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ABSTRACT
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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 policymaking. 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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ایجاد شهر زیستپذیر بهعنوان یک هدف مهم برای دستیابی به توسعه پایددار شدهری محسدو مدیشدود .درک
رضایت ساکنان از زیستپذیری شهری و عوامل آن برای برنامهریزی شدهری و ایجداد سیاسدتگدذاری شدهرهای
قابل سکونت ضروری است .تحقیق حاضر باهدف بررسی عوامل مؤثر بدر زیسدتپدذیری شدهری و روابدط مو دود
بین آنها در کالنشهر کرمانشاه انجام پذیرفت .تحقیق حاضر از نظر هدف کداربردی  -توسدعهای و از نظدر ماهیدت
توصیفی  -تحلیلی است .امعه آماری ،شهروندان شدهر کرمانشداه بدا تعیدت  ۱۵۶۶۴1نفدر مدیباشدد کده در
مناطق هشتگانه شهری سکنی گزیدهاند .روش نتونهگیری تصادفی طبقهبندی شده ،تعدداد نتونده  3۸۴و ابدزار
پژوهش پرسشنامه بود .هت تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار  Smart PLSو برای بررسی روابدط بدین ابعداد و
شاخصهای زیستپذیری از مدل معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات زئی استفاده گردید .مددلسدازی
ساختاری دیدگاهی است که در آن الگوهای فرضی از ارتباطات مستقیم و غیرمستقیم در میدان یدک مجتوعده از
متغیرهای مشاهده شده و پنهان بررسی میشود .نتایج نشان داد ،بُعد ا تتاعی فرهنگی بدا مقددار ضدریس مسدیر
 ۰/۶۶۶باالترین تأثیر بر بُعد محیط زیستی با  ۰/2۵۱کتترین تأثیر را بر زیستپذیری شدهر کرمانشداه داشدتهاندد.
هتچنین به ز شاخص مشارکت و هتبستگی ،روابط بدین سدایر شداخصهدا بدا ابعداد زیسدتپدذیری معندیدار
میباشد .شاخص مالحظات و مراقبتهای پزشکی و بهداشتی با ضریس مسدیر  ۰/31۵قدویتدرین رابهده بدا بُعدد
ا تتاعی  -فرهنگی ،شاخص مسکن با  ۰/3۷۸باالترین تأثیر بر بُعدد اقتصدادی و شداخص فضدای سدبز و بدایر بدا
 ۰/۶3۴باالترین تأثیر بر بُعد محیط زیستی را داشتهاند؛ لذا برنامهریزی مناسس هت بهرهگیری از فضداهای بداز و
بایر در تقویت و توسعه فضای سبز شهری در راستای ارتقدا کیفیدت محدیطزیسدت شدهری مدیتواندد در بهبدود
زیستپذیری کالنشهر کرمانشاه مؤثر باشد.
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مقدمه
امروزه شهرنشینی به پدیده غالس در تتامی کشورهای دنیا تبدیل شده است .آنچنانکه در سال  %۶۵ ،2۰۴۰تعیدت
کشورهای درحالتوسعه و  %۸۶تعیت کشورهای توسعهیافته در نواحی شهری زندگی خواهندد کدرد ( Geng et al.,
 .)2019اگرچه شهرنشینی از شاخصهای بارز توسعه اقتصادی و ا تتداعی محسدو مدیشدود (حسدینی و هتکداران،
 )13۱۵ولی امروزه رشد پرشتا آن از عوامل مهم ایجاد چدالشهدای مددیریت شدهری در ابعداد م تلدل اکولدو یکی،
فرهنگی  -ا تتاعی و اقتصادی در بیشتر شهرهای دنیا ،خصوصاً کشورهای درحالتوسعه میباشد (علیاکبری و اکبری،
 )13۱۶بهطوریکه عالوه بر پیامدهای نامناسبی نظیر انواع آلودگیهای محیطزیسدتی ،ترافیدک ،ددایی محدل کدار از
سکونت ،اقتصاد ناکارآمد و فقر شهری ،عامل ایجاد بسیاری از ناهنجاریهای ا تتاعی ،داییگزینی قومی ،ندابرابری در
دسترسی به فرصتها و عدم مشارکت مردمی در پرو ههای شهری بوده و پایداری شهرها را تهدید مینتاید (Zhan et
) al., 2018لذا شهرها عامل مهم ناپایداری در هان محسو شده و تو ه به توسعه پایددار بددون تو ده بده پایدداری
شهرها مفید ن واهد بود (ملکی و دامنباغ.)13۱2 ،
رویکردهای گوناگونی برای موا هه با این شرایط در هان مهرح است؛ از تله شهر سالم ،شهر سبز ،شهر فشدرده،
رشد هوشتند و زیستپذیری .رویکرد مدوردنظر در ایدن پدژوهش زیسدتپدذیری شدهری اسدت کده بده لحداا زمدانی
نزدیکترین به زمان حاضر و از نبه مفهومی از کاملترین نظریههدا و در برگیرندده ابعداد متندوع و متعددد نسدبت بده
بسیاری از رویکردهای یاد شده است (پریزادی و هتکاران .)13۱۸ ،ازآنجاییکه ،هدف اصلی توسعه پایدار شهری تأمین
نیازهای اساسی ،بهبود سهح زندگی ،اداره بهتر اکوسیستمها و آینده امن بیان شدده اسدت؛ پایدداری در ابعداد م تلدل
مستلزم بهکارگیری سامانه مدیریتی کارآمد ،با ویژگیهای انعهافپذیر ،مسئولیتپذیر ،مبتنی بدر نیازهدای شدهروندان و
مشارکت مردم میباشد .بهطوریکه قادر به مقابله با تنگناهای مو ود در شهرهای امروزین باشد (تقدوایی و صدفرآبادی،
)13۱2
نظر به مشکالت متعدد شهرها ،رویکردهای م تلفی برای ارتقا و بهبود شرایط زندگی در آنها پیشنهاد و مهرح شده
اسدت کده زیسدتپدذیری 1یکدی از رویکردهدای کداربردی در ایدن زمینده مدیباشدد ( .)Paul & Sen, 2018تعریدل
زیستپذیری در وامع م تلل متفاوت است .زیرا ،افزایش شهرنشینی و هانیشدن به تشدکیل تعیدتهدای بسدیار
متتایز در شهرهای دید منجر شده و به موازاتی که نیازها و خواستههای آنان ظاهر میشود ،ارائه تعاریل قابلقبدول و
کاربردی برای زیستپذیری نیز چالشبرانگیز میشود (ساسانپور و هتکاران .)13۱۷ ،زیسدتپدذیری بدر اسدا مدرور
ادبیات بهعنوان یک راه برای توصیل راهحلهای دولتهای محلی و سازمانهای برنامهریدزی محلدی بدرای رسدیدن بده
اهداف توسعه پایدار میباشد (رهنتا و هتکاران.)13۱۸ ،
زیستپذیری در مفهوم کلی خود به معنای دستیابی به قابلیت زندگی ،کیفیت برنامهریدزی شدهری خدو و مکدان
پایدار است (صاحبی و هتکاران .)1۵۰۰ ،زیستپذیری سکهای اسدت کده دورو دارد :معیشدت یدکروی آن و پایدداری
بومشناختی روی دیگر آن است؛ بنابراین شهر زیستپذیر باید معیشت شهروندان را در کنار حفاظدت از محدیطزیسدت
آنها تأمین کند (ساسانپور .)13۱۶ ،زیستپذیری مجتوع عواملی است که منجدر بده افدزایش کیفیدت زنددگی امعده
میگردد و برای رفاه درازمدت وامع از اهتیت زیادی برخوردار است .این عوامدل شدامل محدیطهدای سداخته شدده و
طبیعی ،رونق اقتصادی ،ثبات ا تتاعی و برابری ،فرصت آموزشدی و تحصدیلی ،فرصدتهدای فرهنگدی و موقعیدتهدای
تفریحی است ( .)Aulia, 2016زیستپذیری بهعنوان یکی از راهکارهای مهم مهرح شده پیرامون پایداری شدهری ،بده
سیستم شهری نسبت داده میشود که در آن سالمت ا تتاعی  -فرهنگی ،اقتصادی ،کالبدی و رواندی هتده شدهروندان
موردتو ه قرار گرفته باشد ( .)Sofeska, 2017شهر زیستپذیر یک شدهر پایددار نیدز مدیباشدد (ما ددی و بنددرآباد،
 )13۱3مکانی که مردم تتایل دارند در زمان حال و آینده در آن زندگی کنند (عیسیلو و هتکاران.)13۱3 ،
1- Livability
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هتچنین زیستپذیری بهعنوان کیفیت زندگی تجربه شده توسط شهروندان تعریل مدیشدود؛ لدذا بدر روی تجربده
انسان از مکان تترکز داشته و این تجار را در ظرف زمانی و مکانی مش صی در نظر میگیرد (ساسانپور و هتکداران،
 .)13۱3تتامی نظریههای نوین مهرح شده در زمینه برنامهریزی شهری ،هتچون تئدوریهدای شدهرهای سدالم ،سدبز،
تا آور ،خالق و زیستپذیر با تاکید بر یکی از نبههای مشکالت شهری تالش بر دستیابی به شرایط زندگی مهلو تر
برای شهروندان دارند .در این میان بسیاری از مهالعات در زمینه برنامدهریدزی و مددیریت شدهری بدر دیددگاه دامع و
چند انبه تئوری زیستپذیری و نقش آن بهعنوان یک راهنتای مناسس هدت تددوین اسدتراتژیهدای توسدعه پایددار
شهری و مقابله با چالشهای مو ود شهرها تاکید داشتهاند که به تعدادی از آنها اشاره میگردد.
در مهالعهای مارتینز براوو و هتکاران ضتن بهکارگیری مدل معادالت ساختاری و بررسی پاسخهای  33۴۷۱نفدر از
مجتوع شهروندان  ۶۷شهر اروپایی و اطالعات آلودگی آن شدهرها ،رابهده بدین پایدداری ،آلدودگی و زیسدتپدذیری در
شهرهای اروپایی را بررسی نتودهاند .بهطوریکه پس از بررسی رابهه متقابل بین سه نبده م تلدل پایدداری (محدیط
زیسدتی ،ا تتدداعی  -فرهنگدی و اقتصددادی) و آلددودگی در شدهرها تددأثیر هددمزمدان آنهددا بددر زیسدتپددذیری شددهری را
تجزیهوتحلیل کردهاند .نتایج آنها نشان داده است؛ آلودگی شهری با زیستپذیری شهری رابهده منفدی دارد .هتچندین
پایداری اقتصادی با آلودگی (از طریق کاهش پایداری محیط زیستی) رابهه منفی و با زیستپدذیری شدهری (از طریدق
افزایش پایداری ا تتاعی) رابهه مثبت دارد (.)Martínez-Bravo et al., 2019
در پژوهش دیگری النگ و هتکاران باتو هبه اینکه هنگ گنک یکی از متراکمترین مناطق شهری در هدان اسدت،
به بررسی اثر تراکم و شکل شهر بر زیستپذیری شهری و اثر آن در ارائه امکانات و خدمات به وامع محلی پرداختهاند.
در این مهالعه توزیع تسهیالت به امعه از طریق تحلیل شبکه امع بررسی شده است .بر اسا نتایج آنها در شدهری
به شکل بسیار متراکم ،دسترسی به برخی از امکانات و ارائه خدمات روزانده بده شدهروندان را تضدتین کدرده و قابلیدت
زیستپذیری را افزایش میدهد؛ لذا پیشنهاد بهکارگیری فرم متراکم شهری در برنامهریزی و طراحی شهری برای ارائده
خدمات بهتر و رفع نیازهای شهروندان را نتودهاند ( .)Lang et al., 2019در تحقیقی سوفسکا ضدتن مهالعده بدر روی
اسکوپیا 1که از بزرگترین شهرهای مقدونیه است و مقایسه زیر ساختهدای آن بدا سدایر کشدورها ،زیسدتپدذیری را از
دیدگاه ذابیت 2مهالعه کردهاند .هتچنین اظهار داشته زیستپذیری شهری بده عوامدل بسدیاری بسدتگی دارد کده در
طول زمان میتواند دچار تغییر شود و مهمترین این عوامل را موقعیدت غرافیدایی ،اقلدیم ،دسترسدیهدا ،فرصدتهدای
کسسوکار و حکترانی برشتردهاند (.)Sofeska, 2017
در تحقیق دیگری رخشانی نسس و نیری ( )13۱۷وضعیت زیستپذیری مناطق پنجگانۀ شدهر زاهددان را از دیددگاه
شهروندان مورد ارزیابی قرار دادهاند .یافتههای این پژوهش نشان داده است؛ زیستپذیری در این شهر پدایینتدر از حدد
متوسط بوده و منهقۀ  1با میانگین رتبهای  ،2۵3/۸3دارای بیشترین زیستپذیری بوده است .هتچنین متغیدر درآمدد،
بیشترین تأثیر را بر میزان رضایتتندی ساکنان شهر زاهدان از بین شاخصهای زیستپذیری داشته است.
زیستپذیری یکی از بزرگترین ایدههای برنامهریزی شهری دوران معاصدر اسدت و ایجداد زیسدتپدذیری در میدان
شهرهای هان سوم مسئله نگرانکنندهای است .در این میان مسائل مرتبط با زیستپذیری در کشورهای هدان سدوم
به دلیل نرخ رشد شتابان تعیت کالنشهری بهصورت حادتری بروز پیدا کرده است (ا زاشکوهی و هتکاران.)13۱۱ ،
رویکرد زیستپذیری با شناسایی عوامل مؤثر بر ناپایداری توسعه شهری ،راهکار مناسبی هدت بهبدود کیفیدت زنددگی
شهروندان و بهبود شرایط مو ود میباشد (صاحبی و هتکاران )1۵۰۰ ،باتو هبه مشدکالت امدروزه شدهری (ا تتداعی،
اقتصادی و محیط زیستی) کده چدارچو زیسدتپدذیری شدهری را تشدکیل مدیدهندد ،انجدام تحقیقداتی دررابهدهبدا
زیستپذیری شهری پراهتیت مینتاید .از آن ایی که تداوم رشد شهرنشدینی ،کدالنشدهر کرمانشداه را بدا مشدکالت
1- Skopje
2- Attractiveness
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ا تتاعی ،اقتصادی ،کالبدی و زیستمحیهی ،بسیاری نظیر آلودگی هوا ،کداهش کیفیدت آ  ،افدزایش مصدرف اندر ی،
استفاده بیرویه از منابع طبیعی ،صنایع آالینده ،تغییر کاربری اراضی و ....روبرو نتدوده و کیفیدت زنددگی و بدهتبدع آن
زیستپذیری را بهشدت کاهش داده است (استی و سجادزاده .)13۱2 ،هتچندین ،نداتوانی مددیریت سدنتی شدهری در
برآورده کردن نیازمندیهای زیستمحیهی ساکنان این شهر و لزوم رسیدن به توسعه پایدار شهری ،تحقیدق حاضدر بدا
رویکردی مسئلهمحور و متترکز بر فاصله بین وضعیت زیستپذیری شهری در کرمانشاه با وضعیت مهلدو تدالش دارد
مبنایی مناسس برای هتدهی به عتلکرد مدیریت شهری معرفی نتاید.
باتو هبه دید بودن مبحث زیستپذیری در عرصه مدیریت شهری و اهتیت آن که در دستیابی بده توسدعه پایددار
شهری میباشد ،بایستی از روشهای نوین هت سدنجش و ارزیدابی آن بهدره گرفدت .در ایدن زمینده ،مددل معدادالت
ساختاری میتواند ،ارتباطات پیچیده بین متغیرها را آشکار کند .زیرا این مددل تواندایی بدهکدارگیری و ا درای ارتبدا
همزمان بین عوامل داخلی و خار ی را داشته و عالوه بر این میتواندد عوامدل و متغیرهدای پنهدان را وارد مددل نتایدد
(مؤذنی و هتکاران.)13۱۱ ،
استفاده از این مدل برای درک ارتباطات پیچیده بین متغیرها و عوامل م تلفی که به طور مستقیم و غیرمسدتقیم،
پنهان و آشکار بر زیستپذیری شهری در کرمانشاه مؤثر بوده و مشارکت دارند ،بسیار سودمند میباشد .ازآنجاییکده در
تحقیق حاضر متغیرهای مستقل م تلفی و ود دارد (شاخصها و ابعاد زیستپذیری) که میبایسدتی اثدر آنهدا بدر روی
متغیر یا متغیرهای وابسته (زیستپذیری شهری و ابعاد آن) مدورد بررسدی قدرار گیدرد ،از رویکدرد کتدی و ابدزار مددل
معادالت ساختاری استفاده گردید؛ لذا تحقیق حاضر باهدف بررسی وضعیت شاخصها و ابعاد زیستپدذیری شدهری در
مناطق هشتگانه کالنشهر کرمانشاه و ارزیابی عوامل مؤثر بر زیستپذیری شهری و روابط مو ود بین آنها با استفاده از
رویکرد مدلسازی معادالت ساختاری در کالنشهر کرمانشاه انجام پذیرفت .هت انجام این مهم ابتدا وضدعیت کندونی
ابعاد سهگانه زیستپذیری (ا تتاعی فرهنگی ،اقتصادی و محدیط زیسدتی) و شداخصهدای آنهدا از دیددگاه شدهروندان
مش ص گردید و سپس میزان تأثیر ابعاد و شاخصهای آنها به طور مجزا بر زیستپذیری کالنشهر کرمانشداه محاسدبه
گردید.
مش صشدن وضعیت کنونی ابعاد و شاخصهای زیستپذیری کرمانشاه به ما نشدان داد کده در چده قسدتتهدایی
ضعل و ود دارد ،رویه مدیریتی نامناسس بوده و باید به آنها تو ه ویژهای نتود و تتهیدات الزم هت ارتقا شاخصهای
ضعیل صورت گیرد .هتچنین برآورد میزان تأثیر ابعاد و شاخصها بر زیستپذیری شهر کرمانشاه نشان داد کده در هدر
یک از ابعاد کدام یک از شاخصها تأثیر بیشتری داشته و باید موردتو ده مددیران و برنامدهریدزان شدهری قدرار گیرندد.
بهطوریکه با تترکز بر آنها ،سهح زیستپذیری در کالنشهر کرمانشاه افزایش داده شود.

مواد و روشها
محدوده موردمطالعه
منهقه موردمهالعه کالنشهر کرمانشاه مرکز استان کرمانشداه مدیباشدد .تعیدت شدهر کرمانشداه بدر اسدا
سرشتاری نفو

آخدرین

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

توانتندترین شهرهای ایران در منهقه غر میباشد (احدنژادروشتی و هتکاران )13۱3 ،ایدن شدهر بدزرگتدرین شدهر
استان کرمانشاه که دارای مساحت  ۱۴/۴کیلومترمربع است .ارتفاع متوسط از سهح دریا حدود  1۵۰۰متر بوده و تراکم
تعیت متوسط در این شهر ۱۱12 ،نفر در کیلومترمربع است (یاوری و هتکداران .)13۱۸ ،در حدال حاضدر ایدن شدهر
دارای  ۸منهقه شهری میباشد (شاهینیفر و چاره و .)13۱۷ ،در شکل  1موقعیت قرارگیری مناطق هشتگانه شهری
کرمانشاه بر روی نقشه به نتایش گذاشته شده است.
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شکل  .1موقعیت جغرافیایی مناطق هشتگانه کالنشهر کرمانشاه

روش مطالعه
روش انجام تحقیق از نظر ماهیت توصدیفی  -تحلیلدی ،از نظدر اهدداف کداربردی و بدر اسدا نحدوه تدعآوری داده از اندواع
تحقیقات پیتایشی است .از نظر ویژگی دادهها نیز کتی میباشد .رویکرد بنیادی تحقیق گسترش مرزهدا و چدارچو مناسدس
برای ارزیابی مفهوم زیستپذیری است که بهمنظور تعیین اثر و هتبستگی هدر یدک از شداخصهدا و مؤلفدههدا در محاسدبه و
برآورد زیستپذیری از مدل معادالت ساختاری استفاده گردید .مبنای است راج مؤلفه در ابتدا استفاده از مهالعدات کتاب اندهای
و بررسی پیشینه تحقیق بود که شاخصهای زیستپذیری شهری شناسایی و با استفاده از نظر خبرگان و اصل اشدباع نظدری،
نهایی و عتلیاتی شده و طی روش پیتایشی و ابزار پرسشنامه که روایی آن از طریق پدیشآزمدون تأییدد شدده بدود ،اطالعدات
موردنیاز از ساکنین مناطق هشتگانه کالنشهر کرمانشاه تعآوری شد.
الزم به ذکر است ،هت تعیین روایی پرسشنامه از نظر  ۱نفر از خبرگان حوزه مدیریت محیطزیست ،مددیریت شدهری و
غرافیا بهره گرفته و اصالحات بر اسا نظرات ایشدان انجدام گرفدت .آنچندانکده ،زیسدتپدذیری در سده بُعدد ا تتداعی -
فرهنگی ،اقتصادی و محیط زیستی و  1۴شاخص و  11۶گویه با نظرسنجی از شدهروندان مدورد بررسدی قدرار گرفدت .امعده
آماری شهروندان کالنشهر کرمانشاه میباشد که بر اسا آخدرین سرشدتاری در سدال  13۱۴دارای تعیدت  ۱۵۶۶۴1نفدر
بوده در  ۸منهقه شهرداری سکنی گزیدهاند .باتو هبه تعداد زیاد امعه آماری ،از روش نتونهگیدری تصدادفی و تعیدین حجدم
نتونه نیز با استفاده از فرمول کوکران انجام گرفت .بهطوریکه تعداد  3۸۴پرسشنامه برای کل تعیت در نظدر گرفتده شدد و
بر اسا تعداد تعیت هر یک از مناطق  ۸گانه سهتیه مناسبی اختصاص یافت که در دول  1نشاندادهشده است.
جدول  .1تعداد پرسشنامه توزیع شده در مناطق هشتگانه کرمانشاه با بهرهگیری از دادههای مرکز آمار ایران ()13۳۱
تعداد پرسشنامه
درصد جمعیت
جمعیت
منطقه
3۸
۱/۱
۱33۷۶
1
۵۱
12/۷
12۰3۸1
2
۶۸
1۷/۴
1۶۶1۱2
3
31
۸
۷۴۵۸۶
۵
۷۰
1۸/3
1۷3۸3۷
۴
3۸
۱/۱
۱33۷2
۶
۴3
13/۱
131۵21
۷
3۸
۱/۸
۱2۴۸۶
۸
3۸۴
1۰۰
۱۵۶۶۴1
کل
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مشخصات جامعه آماری
نسدیت ۴۱ ،درصدد مدرد و  ۵1درصدد زن
در این تحقیق مجتوعاً  3۸۴نفر مورد بررسی قرار گرفتهاند که بدر اسدا
بودهاند .در شکل  2نتودار توزیع تعیت نتونه بر اسا گروه سنی نشاندادهشده است.
40
30
20
10
0
<50

50-40

40-30

30-20

<20

درصد فراوانی
شکل  .2نمودار توزیع جمعیت نمونه بر اساس گروه سنی

نوع تتلک ملک بیشتر پاس گویان یعنی  ۶۵/2درصد از آنها مالکیت و  3۴/۸درصد دیگدر دارای ملدک اسدتیجاری
بودهاند .هتچنین در شکل  3نتودار توزیع تعیت نتونه بر اسا مقهع تحصیلی آورده شده است.
زیر دیپلم دکتری
%8
%13

ارشد
%18

دیپلم و فوق
دیپلم
%30
کارشناسی
%31

شکل  .3نمودار توزیع جمعیت نمونه بر اساس مقطع تحصیلی

هتچنین هت پایایی ابزار تحقیق از ضریس آلفای کرونباخ استفاده گردید .بدرایناسدا از  ۸منهقده موردمهالعده
بهصورت اتفاقی در مجتوع  3۰نتونه انت ا و هت پیشآزمون اسدتفاده شدد .ضدریس آلفدای کرونبداخ بدرای تتدامی
شاخصهای پژوهش باالتر از  ۰/۷به دست آمد ( دول .)2
جدول  .2اطالعات مربوط به پایایی ابزار تحقیق
متغیرها

ضریب آلفای کرونباخ

اجتماعی و فرهنگی

۰/۸1۷

اقتصادی

۰/۷3۸

زیستمحیطی

۰/۷2۶

کل

۰/۷2۰

هت تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزارهای  SPSSنس ه  21و  Smart PLSاستفاده گردید .پدس از اثبدات نرمدال
بودن دادهها بهوسیله آزمون کولتوگروف استیرنوف ( دول  ،)3وضعیت ابعاد سهگانه و شاخصهدای زیسدتپدذیری بدا
استفاده از آزمون  Tتک نتونهای مش ص گردید که در این آزمون میانگین  3حد متوسدط مدیباشدد .سدپس از مددل
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1

معادالت ساختاری ( )SEMبا رویکرد روش حداقل مربعات زئی )PLS( 2برای بررسی روابط بین ابعاد و شاخصهای
زیستپذیری استفاده گردید .این روش بهترین ابزار برای تحلیل پژوهشهایی اسدت کده در آنهدا روابدط بدین متغیرهدا
پیچیده است (حا ی حسینی و هتکاران.)13۱۴ ،
هتچنین ازآنجاییکه در این پدژوهش ،متغیرهدای سدهح دوم و دود دارد ،لدذا ندرمافدزار  Smart PLSنسدبت بده
نرم افزارهای دیگر معادالت ساختاری برتری دارد (نرمافزارهای  AMOSو  LISRELقادر به محاسبه متغیرهای پنهدان
سهح دوم نیستند) .ایده اصلی مدلسازی ساختاری تفسیری تجزیه یک سامانه پیچیده به چند زیرسیستم با استفاده از
تجربه عتلی و دانش خبرگان هت ساخت یک مدل سداختاری چندد سدهحی اسدت کداربرد اصدلی آن در موضدوعات
چندمتغیرهای است که نتیتوان آنها را به شیوه دو متغیری با درنظرگرفتن هر بار یدک متغیدر مسدتقل بدا یدک متغیدر
وابسته انجام داد .مدل معادله ساختاری اساساً ترکیس مدلهای مسیر و مدلهای تحلیل عاملی تأییدی است؛ لدذا بدرای
تأیید روایی ابزار اندازهگیرى از روایى محتوى و روایى هتگرا استفاده شد .روایى محتوى به وسیله اطتینان از سدازگاری
بین شاخصهاى اندازهگیرى و ادبیات مو ود ایجاد شده و این روایى توسط نظرسنجى از اساتید حاصل گشت.
روایى هتگرا بر این اصل استوار است که شاخصهاى هر سازه با یکدیگر هتبستگی میاندهاى داشدته باشدند .طبدق
گفته فورنر و الرکر 3معیار روایى هتگرا بودن این است که میانگین واریانسهداى خرو دی بیشدتر از  ۰/۴باشدد .هدت
تعیین پایایى ابزار از دو معیار ضریس آلفاى کرونباخ و ضریس پایایى مرکس استفاده شد .ضرایس آلفداى کرونبداخ تتدامى
متغیرها میبایست حداقل از مقدار  ۰/۷بیشتر باشد .پایایى مرکس بر خالف آلفاى کرونباخ کده بده طدور ضدتنى فدر
مىکند هر شاخص وزن یکسانى دارد ،متکى بر بارهاى عاملى حقیقى هر سدازه اسدت ،بندابراین معیدار بهتدرى را بدراى
پایایى ارائه میدهد .پایایى مرکس نیز باید مقدارى بیش از  ۰/۷داشته باشد تا بیانگر ثبات درونى سازه باشد (کندارکوهی
و هتکاران .)13۱۱ ،در مدل ساختاری روابط بین متغیرهای مکنون با هتدیگر تجزیهوتحلیل شده و معیارهای ضدرایس
معناداری  ،t-valuesمعیار R Squaresیا  ،R2معیار استون  -گیزر ،)Q2( ۵برای برازش مدل ساختاری بررسی شد.
جدول  .3بررسی نرمال بودن دادهها (آزمون کولموگروف اسمیرنوف)
متغیرها

سطح معنیداری

شاخص اجتماعی  -فرهنگی

۰/۰۴۷

شاخص اقتصادی

۰/۱1۴

شاخص زیستمحیطی

۰/۰۱2

نتایج
دول  ۵نتایج مربو به آزمون  Tتک نتونهای در بررسدی وضدعیت زیسدتپدذیری در کدالنشدهر کرمانشداه را نشدان
میدهد .وضعیت زیستپذیری در بُعد ا تتاعی فرهنگی با میانگین ( )3/۰2۵از دیدگاه شهروندان در حد متوسط بدوده
است .هتچنین باتو هبه میانگین پایینتر از  ،3وضعیت زیسدتپدذیری در ابعداد اقتصدادی ( )2/۱3۱و محدیط زیسدتی
( )2/۷۴۵پایینتر از حد متوسط و ضعیل بوده است .در نهایت وضعیت کلی زیستپدذیری در کدالنشدهر کرمانشداه بدا
میانگین ( )2/۱۰۶پایینتر از حد متوسط و ضعیل بوده است.
در بُعد ا تتاعی فرهنگی شاخصهای آموزش عتومی و مالحظات و مراقبتهای بهداشتی به ز منهقه سه کده بدا
میانگین ( )2/۷3از نظر شاخص آموزش عتومی در پایین تر از متوسط قدرار داشدته اسدت سدایر منداطق از نظدر هدر دو
شاخص مذکور در حد متوسط یا باالتر بودهاند .شاخص تفریحات و اوقات فراغت در منهقه هشت از دیگر منداطق شدهر
ضعیلتر بوده است .میزان مهلوبیت شاخص امنیت فردی و ا تتاعی نیز به ز منهقه چهدار (قدوی) در سدایر منداطق
1- Structural Equation Modeling
2- Partial Least Squares
)3- Fornell & Larcker (1981
4- Stone-Geisser Criterion
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کتتر از متوسط یا متوسط بوده است .شاخص پیوستگی و تعلق مکانی به ز منهقه سه که متوسط میباشدد در سدایر
مناطق شهری مقدار آن بیش از متوسط بوده و منهقه چهار ( )3/۴۰بیشترین میزان را در بین مناطق شهری نسبت بده
این شاخص داشته است .شاخص مشارکت و هتبستگی به ز منهقه چهار که در حد متوسدط بدوده در سدایر منداطق
شهری کتتر از متوسط بوده است.
در بُعد اقتصادی شاخصهای مراکز تجاری و کاالهای مصرفی قویترین شاخصهای این بُعد بدودهاندد .آنچندانکده
میزان شاخص مراکز تجاری در تتامی مناطق شهری بیش از متوسط بوده است .شاخص اشتغال و درآمد غیر از منهقه
چهار که متوسط بوده ،در بقیه مناطق شهری ضعیل بوده است .امکانات و خددمات زیربندایی در منداطق سده ،شدش و
هشت ضعیل بوده ،و در نهایت شاخص حتلونقل عتومی به ز مناطق چهار و پنج در تتامی منداطق شدهری ضدعیل
میباشد.
در بُعد محیط زیستی شاخص آلودگی به ز منهقه یک و هشت در حد متوسط و منهقه چهار کده کتدی بداالتر از
متوسط ( )3/23بوده در سایر مناطق ضعیل بوده است .شاخص بصری در منهقه چهار باالتر از متوسط ،در مناطق یک،
هفت و هشت در حد متوسط و در سایر مناطق پایینتر از متوسط بوده است .از نظر فضای سبز و بایر نیز به ز منهقه
چهار که باالتر از متوسط بوده است در سایر مناطق ضعیل بهدستآمده است.
جدول  .۴نتایج آزمون  Tتک نمونهای شاخصها و ابعاد زیستپذیری در مناطق هشتگانه شهری کالنشهر کرمانشاه
اجتماعی  -فرهنگی

ابعاد

محیط زیستی

اقتصادی

شاخصها

آموزش عمومی

تفریحات و اوقات فراغت

مالحظات و مراقبتهای پزشکی و بهداشتی

امنیت فردی و اجتماعی

پیوستگی و تعلق مکانی

مشارکت و همبستگی

مراکز تجاری

کاالهای مصرفی

اشتغال و درآمد

مسکن

امکانات و خدمات زیربنایی

حملونقل عمومی

آلودگی

کیفیت بصری

فضای سبز و بایر

میانگین

مناطق
منهقه 1
منهقه 2
منهقه 3
منهقه ۵
منهقه ۴
منهقه ۶
منهقه ۷
منهقه ۸
میانگین
شاخص
میانگین
بُعد
میانگین
زیستپذیری


3/۵۶
3/21
2/۷3
3/2۵
3/1۵
3/1
3/1۱
3/۰۷

3/۰۶
3/1
2/۱۶
3/۴
3/11
2/۱
3/11
2/۸1

3/۰۸
3/2
2/۸۱
3/۴1
3/2۷
2/۱1
3/2۵
2/۸۶

2/۸۷
2/۱1
2/۶۱
3/۵۸
2/۱۷
2/۷3
2/۱۵
2/۷3

3/۵
3/1۱
3/۰۱
3/۴
3/2
3/2۷
3/1۵
3/1۱

2/32
2/۶3
2/۶۸
2/۸۸
2/۷
2/3۴
2/۶۴
2/۵۱

3/۷
3/۵۴
3/2۵
۵/13
3/۴۷
3/۴2
3/۵2
3/1۱

3/۷۵
3/1۱
3/۰۶
3/۷۵
3/1۴
3/۶2
3/1۸
3/3

2/۰۷
2/2۶
2/2۴
2/۶۷
2/1۸
2/31
2/23
2/2

3/1۱
3/2۴
3/۰۱
3/۴۸
3/2۷
3/1۷
3/3۵
3/1

2/۸۱
2/۱۶
2/۸1
3/1۸
3/۰۵
2/۸۵
2/۱۷
2/۸۴

2/۶2
2/۷1
2/۷3
2/۱۷
2/۱1
2/۶۸
2/۸۱
2/۸

2/۱۴
2/۷۴
2/۶
3/23
2/۷۱
2/۸۴
2/۷۱
2/۱۸

2/۸3
2/۶3
2/۷1
3/2۶
2/۸2
2/۷۵
2/۱۷
2/۷۱

2/۷1
2/3۵
2/23
3/3
2/۶۴
2/۷۴
2/۷2
2/۴۱

3/11

3/۰۴

3/11

2/۸۱

3/22

2/۶

3/۵۱

3/31

2/2۴

3/23

2/۱3

2/۷۱

2/۸2

2/۸2

2/۶

2/۱3۱

3/۰2۵

2/۱3
2/۸۴
2/۷3
3/2۱
2/۱۵
2/۸۶
2/۱۴
2/۸۵

2/۷۴۵

2/۱۰۶

بر اسا مهالس عنوان شده و نتایج بهدستآمده چنانچه در دول  ۴آمده است ،ابزار و مدل اندازهگیری پژوهش از
روایی و پایایی مناسبی برخوردار بوده است .بیشدترین پایدایی مرکدس در بُعدد ا تتداعی فرهنگدی مربدو بده شداخص
مالحظات و مراقبتهای پزشکی بوده و در بُعد اقتصادی مربو به کاالهای مصرفی و در بُعد محیط زیسدتی مربدو بده
فضای سبز و بایر بوده است .هتچنین ضریس آلفای کرونباخ برای تتامی شاخصها باالتر از  ۰/۷بوده است.
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ا تتاعی و فرهنگی
اقتصادی
زیستمحیهی

جدول  .۱روایى همگرا و پایایى ابزار اندازهگیرى
پایایی مرکب
واریانس استخراج شده
مؤلفه
()CR
()AVE
۰/۷۸1
۰/۴۷1
آموزش عتومی
۰/۷2۵
۰/۴3۴
تفریحات و اوقات فراغت
مالحظات و مراقبتهای پزشکی و
۰/۷۸۴
۰/۶۰۰
بهداشتی
۰/۶۱۵
۰/۴۶۱
امنیت فردی و ا تتاعی
۰/۷2۱
۰/۴3۱
پیوستگی و تعلق مکانی
۰/۷۶۸
۰/۴۱۴
مشارکت و هتبستگی
۰/۸۴1
۰/۴۸۸
مراکز تجاری
۰/۸۷۸
۰/۷۸3
کاالهای مصرفی
۰/۷۷۵
۰/۴۴۵
اشتغال و درآمد
۰/۷۱۵
۰/۴۵۴
مسکن
۰/۷۸۶
۰/۴۷۰
امکانات و خدمات زیربنایی
۰/۷۰۴
۰/۴۶1
حتلونقل عتومی
۰/۷1۷
۰/۴23
آلودگی
۰/۷۰1
۰/۴۵۸
کیفیت بصری
فضای سبز و بایر

۰/۴۸۴

۰/۷۸۸

ضریب آلفای
کرونباخ
۰/۷2۵
۰/۷1۶
۰/۷۰۴
۰/۷۰۱
۰/۷۷۶
۰/۷۸۸
۰/۷۰1
۰/۷۶۴
۰/۷2۷
۰/۷2۱
۰/۷۰۶
۰/۷1۴
۰/۷1۵
۰/۷1۷
۰/۷۶1

در ادامه هت آزمون فرضیهها و سنجش معنادار بودن روابط متغیرها در مدل ساختاری از آماره تی ()t-value

استفاده شد که در نرمافزار  PLSبا استفاده از الگوریتم راهاندازی خودکار 1به دست میآید آماره  tمعنیدار بودن اثر
متغیرها را بر همنشان میدهد بهطوریکه مقادیر بیشتر از  1/۱۶حاکی از معنادار بودن رابهه بین متغیرها دارد (عباسی
اسفنجانی .)13۱۶ ،هتچنین هت سنجش شدت این رابههها میبایست از ضرایس مسیر استفاده شود .شکلهای  ۵و
 ۴به ترتیس نتایج آزمون  tو ضرایس ساختاری مدل را نشان میدهند .مهابق شکل  ۵و مقدار آماره  tباالتر از 1/۱۶
برای تتامی مؤلفههای ابعاد زیستپذیری بهاستثنای شاخص مشارکت و هتبستگی در نتونه موردمهالعه اثبات شد.

شکل  .۴آزمون  tدر مدل پژوهش
1- Bootstrapping
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شکل  .۱ضرایب ساختارى مدل پژوهش

چنانکه در دول  ۶مش ص است مقدار ضریس مسیر شاخص «مالحظدات و مراقبدتهدای پزشدکی و بهداشدتی»
( )۰/31۵حاکی از رابهه قویتر بین این شاخص با بُعد ا تتاعی فرهنگی در نتونه موردمهالعه داشته اسدت .هتچندین
شاخص «مسکن» با مقدار ضریس مسیر  ۰/3۷۸باالترین تأثیر را بر بُعد اقتصادی داشته است .در بین شاخصهدای بُعدد
زیستمحیهی «فضای سبز و بایر» با مقدار  ۰/۶3۴باالترین تأثیر را داشته است .الزم به ذکر است که باتو هبده مقددار
آماره  tشاخص مشارکت و هتبستگی ( ،)1/۰۷۴تأثیر این مؤلفه بر بُعد ا تتاعی فرهنگی در نتونه موردمهالعده اثبدات
نشده است .مقادیر ضرایس مسیر این شاخصها با ابعاد در دول  ۶آورده شده است.
جدول  .۶نتایج معناداری تأثیر هر یک از شاخصهای ابعاد زیستپذیری

ا تتاعی و فرهنگی

آموزش عتومی
تفریحات و اوقات فراغت
مالحظات و مراقبتهای پزشکی و بهداشتی
امنیت فردی و ا تتاعی
پیوستگی و تعلق مکانی
مشارکت و هتبستگی

۶/۷۴۷
۷/۴۰3
۵/۵۵1
1۰/121
۷/۷۸2
1/۰۷۴

۰/313
۰/2۸۰
۰/31۵
۰/2۶۷
۰/2۴3
۰/۰۸۸

تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
رد

مراکز تجاری
کاالهای مصرفی
اشتغال و درآمد
مسکن
امکانات و خدمات زیربنایی
حتلونقل عتومی

3/۱1۴
3/۱۵1
3/3۰2
۴/۰۰۶
۶/۶۴1
۵/۷۵۸

۰/3۷2
۰/1۱۸
۰/2۷3
۰/3۷۸
۰/3۰۰
۰/1۴1

تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید

آلودگی

۷/1۴۴

۰/۴1۵

تأیید

کیفیت بصری

۶/۱۱۸

۰/2۶1

تأیید

فضای سبز و بایر

1۰/112

۰/۶3۴

تأیید

اقتصادی

ابعاد

مؤلفه

آماره t

ضریب مسیر

وضعیت پذیرش

زیستمحیهی

الزم به ذکر است مقادیر عددی تعیین شده توسط پرسشنامه برای شاخصهای تأثیرگذار بر زیستپذیری و میدزان
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آن محاسبه شده برای هر شاخص مهابق با دادههای واقعی در محیط نرمافدزار بارگدذاری شدد و گدراف ایجداد شدده در
نرمافزار پس از ا رای آن مهابق با شکل  3میتواند میزان هتبستگی هرکدام از شاخصها و زیر شاخصها را بده مؤلفده
زیستپذیری نتایان سازد .در نهایت خرو ی نرمافزار شامل اطالعات ت صصی بیانگر شاخصهای نیکویی بدرازش بدوده
که نشاندهنده مهلوبیت رابهه پیشنهادی و ا زا آن است یکدی از اهدداف اصدلی در اسدتفاده از مددلسدازی معدادالت
ساختاری شناخت میزان هت وانی بین دادههای تجربی با مدل مفهومی و نظری است.
درصورتیکه شاخصهای مربو به نیکویی برازش در محدوده مورد تأیید قرار داشته باشدند ،بیدانگر حتایدت قدوی
دادهها از مدل نظری ارائه شده است و معادله پیشنهادی یدک معادلده خدو ارزیدابی مدیگدردد .بدرای ایدن منظدور از
شاخصها و معیارهایی استفاده میشود که به آنها شاخصهای نیکویی برازش میگویند که به بررسدی میدزان پایدایی و
روایی رابهه پیشنهادی کتک خواهد نتود؛ لذا ،در نهایت براى اندازهگیرى برازش مددل سداختاری از دو شداخص  Q2و
 R2استفاده شد .شاخص ( Q2استون  -گیزر) قدرت پیشبینی مدل در سازههای درونزا را مش ص میکند .مدلهدایی
که دارای برازش ساختاری قابلقبول هستند ،باید قابلیت پیشبینی متغیرهای درونزای مددل را داشدته باشدند .بددین
معنی که اگر در یک مدل ،روابط بین سازهها بهدرستی تعریل شده باشند ،سازهها تأثیر کافی بدر یکددیگر گذاشدته و از
این راه فرضیهها بهدرستی تأیید میشوند (عباسی اسفنجانی)13۱۶ ،
داوری و رضازاده ( )۱۶ :13۱2به نقل از هنسلر 1و هتکاران ( )2۰۰۱سده مقددار  ۰/1۴ ،۰/۰2و  ۰/3۴را بدهعندوان
قدرت پیشبینی کم ،متوسط و قوی تعیین نتودهاند .هتانطور که در دول  ۷دیده میشود ،تتامی شداخصهدا دارای
مقادیر  Q2بیشتر از  ۰/1۴بوده و این نشاندهنده قدرت پیشبینی متوسط به بداالی مددل پدژوهش بدوده اسدت .معیدار
ضروری برای سنجش الگوی ساختاری ضریس تعیین  R2متغیرهای مکنون وابسدته اسدت .در الگدوی مسدیر  PLSسده
مقدار  ۰/1۱و  ۰/33و  ۰/۶۷به ترتیس بهعنوان اندازه مالک ضعیل ،متوسط و قوی  R2در نظر گرفته میشوند (داوری و
رضازاده )۱2 :13۱2 ،مقادیر  R2که نشاندهنده توانایى مدل در توصیل سازه است که نتایج نشاندهندده آن اسدت کده
مدل ارائه شده از برازش مناسبى برخوردار است.
جدول  .۷برازش مدل ساختاری
Q2
۰/2۵۱
۰/211
۰/2۵۰
۰/31۵

متغیر
ا تتاعی  -فرهنگی
اقتصادی
زیستمحیهی
زیستپذیری

2

R
۰/۶1۱
۰/۶2۵
۰/۴۸3
۰/۶۵۱

باتو هبه دول  ۸نتایج تأثیر هریک از ابعاد پژوهش بر زیستپذیری در شهر کرمانشاه آورده شده است که
باتو هبه باالتر بودن آمار  tهر یک از ابعاد زیستپذیری از مقدار  ،1/۱۶تأثیر هر یک از این ابعاد بر زیستپذیری شهر
کرمانشاه با  ۱۴درصد اطتینان اثبات شده است .هتچنین باتو هبه ضرایس مسیر هر یک از ابعاد پژوهش ،بُعد ا تتاعی
فرهنگی با مقدار  ۰/۶۶۶باالترین تأثیر و بُعد محیطزیستی با مقدار  ۰/2۵۱کتترین تأثیر را بر زیستپذیری شهر
کرمانشاه داشتهاند.
جدول  .۸نتایج معناداری و تأثیر ابعاد زیستپذیری در کالنشهر کرمانشاه
ابعاد
ا تتاعی و فرهنگی
اقتصادی
زیستمحیهی

آماره t
۱/۰3۰
2/1۶۱
۶/۵13

ضریب مسیر
۰/۶۶۶
۰/3۶3
۰/2۵۱

وضعیت پذیرش
تأیید
تأیید
تأیید

نتایج دول  ۸بهصورت نتودار در شکل  ۶شدت رابهه شاخصهای زیستپذیری در کالنشدهر کرمانشداه را نشدان
1- Henseler
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میدهد.
0/666

0/7
0/6
0/5

0/363

0/4

0/249

0/3
0/2
0/1
0

زیست محیطی

اقتصادی

اجتماعی و فرهنگی

شدت تاثیر

شکل  .۶شدت رابطه شاخصهای زیستپذیری در شهر کرمانشاه

بحث
ارتقای سهح زیستپذیری در کالنشهر کرمانشاه نیازمند یافتن شاخصهای اثرگذار و میزان تأثیر آنها بدر ابعداد اصدلی،
هتچنین یافتن میزان تأثیر ابعاد زیستپذیری است .بهطوریکه بتوان برنامهریزیهای آتی مدیریت شهر را بر اسا آن
تنظیم نتود؛ لذا تحقیق حاضر به هدف بررسی عوامل مدؤثر بدر زیسدتپدذیری شدهری و روابدط مو دود بدین آنهدا در
کالنشهر کرمانشاه انجام پذیرفت که برایناسا نتایج به دو قستت:
 .1وضعیت کنونی ابعاد سهگانه زیستپذیری و شاخصهای آنها؛
 .2میزان تأثیر ابعاد و شاخصهای آنها بر زیستپذیری کالنشهر کرمانشاه ،تقسیم میگردد که تا کندون در کدالنشدهر
کرمانشاه انجام نگردیده است.
 -1نتایج تحقیق حاضر در بررسی زیستپذیری شهری بیانگر آن بود که وضعیت زیستپذیری کالنشدهر کرمانشداه بدا
میانگین ( )2/۱۰۶پایینتر از متوسط بوده و در حد مهلوبی قرار ندارد .هتچنین در نتایج تحقیقی که رهنتا و هتکاران
( )13۱۸هت سنجش زیستپذیری شهری در کالنشهر اهواز انجام دادهاند ،شاخص زیستمحیهی کتتدرین اهتیدت،
نسبت به سایر شاخصهای زیستپذیری را نشان داده است .میانگین بُعد ا تتاعی فرهنگی ( )3/۰2۵بیشترین میزان را
نسبت به میانگین ابعاد اقتصادی ( )2/۱3۱و زیستمحیهی ( )2/۷۴۵داشته است .در نتایج تحقیق انجدام شدده توسدط
ملکحسینی و ملکپور ( )13۱۴مش ص گردید که میزان زیستپذیری کرمانشداه پدایینتدر از حدد مهلدو و در بُعدد
ا تتاعی در حد متوسط بوده است ،مقایسه آن با نتایج تحقیق حاضر بیانگر این است که سیاستها و برنامهریدزیهدای
شهری در فاصله این سالها منجر به تغییر قابلمالحظهای در کیفیت زیستپذیری شهر کرمانشاه نگردیده است.
در تحقیق حاضر بُعد زیستمحیهی ضعیلترین بُعد زیستپذیری در کالنشهر کرمانشداه شدناخته شدد ،در نتدایج
تحقیق بیکدلی و هتکاران ( )13۱۶نیز مهمترین مشکل ناپایداری شهری در کالنشهر مشهد ،ناپایداری محدیطزیسدت
بیان شده است ،لذا در هر دو کالنشهر بهتر است بهبود شرایط محدیطزیسدت بدهعندوان اولویدت مددیریت شدهری در
راستای افزایش زیستپذیری در نظر گرفته شود.
 -2نتایج پژوهش حاضر در مورد میزان تأثیر ابعاد و شاخصهای آنها بر زیستپذیری کدالنشدهر کرمانشداه کده نتیجده
اصلی تحقیق نیز میباشد نشان داد که بُعد ا تتداعی فرهنگدی بدا مقددار ضدریس مسدیر  ۰/۶۶۶بداالترین تدأثیر و بُعدد
اقتصادی با  ۰/3۶3و محیط زیستی با  ۰/2۵۱کتترین تأثیر را بر زیستپذیری شهر کرمانشاه داشتهاند.
چنانچه گفته شد در نتایج تحقیق حاضر بُعد ا تتاعی فرهنگی تأثیرگذارترین بُعد شناخته شد .مدؤذنی و هتکداران
( )13۱۱نیز که در زمینه مدلسازی ساختاری زیستپذیری شهری در شهر اردبیل مهالعهای را انجام دادهاندد ،بده ایدن
نتیجه رسیدند که ابعاد ا تتاعی مهمترین بُعد تأثیرگذار بر زیستپذیری شهری میباشدد .در مهالعده حاضدر وضدعیت
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شاخصهای زیرمجتوعه بُعدد ا تتداعی فرهنگدی نشدان داد کده شداخصهدای «مالحظدات و مراقبدتهدای پزشدکی و
بهداشتی» و «آموزش عتومی» بیشترین تأثیر را بر بُعد ا تتاعی فرهنگی داشتهاند .الزم به ذکر است که تأثیر شداخص
مشارکت و هتبستگی بر بُعد ا تتاعی فرهنگی در این مهالعه اثبات نگردید.
ا زاشکوهی و هتکاران ( )13۱۱در نتایج تحقیق خود بُعد اقتصادی را تأثیرگذارترین بُعد بر زیسدتپدذیری شدهری
کالنشهر مشهد معرفی نتودند .باتو هبه تفاوت فرهنگ زندگی در دو کالنشهر م تلدل و شدرایط زنددگی در منداطق
غرافیایی متفاوت این مسئله قابلتو یه بوده و نشان میدهد زیستپذیری تحتتأثیر شدرایط مکدانی م تلدل قابلیدت
انعهاف خواهد داشت .وضعیت شاخصهای زیرمجتوعه بُعد اقتصادی نشان داد کده شداخصهدای «مسدکن» و «مراکدز
تجاری» بیشترین تأثیر را بر این بعد داشتهاند .علی اکبری و اکبری ( )13۱۶نیز در تحقیق خود به این نتیجه رسدیدند
که شاخص مسکن زو شاخصهای پرنفوذ در بُعد اقتصادی میباشد .هتچنین رهنتا و هتکاران ( )13۱۸در مهالعهای
در شهر اهواز به این نتیجه رسیدهاند که شاخص مسکن دارای بیشترین وزن نسبت به سایر شاخصهای زیستپدذیری
است.
در نتایج تحقیق حاضر بُعد زیستمحیهی کتترین تأثیر را بر زیستپذیری داشته است ،نتدایج تحقیدق خراسدانی و
رضوانی ( )13۱2نیز نشدان داده اسدت کده بُعدد زیسدتمحیهدی نسدبت بده ابعداد ا تتداعی و اقتصدادی دارای ارزش
زیستپذیری کتتری است .در بعد زیسدتمحیهدی مشد ص گردیدد شداخص "فضدای سدبز و بدایر" سدپس شداخص
"آلودگی" بیشترین تأثیر را بر زیستپذیری این بُعد داشتهاند.

نتیجهگیری
باتو هبه اینکه در تحقیق حاضر بُعد ا تتاعی فرهنگی تأثیرگذارترین بُعد شناخته شد لذا هت ارتقا زیسدتپدذیری در
کالنشهر کرمانشاه باید تترکز بیشتری بر شاخصهای این بُعد نتود .شاخصهای «مالحظات و مراقبتهدای پزشدکی و
بهداشتی» و «آموزش عتومی» که بیشترین تأثیر را در این بعد داشتهاند ،نشان میدهند شهروندان برای سالمت خدود
و خانواده ،هتچنین آموزش و ارتقا علتی فرزندانشان اهتیت به سزایی قائل هستند .این مورد میتواندد بدهعندوان یدک
فرصت هت انت ا راهبُردهای مناسس و برنامهریزیهای آینده به کار برده شود.
ازآنجاکه اقتصاد مناسس و کارآمد در تتام شهرهای هان رابههای مستقیم با توسعه پایدار و زیستپذیری دارد در وهله
بعدی باید به شاخصهای اثرگذار این بُعد تو ه نتود .شاخص مسکن که تأثیر باالیی بر بُعد اقتصادی دارد باید در صددر
تو ه برنامهریزان و سیاستگذاران اقتصادی قرار گیرد ،بهطوریکه مشکالت تأمین ،کیفیت و ....بر شاخصهای این بُعدد
برطرف گردد .محیطزیست یک کالنشهر تأثیری مهم بر کیفیت زندگی و آرامش شهروندان دارد ،لذا باید هتیشه تو ه
خاصی به این بُعد حسا داشت.
برنامهریزی هت توسعه و ارتقا کیفیت فضاهای سبز و بایر میتواند ضتن کاهش آلدودگیهدای محدیطزیسدتی ،در
بهبود کیفیت بصری و افزایش زیستپذیری مناطق شهری کرمانشاه مؤثر باشد .بدهکدارگیری نتدایج تحقیدق حاضدر در
برنامهریزی و سیاستگذاریهای آتی شهر و انجام پژوهشهای مشدابه در آیندده ،انجدام مهالعدات تکتیلدی در بررسدی
وضعیت زیستپذیری در سهح محالت مناطق شهری میتواند در ارتقا زیستپذیری در این شهر مفید باشد.
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 کالبدی و، ارزیابی شداخصهدای توسعه پایدار شهری با تأکید بر شداخصهدای ا تتاعی.)13۱2(  صدفیه، سعید؛ دامن باغ،ملکی
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.۴۰-3۷ ،)3۰( ۱ ، غرافیا و پایداری محیط.موا هه با م اطره اقلیتی موج گرم
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