود که پايه و اساس تحرک
ساير ابعاد زيست پذيري ميباشد ،صورت پذيرد .افزايش زيست پذيري و کيفيت زندگي در
کالنشهر تبريز محور انساني و اساسي توسعه پايدار شهري قلمداد ميشود که در بستر بهبود
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محيط زيست شهر ،مسکن مناسب ،امکان پراکنش متعادل و بهينه خدمات و تسهيالت
شهري ،ترميم و بازسازي زير ساخت هاي شهري و دسترسي به کاربري هاي شهري امکان
بروز مييابد .در نتيجه هرگونه برنامه و اقدام براي سرآغاز و ارتقاي وضع موجود زيست پذيري
کالنشهر تبريز بايد به نقش کليدي و پايه اي اين عوامل توجه کند.
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