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Creating a livable city is an important goal to achieving sustainable urban 

development. Understanding the situation of residents' satisfaction with urban 

livability and its indicators is important for urban planning and policy-

making. The present study was conducted to investigate the factors affecting 

urban livability and the relationships between them in the Kermanshah 

metropolis. The present research is applied-developmental in terms of 

purpose and descriptive-analytical in content. The statistical population was 

the citizens of Kermanshah with a population of 946651 people who have 

settled in eight urban areas. The sampling method was randomly classified, 

the sample size was 385, and the research tool was a questionnaire. The 

Smart PLS software and the structural equation model with partial least 

squares approach were used to investigate the relationships between 

dimensions and livability indicators. Structural modeling is a point of view in 

which the hypothetical patterns of direct and indirect relationships between a 

set of observed and hidden variables are investigated. The results showed that 

the socio-cultural dimension - with a path coefficient of 0.666 - had the 

highest impact, and the environmental dimension with a value of 0.249 had 

the lowest impact on the livability of Kermanshah. Also, except for the 

participation and solidarity index, the relationships between other indicators 

with the dimensions of livability are significant. The index of medical and 

health considerations with a path coefficient of 0.314 had the strongest 

relationship with the socio-cultural dimension. The housing index with 0.378 

had the highest impact on the economic dimension, and the green and barren 

space index with 0.635 had the highest impact on the environmental 

dimension. Therefore, proper planning to use open and barren spaces in 

strengthening and developing urban green spaces in order to improve the 

quality of the urban environment can be effective in improving the livability 

of the Kermanshah metropolis. 
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 چکیده اطالعات مقاله

درک . شدود  یمحسدو  مد  دستیابی به توسعه پایددار شدهری    یهدف مهم برا کی عنوان به ریپذ ستیشهر ز جادیا مقاله پژوهشینوع مقاله: 

 یشدهرها  گدذاری  اسدت یس جداد یو ا یشدهر  یزیر برنامه یعوامل آن براو  یشهر یریپذ ستیساکنان از ز تیرضا

پدذیری شدهری و روابدط مو دود      تحقیق حاضر باهدف بررسی عوامل مؤثر بدر زیسدت   است.ضروری قابل سکونت 

 تید از نظدر ماه و  یا توسدعه  - یدحاضر از نظر هدف کداربر  قیحقشهر کرمانشاه انجام پذیرفت. ت بین آنها در کالن

 باشدد کده در   نفدر مدی   ۱۵۶۶۴1شدهر کرمانشداه بدا  تعیدت     شهروندان  ی،.  امعه آماراست یلیحلت - یفیتوص

ابدزار   و 3۸۴، تعدداد نتونده   شده یبند طبقهتصادفی  یریگ روش نتونه اند. گانه شهری سکنی گزیده مناطق هشت

و برای بررسی روابدط بدین ابعداد و     Smart PLS افزار نرمها از  داده وتحلیل تجزیهبود.  هت  نامه پژوهش پرسش

سدازی   مددل  ی استفاده گردید.حداقل مربعات  زئ کردیبا روپذیری از مدل معادالت ساختاری  های زیست شاخص

غیرمستقیم در میدان یدک مجتوعده از     ساختاری دیدگاهی است که در آن الگوهای فرضی از ارتباطات مستقیم و

ی بدا مقددار ضدریس مسدیر     فرهنگ یا تتاعبُعد  . نتایج نشان داد،شود رهای مشاهده شده و پنهان بررسی میمتغی

اندد.   پذیری شدهر کرمانشداه داشدته    را بر زیست ریتأثکتترین  2۵۱/۰بر بُعد محیط زیستی با  ریتأثباالترین  ۶۶۶/۰

دار  پدذیری معندی   بدا ابعداد زیسدت   هدا   ی، روابط بدین سدایر شداخص   مشارکت و هتبستگ هتچنین به  ز شاخص

بُعدد  بدا  تدرین رابهده    قدوی  31۵/۰ی با ضریس مسدیر  و بهداشت یپزشک های مراقبت و باشد. شاخص مالحظات می

بدا   ریسدبز و بدا   یفضدا و شداخص   یاقتصداد بُعدد  بر  تأثیر نیباالتر 3۷۸/۰با  مسکنی، شاخص رهنگف - یا تتاع

و  بداز  یفضداها از  یریگ بهره هت مناسس  یزیر برنامه لذا اند؛ را داشتهبر بُعد محیط زیستی  تأثیر نیباالتر ۶3۴/۰

در بهبدود   دتواند  یمد زیسدت شدهری    کیفیدت محدیط   ارتقدا  یدر راستا یسبز شهر یتوسعه فضاتقویت و در  ریبا

 .باشد مؤثرشهر کرمانشاه  کالن یریپذ ستیز

 تاریخچة مقاله:

 2۱/12/1۵۰۰ :افتیدر خیتار

 ۰1/۰3/1۵۰1تاریخ بازنگری: 

 ۰۴/۰3/1۵۰1: رشیپذ خیتار

 ۰۸/۰۴/1۵۰1دسترسی آنالین: 

 :ها کلیدواژه

 پذیری،  زیست

 مدل ساختاری، 

 شهر، کرمانشاه، 

 .مدیریت شهری

 غرافیدا و  . شدهر کرمانشداه   پدذیری کدالن   سازی ساختاری عوامل مؤثر بدر زیسدت   مدل(. 1۵۰1)سعید  ،مههری ؛مریم ،فراهانی ؛مصهفی ،صاحبی: استناد
 DOI: 10.22126/GES.2022.7623.2518. ۱۰-۷۴(، 3) 12، پایداری محیط
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 مقدمه
 تعیدت   %۶۵، 2۰۴۰در سال  که چنان آنامروزه شهرنشینی به پدیده غالس در تتامی کشورهای دنیا تبدیل شده است. 

 ,.Geng et al)یافته در نواحی شهری زندگی خواهندد کدرد     تعیت کشورهای توسعه %۸۶و  توسعه درحالکشورهای 

 ،شدود )حسدینی و هتکداران    های بارز توسعه اقتصادی و ا تتداعی محسدو  مدی    شهرنشینی از شاخص اگرچه. (2019

هدای مددیریت شدهری در ابعداد م تلدل اکولدو یکی،        شتا  آن از عوامل مهم ایجاد چدالش  ولی امروزه رشد پر (13۱۵

 ،اکبری و اکبری )علی باشد می توسعه درحالکشورهای  خصوصاً تتاعی و اقتصادی در بیشتر شهرهای دنیا، ا - یفرهنگ

زیسدتی، ترافیدک،  ددایی محدل کدار از       های محیط عالوه بر پیامدهای نامناسبی نظیر انواع آلودگی که طوری به( 13۱۶

در  یندابرابر  ،یقوم گزینی  داییهای ا تتاعی،  سکونت، اقتصاد ناکارآمد و فقر شهری، عامل ایجاد بسیاری از ناهنجاری

 Zhan et) نتاید می دیشهرها را تهد یداریپاهای شهری بوده و  و عدم مشارکت مردمی در پرو ه ها فرصتبه  یدسترس

al., 2018)       لذا شهرها عامل مهم ناپایداری در  هان محسو  شده و تو ه به توسعه پایددار بددون تو ده بده پایدداری

  .(13۱2باغ،  )ملکی و دامن شهرها مفید ن واهد بود

شهر فشدرده،   ،شهر سالم، شهر سبزدر  هان مهرح است؛ از  تله  طیشرا نیموا هه با ا یبرا یگوناگون یکردهایرو 

 یاسدت کده بده لحداا زمدان      یشدهر  پدذیری  یسدت زپدژوهش   نید در ا مدوردنظر  کردی. روپذیری یستزو  رشد هوشتند

ابعداد متندوع و متعددد نسدبت بده       رندده یو در برگ هدا  یهنظر ینتر کاملاز  یبه زمان حاضر و از  نبه مفهوم ترین یکنزد

 تأمینشهری هدف اصلی توسعه پایدار  ،که ازآنجایی .(13۱۸پریزادی و هتکاران، ) شده است ادی یکردهایاز رو یاریبس

؛ پایدداری در ابعداد م تلدل    اسدت  شدده ها و آینده امن بیان  نیازهای اساسی، بهبود سهح زندگی، اداره بهتر اکوسیستم

نیازهدای شدهروندان و   پذیر، مبتنی بدر   ، مسئولیتپذیر انعهاف یها مدیریتی کارآمد، با ویژگی سامانه یکارگیر مستلزم به

تقدوایی و صدفرآبادی،   ) دهای مو ود در شهرهای امروزین باشتنگناکه قادر به مقابله با  طوری باشد. به مشارکت مردم می

13۱2) 

 و مهرح شده شنهادیدر آنها پ یزندگ طیارتقا و بهبود شرا یبرا یم تلف یکردهاینظر به مشکالت متعدد شهرها، رو 

 لید تعر. (Paul & Sen, 2018)باشدد   مدی  نده یزم نید در ا یکداربرد  یکردهدا یاز رو یکد ی 1یریپدذ  سدت یاسدت کده ز  

 اریبسد  یهدا  تید  تع لیبه تشدک  شدن  هانیو افزایش شهرنشینی  را،یزمتفاوت است. در  وامع م تلل  یریپذ ستیز

و  قبدول  قابل لیشود، ارائه تعار یآنان ظاهر م یها و خواسته ازهایکه نبه موازاتی منجر شده و  دی د یدر شهرها زیمتتا

 مدرور اسدا   بدر   یریپدذ  سدت یز .(13۱۷پور و هتکاران،  )ساسان شود یم برانگیز چالش نیز یریپذ ستیز یبرا یکاربرد

 بده  دنیرسد  یبدرا  یمحلد  یزید ر برنامه یها و سازمان یمحل یها دولت های حل راه لیتوص یراه برا کی عنوان به اتیادب

 (.  13۱۸)رهنتا و هتکاران،  باشد یم داریاهداف توسعه پا

خدو  و مکدان    یشدهر  یزید ر برنامه تیفیک ،یزندگ تیبه قابل یابیدست یخود به معنا یدر مفهوم کل یریپذ ستیز 

 پایدداری  وآن  روی یدک  شدت یمع دارد: دورواسدت کده    یا سکه یریپذ ستیز .(1۵۰۰ )صاحبی و هتکاران، است داریپا

 زیسدت  محدیط شهروندان را در کنار حفاظدت از   شتیمع دیبا ریپذ ستیشهر ز بنابراین ؛آن است گرید یرو یشناخت بوم

ه  امعد  یزنددگ  تید فیک منجدر بده افدزایش   است که  یمجتوع عوامل یریذپ تسیز .(13۱۶پور،  )ساسان کند نیآنها تأم

سداخته شدده و    یهدا  طیعوامدل شدامل محد    نی وامع از اهتیت زیادی برخوردار است. ا درازمدتو برای رفاه  گردد می

هدای   ی و موقعیدت فرهنگد  یهدا  فرصدت آموزشدی و تحصدیلی،   ، فرصت یو برابر یبات ا تتاعث، ی، رونق اقتصادیعیطب

بده   ،یشدهر  یداریپای از راهکارهای مهم مهرح شده پیرامون کیعنوان  هب یریپذ تسیز .(Aulia, 2016) است یحیتفر

شدهروندان  هتده   ندی و روا یکالبد ،یاقتصاد ،یرهنگف - یدر آن سالمت ا تتاع کهشود  شهری نسبت داده می ستمیس

ما ددی و بنددرآباد،   ) باشدد  مدی  زید ن دارید شدهر پا  کی ریپذ ستیشهر ز .(Sofeska, 2017) باشدقرار گرفته  موردتو ه

 (.13۱3لو و هتکاران،  عیسی) دکنن یدر آن زندگ ندهیآو  زمان حالدارند در  لیکه مردم تتا یمکان( 13۱3
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بدر روی تجربده    لدذا  ؛شدود  یمد  لیتعرشهروندان تجربه شده توسط  یزندگ تیفیعنوان ک به یریپذ ستیز نیهتچن 

پور و هتکداران،   ساسان) ردیگ یدر نظر م یمش ص یو مکان یزمانظرف تجار  را در  نیاانسان از مکان تترکز داشته و 

هدای شدهرهای سدالم، سدبز،      تئدوری  هتچونریزی شهری،  نوین مهرح شده در زمینه برنامه های نظریهتتامی  (.13۱3

تر  های مشکالت شهری تالش بر دستیابی به شرایط زندگی مهلو  پذیر با تاکید بر یکی از  نبه ، خالق و زیستآور تا 

ریدزی و مددیریت شدهری بدر دیددگاه  دامع و        دارند. در این میان بسیاری از مهالعات در زمینه برنامده برای شهروندان 

هدای توسدعه پایددار     عنوان یک راهنتای مناسس  هدت تددوین اسدتراتژی    پذیری و نقش آن به  انبه تئوری زیست چند

 گردد. آنها اشاره می اند که به تعدادی از های مو ود شهرها تاکید داشته شهری و مقابله با چالش

نفدر از   33۴۷۱های  کارگیری مدل معادالت ساختاری و بررسی پاسخ ضتن بهای مارتینز براوو و هتکاران  در مهالعه 

پدذیری در   شهر اروپایی و اطالعات آلودگی آن شدهرها، رابهده بدین پایدداری، آلدودگی و زیسدت       ۶۷مجتوع شهروندان 

محدیط  )پس از بررسی رابهه متقابل بین سه  نبده م تلدل پایدداری     که طوری بهاند.  شهرهای اروپایی را بررسی نتوده

پددذیری شددهری را  زمدان آنهددا بددر زیسدت   هددم تددأثیرفرهنگدی و اقتصددادی( و آلددودگی در شدهرها     -  زیسدتی، ا تتدداعی 

ی دارد. هتچندین  نفد می رابهده  شهرپذیری  زیستبا شهری  یآلودگاند. نتایج آنها نشان داده است؛  کرده وتحلیل تجزیه

از طریدق  )پدذیری شدهری    و با زیست یرابهه منفی با آلودگی )از طریق کاهش پایداری محیط زیستی( اقتصاد یداریپا

 .(Martínez-Bravo et al., 2019) دارد افزایش پایداری ا تتاعی( رابهه مثبت

ترین مناطق شهری در  هدان اسدت،    اینکه هنگ گنک یکی از متراکم به باتو ه دیگری النگ و هتکاران در پژوهش 

اند.  به  وامع محلی پرداخته ارائه امکانات و خدماتپذیری شهری و اثر آن در  و شکل شهر بر زیستاثر تراکم به بررسی 

 یشدهر بر اسا  نتایج آنها در شده است.  یشبکه  امع بررس تحلیل قیاز طر عه امبه  التیتسه عیمهالعه توز نیدر ا

کدرده و قابلیدت    نیرا تضدت  روزانده بده شدهروندان    خدمات ارائهاز امکانات و  یبه برخ یدسترس ،متراکم اریشکل بسبه 

ارائده   یبراشهری  یو طراح ریزی برنامهکارگیری فرم متراکم شهری در  پیشنهاد به لذا ؛دهد پذیری را افزایش می زیست

ضدتن مهالعده بدر روی     . در تحقیقی سوفسکا(Lang et al., 2019) اند شهروندان را نتوده یازهایرفع نو خدمات بهتر 

پدذیری را از   هدای آن بدا سدایر کشدورها، زیسدت      شهرهای مقدونیه است و مقایسه زیر ساخت ترین بزرگاز که  1اسکوپیا

عوامدل بسدیاری بسدتگی دارد کده در     پذیری شهری بده   اند. هتچنین اظهار داشته زیست مهالعه کرده 2دیدگاه  ذابیت

 یهدا  هدا، فرصدت   یدسترسد  م،یاقلد  ، غرافیدایی  تید موقعاین عوامل را  ترین مهمتواند دچار تغییر شود و  طول زمان می

 . (Sofeska, 2017) اند برشترده حکترانیو  وکار کسس

 دگاهید از درا شدهر زاهددان    ۀگان مناطق پنج یریپذ ستیز تیوضع (13۱۷) رخشانی نسس و نیری در تحقیق دیگری

از حدد   تدر  نییاپد  ی در این شهرریپذ ستیز داده است؛پژوهش نشان  ی اینها افتهی اند. مورد ارزیابی قرار دادهشهروندان 

 ،درآمدد  ری د متغبوده است. هتچنین  یریپذ ستیز نیشتریب ی، دارا۸3/2۵3 یا  رتبه نیانگیبا م 1 ۀمنهقبوده و متوسط 

 .ی داشته استریپذ ستیز یها صشاخبین ساکنان شهر زاهدان از  یتتندیرضا زانیرا بر م ریتأث نیشتریب

پدذیری در میدان    ریزی شهری دوران معاصدر اسدت و ایجداد زیسدت     های برنامه ایده ترین بزرگپذیری یکی از  زیست

در کشورهای  هدان سدوم   پذیری  است. در این میان مسائل مرتبط با زیست ای کننده نگران مسئلهشهرهای  هان سوم 

 .(13۱۱ ،)ا زاشکوهی و هتکاران حادتری بروز پیدا کرده است صورت بهشهری  به دلیل نرخ رشد شتابان  تعیت کالن

بر ناپایداری توسعه شهری، راهکار مناسبی  هدت بهبدود کیفیدت زنددگی      مؤثرپذیری با شناسایی عوامل  رویکرد زیست

مشدکالت امدروزه شدهری )ا تتداعی،      به باتو ه (1۵۰۰)صاحبی و هتکاران،  اشدب شهروندان و بهبود شرایط مو ود می

 بدا  دررابهده انجدام تحقیقداتی   دهندد،   پدذیری شدهری را تشدکیل مدی     دی و محیط زیستی( کده چدارچو  زیسدت   اقتصا

کرمانشداه را بدا مشدکالت     شدهر  کدالن  ،ینیتداوم رشد شهرنشد از آن  ایی که نتاید.  می پراهتیتشهری پذیری  زیست

                                                                                                                                                                          
1- Skopje 

2- Attractiveness 



 94-65( 1441) 44/ جغرافیا و پایداری محیط صاحبی و همکاران 67
 

 ،یمصدرف اندر    شیآ ، افدزا  تید فیکداهش ک  هوا، یآلودگ رینظ یاریبس ،محیهی زیستو  یکالبد ،یاقتصاد ،یا تتاع

آن  تبدع  بده و  یزنددگ  تید فیک .... روبرو نتدوده و و یاراض یکاربر رییتغ نده،یآال عیصنا ،یعیمنابع طب از رویه بیاستفاده 

در  یشدهر  یسدنت  تیریمدد  ینداتوان  هتچندین،  .(13۱2سجادزاده، و  یکاهش داده است )است شدت بهرا  یریپذ ستیز

بدا  تحقیدق حاضدر    ،یشهر داریبه توسعه پا دنیو لزوم رس ساکنان این شهر محیهی زیست یها یازمندیبرآورده کردن ن

تدالش دارد  وضعیت مهلدو   با پذیری شهری در کرمانشاه  و متترکز بر فاصله بین وضعیت زیست محور مسئلهرویکردی 

 دهی به عتلکرد مدیریت شهری معرفی نتاید. مبنایی مناسس برای  هت

توسدعه پایددار   بده   دستیابیپذیری در عرصه مدیریت شهری و اهتیت آن که در  مبحث زیست دید بودن  به باتو ه

مددل معدادالت    در ایدن زمینده،   های نوین  هت سدنجش و ارزیدابی آن بهدره گرفدت.     از روش باشد، بایستی هری میش

ارتبدا    یو ا درا  یریکدارگ  هبد  ییمددل تواندا   نیا رایز .را آشکار کند رهایمتغ نیب دهیچیارتباطات پ ،تواند یم یساختار

 دید پنهدان را وارد مددل نتا   یرهدا یعوامدل و متغ  تواندد  یم نیرا داشته و عالوه بر ا یو خار  یعوامل داخل نیب زمان هم

 . (13۱۱ذنی و هتکاران، ؤ)م

 ،غیرمسدتقیم و  میکه به طور مستق یو عوامل م تلف رهایمتغ نیب دهیچیدرک ارتباطات پ یبرااین مدل استفاده از 

در  کده  ازآنجایی .باشد یسودمند م اریبس ،بوده و مشارکت دارند مؤثرپذیری شهری در کرمانشاه  بر زیستپنهان و آشکار 

اثدر آنهدا بدر روی     بایسدتی  یکه م پذیری( ها و ابعاد زیست )شاخص و ود دارد یمستقل م تلف یتحقیق حاضر متغیرها

مددل  رویکدرد کتدی و ابدزار    از  ،مدورد بررسدی قدرار گیدرد    پذیری شهری و ابعاد آن(  زیست)وابسته  یرهایمتغ ایمتغیر 

پدذیری شدهری در    اد زیستو ابعها  وضعیت شاخص بررسی باهدفتحقیق حاضر  لذا ؛استفاده گردیدمعادالت ساختاری 

با استفاده از پذیری شهری و روابط مو ود بین آنها  بر زیست مؤثرعوامل شهر کرمانشاه و ارزیابی  گانه کالن مناطق هشت

وضدعیت کندونی    ابتدا هت انجام این مهم  شهر کرمانشاه انجام پذیرفت. الندر کسازی معادالت ساختاری  رویکرد مدل

هدای آنهدا از دیددگاه شدهروندان      و شداخص ، اقتصادی و محدیط زیسدتی(   فرهنگی ا تتاعی)پذیری  زیستگانه  ابعاد سه

شهر کرمانشداه محاسدبه    پذیری کالن مجزا بر زیست طور بههای آنها  ابعاد و شاخص تأثیر مش ص گردید و سپس میزان

 .گردید

هدایی   چده قسدتت  در پذیری کرمانشاه به ما نشدان داد کده    های زیست کنونی ابعاد و شاخصوضعیت  شدن مش ص 

های  ارتقا شاخص و تتهیدات الزم  هت ای نتود بوده و باید به آنها تو ه ویژه نامناسسمدیریتی رویه  ضعل و ود دارد،

در هدر  کده  د نشان دا پذیری شهر کرمانشاه بر زیستها  ابعاد و شاخص تأثیرمیزان  برآوردهتچنین  ضعیل صورت گیرد.

 .گیرندد ریدزان شدهری قدرار     مددیران و برنامده   موردتو ده داشته و باید بیشتری  تأثیرها  شاخص یک از کدامابعاد  ازیک 

 .شهر کرمانشاه افزایش داده شود پذیری در کالن ها، سهح زیست با تترکز بر آن که طوری به

 ها مواد و روش

 موردمطالعهمحدوده 

بدر اسدا  آخدرین    شدهر کرمانشداه    تید  تعباشدد.   مدی کرمانشاه مرکز استان کرمانشداه  شهر  کالن موردمهالعهمنهقه 

( کده یکدی از   13۱۴گدزارش شدده اسدت )مرکدز آمدار ایدران،        13۱۴در سال نفر  ۱۵۶۶۴1سرشتاری نفو  و مسکن 

شدهر   نیتدر  بدزرگ ( ایدن شدهر   13۱3باشد )احدنژادروشتی و هتکاران،  توانتندترین شهرهای ایران در منهقه غر  می

متر بوده و تراکم  1۵۰۰ حدود ایارتفاع متوسط از سهح در .است لومترمربعیک ۴/۱۴مساحت  که دارایاستان کرمانشاه 

ر ایدن شدهر   . در حدال حاضد  (13۱۸ هتکداران، یاوری و ) است لومترمربعیکنفر در  ۱۱12شهر،  نیمتوسط در ا تی تع

گانه شهری  موقعیت قرارگیری مناطق هشت 1(. در شکل 13۱۷ و،  فر و چاره باشد )شاهینی منهقه شهری می ۸دارای 

 .شده استکرمانشاه بر روی نقشه به نتایش گذاشته 
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 شهر کرمانشاه کالنگانه  موقعیت جغرافیایی مناطق هشت .1ل شک

 روش مطالعه
داده از اندواع   آوری  تدع و بدر اسدا  نحدوه     ی، از نظدر اهدداف کداربردی   لد یتحل - یفیتوصد  تیاز نظر ماه قیروش انجام تحق

مناسدس   چدارچو  مرزهدا و  رویکرد بنیادی تحقیق گسترش باشد.  یم یکت زیها ن داده یژگیاز نظر و است. یشیتایپ قاتیتحق
و  محاسدبه  در هدا  مؤلفده  و هدا  از شداخص  کید هدر   یاثر و هتبستگ نییتع منظور بهکه  استپذیری  ی مفهوم زیستارزیاببرای 
 یا مهالعدات کتاب انده   استفاده ازدر ابتدا  مؤلفهاست راج مبنای . دیاستفاده گرد یمدل معادالت ساختاراز پذیری  زیستبرآورد 
و اصل اشدباع نظدری،   نظر خبرگان از  با استفاده و ییشناسا یشهر یریپذ ستیز یها شاخصبود که  قیتحق نهیشیپ یو بررس
بدود، اطالعدات    شدده  دیید تأ آزمدون  پدیش  قیآن از طر ییکه روا نامه پرسشو ابزار  یشیتایروش پطی و  شده یاتیعتل نهایی و
   شد. یآور  تع مانشاهشهر کر گانه کالن مناطق هشت نیساکن از موردنیاز

 و شدهری  مددیریت  ،زیست محیط مدیریت حوزه خبرگان از نفر ۱ نظر از نامه پرسش روایی تعیین  هتالزم به ذکر است،  
 - یعدد ا تتداع  بُ سده در  یریپدذ  سدت ی، زکده  چندان  آن .اسا  نظرات ایشدان انجدام گرفدت   و اصالحات بر  گرفته بهره  غرافیا
 امعده  قدرار گرفدت.    یمدورد بررسد   سنجی از شدهروندان با نظر هیگو 11۶شاخص و  1۴و  یستیز طیو مح یاقتصاد ،یفرهنگ
نفدر   ۱۵۶۶۴1دارای  تعیدت   13۱۴بر اسا  آخدرین سرشدتاری در سدال    که  باشد میشهر کرمانشاه  کالنشهروندان آماری 
تصدادفی و تعیدین حجدم     گیدری  نتونهآماری، از روش  امعه تعداد زیاد  به باتو هاند.  منهقه شهرداری سکنی گزیده ۸در  هبود

برای کل  تعیت در نظدر گرفتده شدد و     نامه پرسش 3۸۴تعداد  که طوری بهانجام گرفت.  از فرمول کوکراننیز با استفاده نتونه 
 است. شده داده نشان 1که در  دول  اختصاص یافت سهتیه مناسبی گانه ۸بر اسا  تعداد  تعیت هر یک از مناطق 

 (13۳۱) های مرکز آمار ایران یری از دادهگ با بهره گانه کرمانشاه توزیع شده در مناطق هشت نامه پرسشتعداد  .1جدول 
 نامه پرسشتعداد  درصد جمعیت جمعیت منطقه
1 ۱33۷۶ ۱/۱ 3۸ 
2 12۰3۸1 ۷/12 ۵۱ 
3 1۶۶1۱2 ۴/1۷ ۶۸ 
۵ ۷۴۵۸۶ ۸ 31 
۴ 1۷3۸3۷ 3/1۸ ۷۰ 
۶ ۱33۷2 ۱/۱ 3۸ 
۷ 131۵21 ۱/13 ۴3 
۸ ۱2۴۸۶ ۸/۱ 3۸ 
 3۸۴ 1۰۰ ۱۵۶۶۴1 کل
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 مشخصات جامعه آماری
درصدد زن   ۵1درصدد مدرد و    ۴۱ بدر اسدا   نسدیت،    کهاند  نفر مورد بررسی قرار گرفته 3۸۴ در این تحقیق مجتوعاً

 است. شده داده نشانتوزیع  تعیت نتونه بر اسا  گروه سنی نتودار  2 شکلاند. در  بوده

 
 توزیع جمعیت نمونه بر اساس گروه سنینمودار  .2شکل 

دارای ملدک اسدتیجاری    درصد دیگدر  ۸/3۴مالکیت و ها  آناز درصد  2/۶۵ بیشتر پاس گویان یعنینوع تتلک ملک  

 نتودار توزیع  تعیت نتونه بر اسا  مقهع تحصیلی آورده شده است. 3در شکل  هتچنین اند. بوده

 
 یلینمودار توزیع جمعیت نمونه بر اساس مقطع تحص .3شکل 

 موردمهالعده منهقده   ۸از  اسدا   بدراین هتچنین  هت پایایی ابزار تحقیق از ضریس آلفای کرونباخ استفاده گردید.  

بدرای تتدامی   آلفدای کرونبداخ   ضدریس  اسدتفاده شدد.    آزمون پیشنتونه انت ا  و  هت  3۰اتفاقی در مجتوع  صورت به

  (.2  دول) آمد دست به ۷/۰پژوهش باالتر از های  شاخص

 اطالعات مربوط به پایایی ابزار تحقیق .2 جدول

 کرونباخ یآلفا بیضر متغیرها

 ۸1۷/۰ اجتماعی و فرهنگی

 ۷3۸/۰ اقتصادی

 ۷2۶/۰ محیطی زیست

 ۷2۰/۰ کل

پدس از اثبدات نرمدال     .دیستفاده گردا Smart PLS و 21نس ه  SPSS افزارهای نرمها از  داده وتحلیل تجزیه هت  

بدا   یریپدذ  سدت یز یهدا  شاخصگانه و  ابعاد سه تیوضع ،(3) دول  آزمون کولتوگروف استیرنوف وسیله بهها  بودن داده

 از مددل سدپس   باشدد.  حد متوسدط مدی   3ید که در این آزمون میانگین مش ص گرد ای نتونه تک T آزموناستفاده از 
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1معادالت ساختاری
 (SEM) 2با رویکرد روش حداقل مربعات  زئی (PLS) یها و شاخص ابعاد نیروابط ب یبررس یبرا 

اسدت کده در آنهدا روابدط بدین متغیرهدا       هایی  این روش بهترین ابزار برای تحلیل پژوهش. دیاستفاده گرد یریپذ ستیز

 .(13۱۴سینی و هتکاران، )حا ی ح پیچیده است

نسدبت بده    Smart PLSافدزار   در این پدژوهش، متغیرهدای سدهح دوم و دود دارد، لدذا ندرم       که ییازآنجاهتچنین  

متغیرهای پنهدان  قادر به محاسبه  LISRELو  AMOSافزارهای  افزارهای دیگر معادالت ساختاری برتری دارد )نرم نرم

با استفاده از  یرسیستمز چند به دهیچیپ سامانه کی هیتجز یریتفس یساختار یساز مدل یاصل دهیا سهح دوم نیستند(.

آن در موضدوعات   یربرد اصدل کدا اسدت   یسدهح  چندد ی مدل سداختار  کیو دانش خبرگان  هت ساخت  یتجربه عتل

 رید متغ کید مسدتقل بدا    رید متغ کید  هر بار درنظرگرفتنبا  یریدو متغ وهیآنها را به ش توان ینتاست که  ای یرهچندمتغ

 بدرای  ؛ لدذا تاس ییدیتأ یعامل لیتحل یها مدلو  ریمس یها مدل سیترک اساساً یوابسته انجام داد. مدل معادله ساختار

 سدازگاری  از اطتینان وسیله به محتوى روایى. شد هتگرا استفاده محتوى و روایى روایى از گیرى ابزار اندازه روایی تأیید

 .  گشت حاصل اساتید از نظرسنجى توسط روایى این و شده ایجاد ادبیات مو ود و گیرى اندازه هاى شاخص بین

باشدند. طبدق    داشدته  اى میانده  هتبستگی یکدیگر با سازه هر هاى شاخص که اصل استوار است این بر هتگرا روایى 

  هدت  .باشدد  ۴/۰از  خرو دی بیشدتر   هداى  واریانس میانگین که است این بودن هتگرا روایى معیار 3کررگفته فورنر و ال

 تتدامى  کرونبداخ  آلفداى  ضرایس. مرکس استفاده شد پایایى و ضریس کرونباخ آلفاى ضریس معیار دو ابزار از پایایى تعیین

فدر    ضدتنى  طدور  بده  کده  کرونباخ آلفاى خالف بر مرکس پایایى. باشد بیشتر ۷/۰مقدار  از حداقل بایست می متغیرها

 بدراى  را بهتدرى  بندابراین معیدار   اسدت،  سدازه  هر عاملى حقیقى بارهاى بر متکى دارد، یکسانى وزن شاخص هر کند مى

)کندارکوهی   باشد سازه درونى ثبات بیانگر داشته باشد تا ۷/۰از  بیش مقدارى باید مرکس نیز پایایى. دهد می ارائه پایایى

شده و معیارهای ضدرایس   وتحلیل تجزیهدر مدل ساختاری روابط بین متغیرهای مکنون با هتدیگر  (.13۱۱و هتکاران، 

R یا R Squaresمعیار  ،t-valuesمعناداری 
 د.برای برازش مدل ساختاری بررسی ش (،Q2) ۵گیزر - نمعیار استو ،2

 آزمون کولموگروف اسمیرنوف() ها بودن داده نرمال بررسی .3جدول 

 یدار یمعنسطح  متغیرها

 ۰۴۷/۰ رهنگیف - یشاخص اجتماع

 ۱1۴/۰ شاخص اقتصادی

 ۰۱2/۰ محیطی شاخص زیست

 نتایج
شدهر کرمانشداه را نشدان     پدذیری در کدالن   در بررسدی وضدعیت زیسدت    یا نتونه تک T نتایج مربو  به آزمون ۵ دول 

در حد متوسط بدوده   شهروندان دیدگاه از (۰2۵/3) میانگین با یفرهنگ یا تتاعپذیری در بُعد  وضعیت زیستدهد.  می

محدیط زیسدتی   و ( ۱3۱/2) یابعداد اقتصداد  پدذیری در   وضعیت زیسدت  ،3از  تر نییپا نیانگیم به باتو ه نیهتچناست. 

بدا  شدهر کرمانشداه    در کدالن  یریپدذ  ستیز یکل تیوضع در نهایت بوده است. لیضعو  از حد متوسط تر نییپا( ۷۴۵/2)

 بوده است. لیحد متوسط و ضع از تر نییپا( ۱۰۶/2) میانگین

های بهداشتی به  ز منهقه سه کده بدا    های آموزش عتومی و مالحظات و مراقبت شاخصدر بُعد ا تتاعی فرهنگی  

تر از متوسط قدرار داشدته اسدت سدایر منداطق از نظدر هدر دو         ( از نظر شاخص آموزش عتومی در پایین۷3/2میانگین )

شدهر  منداطق   دیگراند. شاخص تفریحات و اوقات فراغت در منهقه هشت از  یا باالتر بودهشاخص مذکور در حد متوسط 

سدایر منداطق    در شاخص امنیت فردی و ا تتاعی نیز به  ز منهقه چهدار )قدوی(  میزان مهلوبیت تر بوده است.  ضعیل

                                                                                                                                                                          
1- Structural Equation Modeling 

2- Partial Least Squares 

3- Fornell & Larcker (1981)  

4- Stone-Geisser Criterion 
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سدایر   باشدد در  وسط میسه که مت منهقه  ز کتتر از متوسط یا متوسط بوده است. شاخص پیوستگی و تعلق مکانی به

 بده  نسبت شهری مناطق بین در را میزان بیشترین( ۴۰/3) چهار منهقه و بوده متوسط از بیش آن مقدار شهری مناطق

مشارکت و هتبستگی به  ز منهقه چهار که در حد متوسدط بدوده در سدایر منداطق       شاخص .است داشته شاخص این

 .شهری کتتر از متوسط بوده است

کده   چندان  اندد. آن  عد بدوده بُاین های  ترین شاخص های مراکز تجاری و کاالهای مصرفی قوی اقتصادی شاخصدر بُعد  

. شاخص اشتغال و درآمد غیر از منهقه است بودهمیزان شاخص مراکز تجاری در تتامی مناطق شهری بیش از متوسط 

خددمات زیربندایی در منداطق سده، شدش و      . امکانات و است بودهمناطق شهری ضعیل  بقیهچهار که متوسط بوده، در 

به  ز مناطق چهار و پنج در تتامی منداطق شدهری ضدعیل     عتومی ونقل حتل  هشت ضعیل بوده، و در نهایت شاخص

 باشد.   می

از  کده کتدی بداالتر    در بُعد محیط زیستی شاخص آلودگی به  ز منهقه یک و هشت در حد متوسط و منهقه چهار 

اطق ضعیل بوده است. شاخص بصری در منهقه چهار باالتر از متوسط، در مناطق یک، در سایر من  بوده (23/3) متوسط

 ز منهقه . از نظر فضای سبز و بایر نیز به تر از متوسط بوده است هفت و هشت در حد متوسط و در سایر مناطق پایین

 .است آمده دست بهچهار که باالتر از متوسط بوده است در سایر مناطق ضعیل 

 شهر کرمانشاه کالن یگانه شهر در مناطق هشت یریپذ ستیز و ابعاد ها شاخص ای نمونه تک Tآزمون  جینتا .۴جدول 
  محیط زیستی اقتصادی فرهنگی - یاجتماع ابعاد

 ها شاخص
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 ۱3/2 ۷1/2 ۸3/2 ۱۴/2 ۶2/2 ۸۱/2 1۱/3 ۰۷/2 ۷۵/3 ۷/3 32/2 ۵/3 ۸۷/2 ۰۸/3 ۰۶/3 ۵۶/3 1منهقه 

 ۸۴/2 3۵/2 ۶3/2 ۷۴/2 ۷1/2 ۱۶/2 2۴/3 2۶/2 1۱/3 ۵۴/3 ۶3/2 1۱/3 ۱1/2 2/3 1/3 21/3  2منهقه 

 ۷3/2 23/2 ۷1/2 ۶/2 ۷3/2 ۸1/2 ۰۱/3 2۴/2 ۰۶/3 2۵/3 ۶۸/2 ۰۱/3 ۶۱/2 ۸۱/2 ۱۶/2 ۷3/2 3منهقه 

 2۱/3 3/3 2۶/3 23/3 ۱۷/2 1۸/3 ۴۸/3 ۶۷/2 ۷۵/3 13/۵ ۸۸/2 ۴/3 ۵۸/3 ۴1/3 ۴/3 2۵/3 ۵منهقه 

 ۱۵/2 ۶۴/2 ۸2/2 ۷۱/2 ۱1/2 ۰۵/3 2۷/3 1۸/2 1۴/3 ۴۷/3 ۷/2 2/3 ۱۷/2 2۷/3 11/3 1۵/3 ۴منهقه 

 ۸۶/2 ۷۴/2 ۷۵/2 ۸۴/2 ۶۸/2 ۸۵/2 1۷/3 31/2 ۶2/3 ۴2/3 3۴/2 2۷/3 ۷3/2 ۱1/2 ۱/2 1/3 ۶منهقه 

 ۱۴/2 ۷2/2 ۱۷/2 ۷۱/2 ۸۱/2 ۱۷/2 3۵/3 23/2 1۸/3 ۵2/3 ۶۴/2 1۵/3 ۱۵/2 2۵/3 11/3 1۱/3 ۷منهقه 

 ۸۵/2 ۴۱/2 ۷۱/2 ۱۸/2 ۸/2 ۸۴/2 1/3 2/2 3/3 1۱/3 ۵۱/2 1۱/3 ۷3/2 ۸۶/2 ۸1/2 ۰۷/3 ۸منهقه 

میانگین 

 شاخص
11/3 ۰۴/3 11/3 ۸۱/2 22/3 ۶/2 ۵۱/3 31/3 2۴/2 23/3 ۱3/2 ۷۱/2 ۸2/2 ۸2/2 ۶/2  

میانگین 

 عدبُ
۰2۵/3 ۱3۱/2 ۷۴۵/2 

 

میانگین 

 پذیریزیست
۱۰۶/2 

 

گیری پژوهش از  ، ابزار و مدل اندازهآمده است ۴در  دول  چنانچه آمده دست بهاسا  مهالس عنوان شده و نتایج  بر 

مربدو  بده شداخص     یفرهنگد  یا تتداع عدد  بیشدترین پایدایی مرکدس در بُ    ایایی مناسبی برخوردار بوده است.روایی و پ

عد محیط زیسدتی مربدو  بده    اقتصادی مربو  به کاالهای مصرفی و در بُعد های پزشکی بوده و در بُ مالحظات و مراقبت

 بوده است. ۷/۰ها باالتر از  برای تتامی شاخصآلفای کرونباخ هتچنین ضریس فضای سبز و بایر بوده است. 
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 گیرى اندازه ابزار پایایى و همگرا روایى .۱ جدول

 مؤلفه ابعاد
 شده استخراج واریانس

(AVE) 
 مرکب پایایی

(CR) 
ضریب آلفای 

 کرونباخ

ی
نگ
ره
و ف
ی 
تاع
 ت
ا

 

 ۷2۵/۰ ۷۸1/۰ ۴۷1/۰ آموزش عتومی

 ۷1۶/۰ ۷2۵/۰ ۴3۴/۰ تفریحات و اوقات فراغت

پزشکی و  های مراقبتمالحظات و 
 بهداشتی

۶۰۰/۰ ۷۸۴/۰ ۷۰۴/۰ 

 ۷۰۱/۰ ۶۱۵/۰ ۴۶۱/۰ امنیت فردی و ا تتاعی

 ۷۷۶/۰ ۷2۱/۰ ۴3۱/۰ پیوستگی و تعلق مکانی

 ۷۸۸/۰ ۷۶۸/۰ ۴۱۴/۰ مشارکت و هتبستگی

ی
اد
ص
اقت

 

 ۷۰1/۰ ۸۴1/۰ ۴۸۸/۰ مراکز تجاری

 ۷۶۴/۰ ۸۷۸/۰ ۷۸3/۰ یمصرف یکاالها

 ۷2۷/۰ ۷۷۵/۰ ۴۴۵/۰ درآمد اشتغال و

 ۷2۱/۰ ۷۱۵/۰ ۴۵۴/۰ مسکن

 ۷۰۶/۰ ۷۸۶/۰ ۴۷۰/۰ ییربنایز خدمات امکانات و

 ۷1۴/۰ ۷۰۴/۰ ۴۶1/۰ یعتوم ونقل حتل

ت
یس
ز

 
ی
یه
مح

 

 ۷1۵/۰ ۷1۷/۰ ۴23/۰ یآلودگ

 ۷1۷/۰ ۷۰1/۰ ۴۵۸/۰ بصری کیفیت

 ۷۶1/۰ ۷۸۸/۰ ۴۸۴/۰ ریو با فضای سبز

 (t-value) یمتغیرها در مدل ساختاری از آماره ت وابطن رودر بمعناداو سنجش  اه هرضیدر ادامه  هت آزمون ف 

 اثر بودن ارد معنی tآماره  آید می دست به 1خودکاری انداز اهم رلگوریته از استفادا اب PLSار زفا مره در نکد ه شاستفاد
 عباسی) دار بودن رابهه بین متغیرها داردحاکی از معنا ۱۶/1مقادیر بیشتر از  که یطور بههد د می نشان هم بر را متغیرها
و  ۵های  شود. شکلبایست از ضرایس مسیر استفاده  ها می هتچنین  هت سنجش شدت این رابهه (.13۱۶، اسفنجانی

 ۱۶/1باالتر از  t آماره و مقدار ۵شکل د. مهابق نده رایس ساختاری مدل را نشان میو ض tبه ترتیس نتایج آزمون  ۴
 اثبات شد. موردمهالعهشاخص مشارکت و هتبستگی در نتونه  یاستثنا بهپذیری  ابعاد زیست یها مؤلفهبرای تتامی 

 
 در مدل پژوهش tآزمون  .۴شکل 

                                                                                                                                                                          
1- Bootstrapping 



 94-65( 1441) 44/ جغرافیا و پایداری محیط صاحبی و همکاران 74
 

 
 مدل پژوهش ساختارى ضرایب .۱شکل 

 «یو بهداشدت  یپزشدک  یهدا  مالحظدات و مراقبدت  » شاخص مش ص است مقدار ضریس مسیر ۶در  دول  که چنان 

 داشته اسدت. هتچندین   موردمهالعهدر نتونه  یفرهنگ یا تتاعبین این شاخص با بُعد  تر یقو( حاکی از رابهه 31۵/۰)

هدای بُعدد    را بر بُعد اقتصادی داشته است. در بین شاخص ریتأثباالترین  3۷۸/۰ ضریس مسیربا مقدار  «مسکن»شاخص 

مقددار   بده  باتو هاست که  ذکر بهرا داشته است. الزم  ریتأثباالترین  ۶3۴/۰با مقدار  «سبز و بایر فضای» یهیمح ستیز

اثبدات   موردمهالعده در نتونه  یفرهنگ یا تتاعبر بُعد  مؤلفهاین  ریتأث ،(۰۷۴/1شاخص مشارکت و هتبستگی ) tآماره 

 آورده شده است. ۶ها با ابعاد در  دول  شاخصاین  مقادیر ضرایس مسیرنشده است. 

 یریپذ ستیزهای ابعاد  شاخصهر یک از  ریتأثنتایج معناداری  .۶جدول 
 وضعیت پذیرش ضریب مسیر tآماره  مؤلفه ابعاد

ی
نگ
ره
و ف
ی 
تاع
 ت
ا

 

 تأیید 313/۰ ۷۴۷/۶ آموزش عتومی

 تأیید 2۸۰/۰ ۴۰3/۷ تفریحات و اوقات فراغت

 تأیید 31۵/۰ ۵۵1/۵ پزشکی و بهداشتی های مراقبتمالحظات و 

 تأیید 2۶۷/۰ 121/1۰ امنیت فردی و ا تتاعی

 تأیید 2۴3/۰ ۷۸2/۷ پیوستگی و تعلق مکانی

 رد ۰۸۸/۰ ۰۷۴/1 مشارکت و هتبستگی

ی
اد
ص
اقت

 

 تأیید 3۷2/۰ ۱1۴/3 مراکز تجاری

 تأیید 1۱۸/۰ ۱۵1/3 یمصرف یکاالها

 تأیید 2۷3/۰ 3۰2/3 درآمد اشتغال و

 تأیید 3۷۸/۰ ۰۰۶/۴ مسکن

 تأیید 3۰۰/۰ ۶۴1/۶ ییربنایز خدمات امکانات و

 تأیید 1۴1/۰ ۷۵۸/۵ یعتوم ونقل حتل

ت
یس
ز

 
ی
یه
مح

 

 تأیید ۴1۵/۰ 1۴۴/۷ یآلودگ

 تأیید 2۶1/۰ ۱۱۸/۶ بصری کیفیت

 تأیید ۶3۴/۰ 112/1۰ ریو با فضای سبز

 زانید مپذیری و  زیستبر  رگذاریتأث یها شاخص یبرا نامه پرسششده توسط  نییتع یعدد ریقادالزم به ذکر است م 
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شدده در   جداد یگدراف ا شدد و   یارذافدزار بارگد   نرم طیدر مح یواقع یها مهابق با دادهشاخص  هر یمحاسبه شده براآن 

 مؤلفده ها را بده   شاخص ریها و ز هرکدام از شاخص یهتبستگ زانیتواند م یم 3آن مهابق با شکل  یافزار پس از ا را نرم

بدرازش بدوده    ییکوین یها شاخص انگریب یافزار شامل اطالعات ت صص نرم یخرو  تیدر نها. سازد انینتاپذیری  زیست

معدادالت   یسداز  در اسدتفاده از مددل   یاز اهدداف اصدل   یکد ی استو ا زا آن  یشنهادیرابهه پ تیمهلوب دهنده نشانکه 

 . است یو نظر یبا مدل مفهوم یتجرب یها داده نیب یهت وان زانیشناخت م یساختار

 یقدو  تید حتا انگرید ب ،قرار داشته باشدند  دییتأبرازش در محدوده مورد  ییکویمربو  به ن یها شاخص که یدرصورت 

منظدور از   نید ا یبدرا  گدردد.  یمد  یابید معادلده خدو  ارز   کید  یشنهادیشده است و معادله پ ارائه یها از مدل نظر داده

و  ییاید پا زانید م یکه به بررسد  ندیگو یبرازش م ییکوین یها شود که به آنها شاخص یاستفاده م ییارهایها و مع شاخص

Q شداخص  دو از سداختاری  مددل  گیرى برازش اندازه براى نهایت در، لذا ؛کتک خواهد نتود یشنهادیرابهه پ ییروا
 و 2

R
Q. شاخص شد استفاده 2

هدایی   مدل .کند زا را مش ص می های درون بینی مدل در سازه قدرت پیش (رزیگ - ناستو) 2

زای مددل را داشدته باشدند. بددین      بینی متغیرهای درون هستند، باید قابلیت پیش قبول قابلکه دارای برازش ساختاری 

کافی بدر یکددیگر گذاشدته و از     ریتأثها  تعریل شده باشند، سازه یدرست بهها  معنی که اگر در یک مدل، روابط بین سازه

 (13۱۶ ،اسفنجانی )عباسی شوند می دییتأ یدرست بهها  این راه فرضیه

 عندوان  بده را  3۴/۰و  1۴/۰، ۰2/۰ سده مقددار   (2۰۰۱) و هتکاران 1هنسلر به نقل از (۱۶: 13۱2) داوری و رضازاده 

دارای  هدا  شداخص تتامی  شود، می دیده ۷ دول  در که طور هتان اند. تعیین نتودهبینی کم، متوسط و قوی  قدرت پیش

Qمقادیر 
معیدار   متوسط به بداالی مددل پدژوهش بدوده اسدت.      ینیب شیپقدرت  دهنده نشانبوده و این  1۴/۰بیشتر از  2

R ضروری برای سنجش الگوی ساختاری ضریس تعیین
سده   PLSدر الگدوی مسدیر    اسدت.  متغیرهای مکنون وابسدته  2

Rقوی ضعیل، متوسط و اندازه مالک  عنوان به به ترتیس ۶۷/۰و  33/۰و  1۱/۰ مقدار
)داوری و د نشو در نظر گرفته می 2

R مقادیر (۱2: 13۱2رضازاده، 
 کده  اسدت  آن دهندده  نشان نتایج که است سازه توصیل در مدل توانایى دهنده نشان که 2

 .است برخوردار مناسبى برازش از شده ارائه مدل

 برازش مدل ساختاری .۷جدول 

Q متغیر
2

 R
2

 

 ۶1۱/۰ 2۵۱/۰ فرهنگی - یا تتاع
 ۶2۵/۰ 211/۰ اقتصادی

 ۴۸3/۰ 2۵۰/۰ محیهی زیست
 ۶۵۱/۰ 31۵/۰ پذیری زیست

پذیری در شهر کرمانشاه آورده شده است که  ریک از ابعاد پژوهش بر زیسته ریتأثنتایج  ۸ دول  به باتو ه 

پذیری شهر  ر زیستهر یک از این ابعاد ب ریتأث، ۱۶/1پذیری از مقدار  زیستبعاد هر یک از ا tباالتر بودن آمار  به باتو ه

 یا تتاعهر یک از ابعاد پژوهش، بُعد  ضرایس مسیر به باتو هدرصد اطتینان اثبات شده است. هتچنین  ۱۴کرمانشاه با 

پذیری شهر  را بر زیست ریتأثکتترین  2۵۱/۰زیستی با مقدار  عد محیطو بُ ریتأثباالترین  ۶۶۶/۰با مقدار  یفرهنگ

 اند. کرمانشاه داشته

 کرمانشاه شهر کالندر  یریپذ ستیزابعاد  ریتأثو نتایج معناداری  .۸جدول 

 وضعیت پذیرش ضریب مسیر tآماره  ابعاد

 تأیید ۶۶۶/۰ ۰3۰/۱ ا تتاعی و فرهنگی

 تأیید 3۶3/۰ 1۶۱/2 اقتصادی

 تأیید 2۵۱/۰ ۵13/۶ محیهی زیست

شدهر کرمانشداه را نشدان     پذیری در کالن های زیست شدت رابهه شاخص ۶نتودار در شکل  صورت به ۸نتایج  دول  
                                                                                                                                                                          
1- Henseler 
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 دهد. می

 
 پذیری در شهر کرمانشاه های زیست شدت رابطه شاخص. ۶ شکل

 بحث
آنها بدر ابعداد اصدلی،     تأثیرهای اثرگذار و میزان  شهر کرمانشاه نیازمند یافتن شاخص پذیری در کالن ارتقای سهح زیست

های آتی مدیریت شهر را بر اسا  آن  ریزی بتوان برنامه که طوری به .پذیری است ستابعاد زی تأثیرهتچنین یافتن میزان 

پدذیری شدهری و روابدط مو دود بدین آنهدا در        بدر زیسدت   مدؤثر به هدف بررسی عوامل تحقیق حاضر  لذا ؛تنظیم نتود

 :نتایج به دو قستت اسا  براین که شهر کرمانشاه انجام پذیرفت کالن

 ؛های آنها پذیری و شاخص گانه زیست هوضعیت کنونی ابعاد س. 1

شدهر   گردد که تا کندون در کدالن   تقسیم می ،شهر کرمانشاه پذیری کالن های آنها بر زیست ابعاد و شاخص تأثیرمیزان . 2

 کرمانشاه انجام نگردیده است.

 بدا  کرمانشداه  شدهر  کالن پذیری زیست وضعیت که بود آن بیانگر شهری پذیری زیست بررسی در حاضر تحقیق نتایج -1

 هتکاران و رهنتا که تحقیقی نتایج در هتچنین. ندارد قرار مهلوبی حد در و بوده متوسط از تر پایین( ۱۰۶/2) میانگین

 اهتیدت،  کتتدرین  محیهی زیست شاخص اند، داده انجام اهواز شهر کالن در شهری پذیری زیست سنجش  هت( 13۱۸)

 را میزان بیشترین( ۰2۵/3) فرهنگی ا تتاعی بُعد میانگین. است داده نشان را پذیری زیست های شاخص سایر به نسبت

 توسدط  شدده  انجدام  تحقیق نتایج در. است داشته( ۷۴۵/2) محیهی زیست و( ۱3۱/2) اقتصادی ابعاد میانگین به نسبت

 بُعدد  در و مهلدو   حدد  از تدر  پدایین  کرمانشداه  پذیری زیست میزان که گردید مش ص( 13۱۴) پور ملک و حسینی ملک

 هدای  ریدزی  برنامه و ها سیاست که است این بیانگر حاضر تحقیق نتایج با آن مقایسه است، بوده متوسط حد در ا تتاعی

 . است نگردیده کرمانشاه شهر پذیری زیست کیفیت در ای مالحظه قابل تغییر به منجر ها سال این فاصله در شهری

شهر کرمانشداه شدناخته شدد، در نتدایج      پذیری در کالن ترین بُعد زیست ضعیل محیهی زیست در تحقیق حاضر بُعد  

زیسدت   شهر مشهد، ناپایداری محدیط   ترین مشکل ناپایداری شهری در کالن نیز مهم( 13۱۶) تحقیق بیکدلی و هتکاران

یریت شدهری در  عندوان اولویدت مدد    بده  زیسدت  یطمحد تر است بهبود شرایط شهر به است، لذا در هر دو کالنبیان شده 

 پذیری در نظر گرفته شود. راستای افزایش زیست

شدهر کرمانشداه کده نتیجده      پذیری کدالن  های آنها بر زیست ابعاد و شاخص تأثیرنتایج پژوهش حاضر در مورد میزان  -2

و بُعدد   ریتدأث بداالترین   ۶۶۶/۰بدا مقددار ضدریس مسدیر      یفرهنگد  یا تتداع بُعد باشد نشان داد که  اصلی تحقیق نیز می

 اند. پذیری شهر کرمانشاه داشته را بر زیست ریتأثکتترین  2۵۱/۰ا و محیط زیستی ب 3۶3/۰اقتصادی با 

ذنی و هتکداران  ؤمد بُعد شناخته شد.  نیرگذارتریتأث یفرهنگ یا تتاعبُعد در نتایج تحقیق حاضر گفته شد  چنانچه 

اندد، بده ایدن     انجام دادهای را  مهالعهپذیری شهری در شهر اردبیل  سازی ساختاری زیست که در زمینه مدل نیز (13۱۱)

وضدعیت  در مهالعده حاضدر    باشدد.  پذیری شهری می بر زیست تأثیرگذاربُعد  ترین مهمنتیجه رسیدند که ابعاد ا تتاعی 
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و  یپزشدک  یهدا  مالحظدات و مراقبدت  »هدای   شداخص نشدان داد کده    فرهنگدی  ا تتداعی های زیرمجتوعه بُعدد   شاخص

شداخص   ریتأثست که الزم به ذکر ا اند. داشته یفرهنگ یا تتاععد را بر بُ ریتأثبیشترین  «آموزش عتومی»و  «یبهداشت

 در این مهالعه اثبات نگردید. یفرهنگ یا تتاعمشارکت و هتبستگی بر بُعد 

ی پدذیری شدهر   بر زیسدت  بُعد تأثیرگذارترین رابُعد اقتصادی خود در نتایج تحقیق  (13۱۱)ا زاشکوهی و هتکاران  

شهر م تلدل و شدرایط زنددگی در منداطق      تفاوت فرهنگ زندگی در دو کالن به باتو ه. معرفی نتودندمشهد  شهر کالن

شدرایط مکدانی م تلدل قابلیدت      تأثیر تحتپذیری  دهد زیست بوده و نشان می تو یه قابل غرافیایی متفاوت این مسئله 

مراکدز  »و  «مسدکن »هدای   شداخص های زیرمجتوعه بُعد اقتصادی نشان داد کده   وضعیت شاخص انعهاف خواهد داشت.

نیز در تحقیق خود به این نتیجه رسدیدند   (13۱۶)علی اکبری و اکبری اند.  را بر این بعد داشته ریتأثبیشترین  «تجاری

ای  ( در مهالعه13۱۸) رهنتا و هتکاران هتچنینباشد.  های پرنفوذ در بُعد اقتصادی می شاخص مسکن  زو شاخص که

 یریپدذ  ستیز یها شاخص رینسبت به ساوزن  نیشتریب یشاخص مسکن دارااند که  در شهر اهواز به این نتیجه رسیده

 .است

خراسدانی و  نتدایج تحقیدق    ،پذیری داشته است را بر زیست ریتأثمحیهی کتترین  تدر نتایج تحقیق حاضر بُعد زیس

محیهدی نسدبت بده ابعداد ا تتداعی و اقتصدادی دارای ارزش        بُعدد زیسدت   ه اسدت کده  نشدان داد نیز  (13۱2)رضوانی 

سدپس شداخص    "فضدای سدبز و بدایر   "محیهدی مشد ص گردیدد شداخص      بعد زیسدت در  پذیری کتتری است. تزیس

 اند. پذیری این بُعد داشته را بر زیست ریتأثبیشترین  "لودگیآ"

 گیری نتیجه
پدذیری در   عد شناخته شد لذا  هت ارتقا زیسدت بُ نیرگذارتریتأث یفرهنگ یا تتاعبُعد  در تحقیق حاضر اینکه به باتو ه

و  یپزشدک  یهدا  مالحظات و مراقبت»های  . شاخصنتود های این بُعد باید تترکز بیشتری بر شاخصشهر کرمانشاه  کالن

دهند شهروندان برای سالمت خدود   اند، نشان می را در این بعد داشته ریتأثکه بیشترین  «آموزش عتومی»و « یبهداشت

یدک   عندوان  بده تواندد   این مورد میهستند. و خانواده، هتچنین آموزش و ارتقا علتی فرزندانشان اهتیت به سزایی قائل 

 برده شود. به کارهای آینده  ریزی مناسس و برنامه یراهبُردهافرصت  هت انت ا  

 وهلهدر  پذیری دارد و زیست داریپا توسعهای مستقیم با  شهرهای  هان رابهه اقتصاد مناسس و کارآمد در تتام  ازآنجاکه

دی دارد باید در صددر  عد اقتصاباالیی بر بُ یرتأثعد تو ه نتود. شاخص مسکن که های اثرگذار این بُ باید به شاخص بعدی

عدد  های این بُ ، کیفیت و.... بر شاخصینتأمکه مشکالت  طوری به ،قرار گیرداقتصادی گذاران  ریزان و سیاست تو ه برنامه

لذا باید هتیشه تو ه  شهروندان دارد،فیت زندگی و آرامش مهم بر کی یریتأثشهر  زیست یک کالن محیط .گرددبرطرف 

 خاصی به این بُعد حسا  داشت. 

زیسدتی، در   هدای محدیط   تواند ضتن کاهش آلدودگی  میو بایر ریزی  هت توسعه و ارتقا کیفیت فضاهای سبز  برنامه 

حاضدر در  کدارگیری نتدایج تحقیدق     بده  باشد. مؤثرپذیری مناطق شهری کرمانشاه  بهبود کیفیت بصری و افزایش زیست

تکتیلدی در بررسدی   مهالعدات  های مشدابه در آیندده، انجدام     های آتی شهر و انجام پژوهش گذاری ریزی و سیاست برنامه

 پذیری در این شهر مفید باشد. زیست ارتقاتواند در  میمناطق شهری  محالتپذیری در سهح  وضعیت زیست

 منابع
 شدهر  کدالن پدذیری   (. ارائه مدل زیست13۱۱محتدی، چنور؛ اکبری، مجید )ا زا شکوهی، محتد؛ محتدی، سعدی؛ داوری، الهام؛ 

 2۸s-1 (،۵) ۷ ریزی توسعه کالبدی، برنامه .ISM فسیریت – ی ساختاریساز مدلمشهد با استفاده از رهیافت 

مهالعده  ) ا تتاعی(. نقش مدیریت شهری در توزیع سرمایه 13۱3زاده، اکبر ) مفرد، ستیرا؛ حسین مرادی احدنژادروشتی، محسن؛

 .132-11۷ ،(۷) 2. اقتصاد و مدیریت شهریموردی: شهر کرمانشاه(. 

پایددار: موضدوع شدهر     توسدعه  محیهدی  زیسدت شهری بررسی ارزیابی اثرات  ریزی برنامه (.13۱2)حسن ، سجادزاده ؛حتید ،استی

 زیسدت  محدیط انجتدن ارزیابدان   ، ، هتددان پایدار زیست محیطاولین هتایش ملی معتاری، مرمت، شهرسازی و  .کرمانشاه
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 .هگتتانه

(. ارائه یدک مددل راهبدردی بدرای دسدتیابی بده توسدعه پایددار شدهری در          13۱۶بیگدلی، سونا؛ شفقی، سیرو ؛ وثوقی، فاطته )

 2۱s-12(، ۵) 32، تحقیقات  غرافیاییشهر مشهد.  کالن

صدلنامه  فد. ب ش مرکزی شهر برو در  یها در محله پذیری یست(. تحلیل ز13۱۸معصومه ) ،ساکی ؛مهدی ،مرادی ؛طاهر ،پریزادی
 .1۶-3(، 31) ۸ ،مهالعات شهری

مهالعات (. توسعه پایدار شهری و برخی عوامل مؤثر بر آن )موردمهالعه: شهر کرمانشاه(. 13۱2تقوایی، مسعود؛ صفر آبادی، اعظم. )
 .22-1(، ۶) 3، شناختی شهری  امعه

 یهدا  پدژوهش (. تأثیر تفکر استراتژیک بر ظرفیت تغییدر سدازمانی.   13۱۴شوقی، بهزاد )حا ی حسینی، عفت؛ آقا انی، طهتورث؛ 
 ۸۰s-۵۱(، ۶2) 22 مدیریت راهبردی،

نظدارت بدر پویدایی    (. 13۱۵زاده، عیسی؛ رفیعیان، مجتبی؛ مدیری، مهدی؛ احدنژاد روشتی، محسن ) یمابراهحسینی، سید احتد؛ 

-21(. ۱۶) 2۵ ،)سپهر( اطالعات  غرافیایی. DMSP/OLS تصاویر چند زمانهشهرنشینی در ایران معاصر با استفاده از 

3۷. 

پذیری روستاهای پیرامون شهری در شهرستان  (. شناخت و تحلیل تفاوت زیست13۱2خراسانی، محتدامین؛ رضوانی، محتدرضا )

 .۷۵-۴۴(، ۵) 2، اقتصاد فضا و توسعه روستاییورامین. 

 . تهران: انتشارات  هاد دانشگاهی.PLSافزار  سازی معادالت ساختاری با نرم مدل(. 13۱2داوری، علی؛ رضازاده، آرش. )

پدذیری شدهری از دیددگاه شدهروندان         هدای زیسدت    (. ارزیدابی وضدعیت شداخص   13۱۷)  نیدری، ناصدر   نسس، حتیدرضا؛ رخشانی

 .۷۵-۴۴(، 2۷) ۸. ای منهقه -  غرافیا و آمایش شهریگانۀ شهر زاهدان(.  )موردشناسی: مناطق پنج

پدذیری   (. ارزیابی و سدنجش زیسدت  13۱۸سید مصهفی )، حسینی ؛ستیه یدی،حت یمحتد؛ محتد، قنبری ؛رحیم محتد، رهنتا

 .1۷-1(، 2)2ار، صلنامه شهر پایدفز. شهر اهوا شهری در کالن
 .۸۷-۷2 ،۷۶ ،آبادیمجله علتی ت صصی پذیری.  هایی چند از مفهوم زیست (. ناگفته13۱۶پور، فرزانه ) ساسان
پذیری شهرها در راستای توسعه پایددار   (. قابلیت زیست13۱3پور، فرزانه؛ توالیی، سیتین؛  عفری اسدآبادی، حتزه )پاییز  ساسان

 .1۴۷-12۱(، ۵2)12التللی انجتن  غرافیای ایران،  پژوهشی و بین فصلنامه علتیشهر تهران(،  موردمهالعه: کالن) شهری

 منداطق شدهری ارومیده بدا مددل      پدذیری  زیسدت قابلیدت سدنجی    (.13۱۷) حوریه ،اعرابی مقدم ؛سارا ،علیزاده ؛نهفرزا ،پور ساسان

RALSPI .2۴۸-2۵1(، ۵۸)1۸، نشریه تحقیقات کاربردی علوم  غرافیایی. 

)مهالعه  شهرها کالنی مؤثر در تحقق حکتروایی خو  شهری در ها شاخص(. ارزیابی 13۱۷، فرزین ) و چارهفر، مصهفی؛  شاهینی

 .21۱-2۰1(، 2) ۴  غرافیا و توسعه فضای شهری،موردی: شهر کرمانشاه(. 

پدذیری شدهری در منداطق شدهری از دیددگاه       (. بررسی وضعیت زیسدت 1۵۰۰صاحبی، مصهفی؛ فراهانی، مریم؛ مههری، سعید )

 .۷۴-۴۱(، 1) 1۸ کارافن،شهر کرمانشاه(.  گانه کالن شهروندان )مهالعه موردی: مناطق هشت

ی معادالت ساختاری حداقل ساز مدلسازی تحقیقات دانشگاهی با روش  یتجار(. طراحی الگوی 13۱۶عباسی اسفنجانی، حسین )

 .۶۴-33(، ۸2) 21 بازرگانی، نامه پژوهشمربعات  زئی. 
شدهر تهدران.    پدذیری کدالن   سازی ساختاری تفسیری عوامل مؤثر بر زیست (. مدل13۱۶اکبری، استاعیل؛ اکبری، مجید )بهار  علی

 .31-1(، 1) 21 ریزی و آمایش فضا، برنامه
پذیری رهیافتی نوین  هت ارتقای کیفیت زنددگی در   (. انگاره زیست13۱3اصغر؛ بیات، مصهفی؛ بهرامی، عبدالعلی ) لو، علی عیسی

 .1۰۷-12۰، 1۵۶، مسکن و محیط روستامهالعه موردی: شهرستان قم، ب ش کهک(. )  وامع روستایی

ا تتاعی بر دستیابی  - (. تبیین اثرات عوامل فرهنگی13۱۱کنارکوهی، الهه؛ اذانی، مهری؛ خادم الحسینی، احتد؛ صابری، حتید )

 .1۶-1(، 3) 3 فصلنامه شهر پایدار، به الگوی شهر سالم مهالعه موردی: شهر بهبهان.
 .۶۴-۷۶(، ۸) 1۷ هویت شهر،پذیر.  و بومی شهر زیست(. بررسی معیارهای  هانی 13۱3ما دی، حتید؛ بندرآباد، علیرضا )

. برگرفتده از:  سرشتاری عتومی نفو  و مسدکن کدل کشدور،  تعیدت آمداری شدهر کرمانشداه       گزارش (. 13۱۴مرکز آمار ایران )
https://www.amar.org.ir 

 2۰، عتران، شهرسدازی و معتداری   غرافیا، پذیری شهر کرمانشاه.  (. ارزیابی زیست13۱۴حسینی، عبا ؛ ملک پور، محسن ) ملک
(1 ،)۴3-۶2. 
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ی و کالبد،  تتاعیهدای ا  شداخص با تأکید بر ی شهرار توسعه پایدهدای   شداخص یابی (. ارز13۱2ملکی، سعید؛ دامن باغ، صدفیه ) 

 .۴۵-2۱(، 3) 1، یشهر ساختار و کارکرد تمهالعااهواز(.  گانه شهر هشتمهالعه: مناطق ردی )موی شهرت خدما

ی ا تتداعی  هدا  مؤلفهی شهری با تاکید بر ریپذ ستیزی ساختاری ساز مدل(. 13۱۱مهدی؛ سالمتی، شهرام؛ آقایی، واحد )ذنی، ؤم

 .1۰۰-۸۷(، ۵) 1، شهرهای آینده انداز چشم)مهالعه موردی شهر اردبیل(. 

تدی شدهر کرمانشداه در    اقلی پدذیری زیسدت   (. تحلیل فضایی آسدیس 13۱۸یاوری، حسین؛ کرم پور، مصهفی؛ یاراحتدی، داریوش )

 .۴۰-3۷(، 3۰) ۱ غرافیا و پایداری محیط، موا هه با م اطره اقلیتی موج گرم. 
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