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 شهری آمایش گرایش شهری، ریزی برنامه و جغرافیا ارشد کارشناس

 

 چکیده

کمی  -ابعاد بوم شهری در شهر کوهدشت تدوین شده است، روش بکار گرفته تحلیلی های مؤلفهپژوهش حاضر با هدف بررسی 

حوزه مطالعات بوم شهری  نظران صاحب، جامعه آماری مورد مطالعه ده تن از باشد مینابع اسنادی و پیمایشی و مبتنی بر م

شده است بدین منظور برای تجزیه و  گیری بهرهها از روش مدل معادالت ساختاری تجزیه و تحلیل داده منظور به، باشند می

 افزار نرممکنون( و مدل ساختاری )رابطه بین متغیرهای مکنون( از و متغیر  ها شاخص)رابطه بین  گیری اندازهتحلیل مدل 

Smart PLS .استفاده شده است 

 

 ، توسعه پایدار، کوهدشتها شاخصبوم شهر، های کلیدی:  واژه
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 مقدمه

 این کند. می کمك بیستم یك میزان طبیعی تا منابع و زیست محیط بر فشار کاهش به که است شهر، راهبردی بوم مفهوم 

 ای برنامه و طرح تهیه که است این کند می پیشنهاد شهر بوم که حلی شهرسازی است. راه کالسیك الگوی از متفاوت راهبرد

زیست،  محیط در باشد. ها دره و ها، دشتها تپه جدید موقعیت دهنده نشان آن غیر یا قانونمند نظام بصورت زمین برای شکل

 و ضایعات حد از بیش تولید از منابع، اجتناب از اقتصادی دلیل استفاده به که یشهر از است عبارت پایدار شهر یك مفهوم

 (.171، ص 1۷7۱)نوریان،  باشد خود حیات ادامه به قادر مدت دراز در مفید سیاستهای پذیرش امکان و حد تا آن بازیافت

 خانه خصوصی فضای نگهداری در که ندیخردم و کیفیت همان با که دارد واقعیت این بر داللت "شهر بوم" معنی به اکوسیتی

 حجم مقابل در ورودی زیاد حجم نوگرا، وجود شهرهای مشخصات کرد. از مراقبت را شهر یك گیرد، تمام محیط می صورت

 کمتر خروجی مصالح، و و انرژی کمتر ورودی شهرهایی با ایجاد مبنای بر شهر، تالششان بوم ریزان برنامه است. خروجی زیاد

، 1۷۳۱باشند )آزادی،  دسترسی قابلیت و راحتی، آسایش چون خصوصیاتی دارای شهرها باید این باشد. می آلودگیها و ضایعات

 (.۷1ص

 مطرح شده به شرح شکل زیر ارائه می دهد:  عناصر بر را خود رویکرد پایدار شهر بوم راهبرد 

 

 
 گذارد )ارجمند می تأثیر شهری پایداری شدن نهادینه و ارساخت پایدار، رویکردهای مذکور، بر توسعه شناختی بوم فرآیند در 

 (.21 -۷1، صص1۷71نیا، 

 1شناختی بوم جاپای"استقرار،  فضای که این دارد نیاز طبیعت در استقرار برای مناسب پای جای یك پایدار، به شهر بوم ایده 

 انسانی جمعیت نگهداری برای ناحیه یك در نیاز مورد آب و زمین مقدار از عبارت است شناختی بوم جاپای شود. می نامیده "

  .معین

 رود می بکار آب، روشی مصرف و نقل و مصرفی، گرمایش، حمل غذای تولید به جامعه، نیاز نیاز مورد فضای گیری اندازه برای 

 باشد . می "شناختی بوم جاپای" همان که

 (:211-212، صص 1۷۳۷الر، مهمترین مزایای الگوی بوم شهر به شرح زیر می باشد )دیو سا 
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 : مزايای الگوی بوم شهر2شکل

 

 (:231: 3131برخی ازکاستیهای الگوی بوم شهر عبارت است از )ديو ساالر،  

 
 : کاستیهای الگوی بوم شهر1شکل

 

 در خصوص عنوان پژوهش، فعالیت های تحقیقی صورت گرفته که در ادامه به مواردی از آن اشاره می شود.

تدوین نمودند، یافته  ار آن در توسعه پایدار شهر ساحلی بابلسربوم شهر و آث( مقاله ای با عنوان 1۷۳4دیوساالر ) پرهیزگار و

های تحقیق آنها نشان می دهد در صورت کاربرد عواملی چون کاهش جاپای بوم شناسی در پیرامون رودخانه بابلرود، ایجاد 

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1174324/%d8%a8%d9%88%d9%85-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%88-%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ad%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ad%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d9%84%d8%b3%d8%b1
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اجتماعی اقتصادی تنوع فعالیتی در حوزه های شهری، توسعه عمودی در بخش پیرامونی و فرسوده شهر و ارتقاء پایگاه 

 .شهروندان می تواند در حل مشکالت شهر بابلسر مؤثر واقع شود

( به تدوین مقاله ای با عنوان معیارهای شاکله بوم شهر از دیدگاه نظریه پردازان پرداختند، نتایج آنها 1۷1۷شریفیان و مفیدی )

، مشهود بودن سرانه باالی فضای سبز در سطح تحقیق نشان می دهد که انطباق محیط مصنوع با بستر طبیعی، بوم و اقلیم

شهر، پرهیز از گستردگی شهری، اختالط کاربری، اولویت دسترسی پیاده و دوچرخه و حمل و نقل عمومی، نمود استفاده از 

انرژی های تجدیدپذیر در سطح شهر، سالمت جریان ها و منابع آبی در سطح شهر، مشهود بودن تنوع زیستی در شهر، وجود 

ارتقای حس تعلق به مکان در شهروندان معیارهای اصلی شاکله بوم شهر است که به عنوان طرحی  منظور بهادهایی در شهر نم

 .باالدست لحاظ شده و قابلیت انطباق با شاخصه های بستر بومی خود را داشته و در آن بازتعریف می شود

 شهر نمناطق شهر اصفهان ی مناطق شهری جهت توسعه الگوی بوم       ها ارزیابی پتانسیل(، به 1۷14مرصوصی و همکاران )

باالترین پتانسیل،  12منطقه شهری اصفهان، منطقه 14پرداخته اند، نتایج به دست آمده از تحقیق آنها حاکی از آن است که از 

در صد مناطق( به لحاظ  7۳مناطق شهر اصفهان )کم پتانسیل ترین و سایر  1دارای پتانسیل متوسط و منطقه  4منطقه 

باشند. بین میزان برخورداریمناطق از فضاهای سبز شهری و  برخورداری از پتانسیل الزم جهت تبدیل به بوم شهر محروم می

سبز در پتانسیل مناطق جهت تبدیل به بوم شهر رابطه مثبت ولی اندکی وجود دارد.بنابراین تنها عامل برخورداری از فضاهای 

های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی محل نیز باید در حد قابل قبولی  منطقه برای طراحی بوم شهر کافی نبوده بلکه زیرساخت

 باشد.

 (، به تحلیل بر بوم شهر و آثار آن در توسعه پایدار شهری پرداختند، 1۷1۱بهرامی و هرایینی )

های شهری استان آذربایجان شرقی با تاکید بر الگوی نظری  ارزیابی توسعه بوم شهر در سکونتگاه( به 1۷1۱نظم فر و همکاران )

 های دارای کمترین رتبه پرداخته اند؛ آنها پیشنهاد دادند، مسئوالن هر شهر برای کاهش این اخـتالف در شاخص توسعه پایدار

همت بیشتری به خرج دهند و از بار سنگین محرومیت مناطق قدری بکاهند و برای جلوگیری از هدر رفت منابع حیاتی به 

علت تغییرات نادرست کاربری اراضی، از توسعة افقی شهر در اراضی کشاورزی پیرامون شهرها جلوگیری کرده و توسعة شهر 

 ".وشمند را رواج دهندبنابر الگوهای شهر فشرده، شهر پایدار و رشد ه

 

 روش شناسی پژوهش

از روش قیاسی تالش دارد به تبیین روابط و اثرگذاری  گیری بهرهپژوهش حاضر با اتخاذ رویکرد و روش شناسی کمی و 

سنجش و تبیین  منظور بهمتغیرهای پژوهش بپردازد از این نوع رو هدف گدازی آن از نوع کاربردی است. ابزار گردآوری داده ها 

که با استفاده از روش میدانی این پرسشنامه توزیع شده است. در  باشد میروابط و اثرگذاری متغیرها ، پرسشنامه محقق ساخته 

که با استفاده از نمونه گیری طبقه  باشد میهمین راستا، جامعه آماری برای توزیع پرسشنامه شامل نخبگان موضوعی و موضعی 

ها از روش مدل معادالت ساختاری تجزیه و تحلیل داده منظور بهپژوهش انتخاب شده است.  نفر به عنوان نمونه 11ای، تعداد

و متغیر مکنون( و مدل  ها صشاخ)رابطه بین  گیری اندازهشده است بدین منظور برای تجزیه و تحلیل مدل  گیری بهره

 ست.استفاده شده ا Smart PLS افزار نرمساختاری )رابطه بین متغیرهای مکنون( از 

 

 

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1076903/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%be%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%84-%d9%87%d8%a7-%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%db%8c-%d8%a8%d9%88%d9%85-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1345309/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%a8%d9%88%d9%85-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%da%a9%d9%88%d9%86%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b0%d8%b1%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%b1%d9%82%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1345309/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%a8%d9%88%d9%85-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%da%a9%d9%88%d9%86%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b0%d8%b1%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%b1%d9%82%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1
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 های پژوهشيافته

 الف( بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش

های الزم برای اجرای مدل معادالت ساختاری است، دراین راستا، برای آزمون فرضیه نرمال بودن متغیرها، یکی از پیش شرط

ست توزیع با چولگی ( معتقد ا2111توزیع متغیرها استفاده شده است. کالین ) ۷و کشیدگی2های پژوهش، از آزمون چولگی 

های پژوهش از توزیع نرمال بسیار فاصله دارد. یافته -11+ یا کوچکتر از11و کشیدگی بیش از  -۷+ یا کوچکتر از۷بزرگتر از 

های متغیرهای پژوهش در آزمون چولگی و کشیدگی در بین طیف قابل قبول قرار دارد. بیانگر این واقعیت است که توزیع داده

(. نتایج پژوهش 1نرمال بودن متغیرهای پژوهش برای اجرای مدل معادالت ساختاری برقرار است )جدول شماره بنابراین توزیع

 .باشد میذیل  گیری اندازهمشتمل بر پنج مدل 

 : نتايج آزمون های نرمال بودن توزيع داده های متغیرهای پژوهشجدول

 متغیرهای پژوهش چولگی کشیدگی نسبت بحرانی

 اکولوژیکی 29۷۷ -2971 191۳

 اقتصادی -1972 29۱۳ 291۳

 نهادی 29۱1 29۱7 191۱

 اجتماعی 29۷۷ 29۱1 19۳۱

 بهداشتی 294۱ 29۱۳ 191۱

 

 پژوهش 4گیری اندازهمدل های  ( ب

-؛(بر مبنای مدل اندازه4: 1۷12گیری و مدل ساختاری هستند )قاسمی، مدل معادالت ساختاری ترکیبی از مدل های اندازه

)مکنون، متغیرها، عامل ها، سازه ۱ها( به متغیرهای پنهان)پاسخ به سواالت، گویه ها، شاخص ۱متغیرهای مشاهده شدهگیری، 

پنهان ) مکنون( چگونه با متغیرهای مشاهده شده  مشخص می سازد که متغیرهای گیری اندازه( مرتبط می شود.مدل 7ها

باید به شکلی تدوین یابد که بتواند به  گیری اندازهیك مدل  می شوند. گیری اندازه)آشکار( در ارتباط هستند و یا از طریق آنها 

گیرنده متغیر پنهان مفروض هستند؟ کدام متغیرهای آشکار بهترین سواالت زیر پاسخ دهد:متغیرهای آشکار تا چه حد اندازه

 (1۷14:1۱۱ن خطا همراه است؟ )آتشك، متغیرهای آشکار با چه میزا گیری اندازهسنجه ها از یك متغیر پنهان خاص هستند؟ 

 

 

 

 

 

                                                           
2 -Skewness 
3 -Kurtosis 
4 Measurement Model 
5 -Observed Variables 
6 -Latent Variables 
7 -Constructs 
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 بوم شهر گیری اندازهالف( مدل های 

 بعد اجتماعی بوم شهری گیری اندازهمدل  .3

گیری متغیر پنهان )مکنون( کنندگی برای اندازههستند از قدرت تبیین 1941متغیرهای آشکاری که دارای بار عاملی بیشتر از 

بعد اجتماعی بوم » گیریهای برازش مدل اندازهد. با این توصیف، شاخصبرخوردار هستن«  بعد اجتماعی بوم شهری» 

 ها تاییدکننده مدل است.دهد که مدل برازش قابل قبولی دارد و دادهدر پژوهش حاضر نشان می« شهری

  

 

 بعد اجتماعی بوم شهری گیری اندازه: بار عاملی مدل 1شکل 

 

 بوم شهری گیری بعد اجتماعی: نتايج مدل اندازه2جدول

 هاگويه نماد
دامنه پذيرش 

 بار عاملی
 بارعاملی

رتبه بندی میزان نقش و 

سازه يا  گیری اندازهسهم در 

 متغیر

 نتیجه

Js14 
عالقه به مشارکت در انجام کارگروهی 

 جهت ایجاد کسب و کار جدید

 1941باالتر از 

 تایید 3 0.82

Js15 تایید 1 0.92 حضور زنان در تصمیمات مدیریتی 

Js16 

ارائه برنامه های هدفمند از سوی انجمن 

های مردمی و دولتی جهت افزایش میزان 

 مشارکت

 تایید 4 0.80

Js17 
تشویق تعامل و پیوند بین نواحی شهری -

 و روستایی
 تایید 2 0.83

 

از سوی انجمن های  ارائه برنامه های هدفمند» و« حضور زنان در تصمیمات مدیریتی » ی مشاهده پذیر، ها شاخصاز بین 

به ترتیب بیشترین و کمترین همبستگی با متغیر )سازه( مذکور در پژوهش «مردمی و دولتی جهت افزایش میزان مشارکت 

باالترین و پایین ترین سهم و نقش )بار عاملی( را در  ها شاخصحاضر را دارند بنابراین می توان نتیجه گرفت که این 

 را به خود اختصاص داده است.  " بعد اجتماعی بوم شهری "متغیر )عامل(  گیری اندازه
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 گیری بعد اجتماعی بوم شهری: نتايج مدل اندازه1جدول

نوع 

 برازش
 نتیجه مقدار شاخص دامنه )بازه( قابل قبول شاخص

مدل اندازه
ی

گیر
 

پایای شاخص )آلفای 

 کرونباخ(
 0.86 الفای کرونباخ≥197

تایید 

 مدل

یا ( CRپایایی ترکیبی )

RHO 
CR≥0.7 0.84 

تایید 

 مدل

 1941باالتر از  المدا≥194 ضرایب بارهای عاملی
تایید 

 مدل

روایی همگرا )میانگین 

 واریانس استخراج شده(
AVE≥0.5&0.4 19۱2 

تایید 

 مدل

روایی واگرا )روش 

 بارهای عاملی متقابل(

همبستگی بین شاخص و سازه بیشتر از 

 یگرهای دهمبستگی بی شاخص وسازه

همبستگی باالتر از ساز ه های 

 دیگر

تایید 

 مدل

 روش فورنل و الرکر
بیشتر از سازه های پایین تر از  AVEجذر 

 خود

اعداد مندرج در قطر ماتریس 

 از اعداد زیل خود بیشتر است

تایید 

 مدل

ی مدل
ش کل

براز
 

GOF 
(، 0.25(، متوسط )0.01برازش ضعیف )

 (0.36قوی )
19۱۷ 

تایید 

 مدل

 

 بعد نهادی بوم شهر گیری اندازهمدل  .2

گیری متغیر پنهان )مکنون( کنندگی برای اندازههستند از قدرت تبیین 1941متغیرهای آشکاری که دارای بار عاملی بیشتر از 

در «بعد نهادی بوم شهر » گیریهای برازش مدل اندازهبرخوردار هستند. با این توصیف، شاخص« بعد نهادی بوم شهر» 

 ها تاییدکننده مدل است.دهد که مدل برازش قابل قبولی دارد و دادهضر نشان میپژوهش حا

 
 بعد نهادی بوم شهر گیری اندازه: بار عاملی مدل 4شکل 



 شهری  مدیریت و عمران جغرافیا، مطالعات

 1 -14، صفحات 1411 مستانز ،4 شماره ،7 هدور

۳ 

 

ایجاد سازوکارهای مناسب برای پیاده سازی نظام شایسته ساالری در » ی مشاهده پذیر بعد نهادی بوم شهر ها شاخصاز بین 

بعد  "به ترتیب بیشترین و کمترین همبستگی با متغیر )سازه(  «.یع بهینه خدمات دولتی در سطح شهرتوز»  و «نظام مدیریت

باالترین و پایین ترین سهم و  ها شاخصدر پژوهش حاضر را دارند بنابراین می توان نتیجه گرفت که این  "نهادی بوم شهر 

 را به خود اختصاص داده است.  "دی بوم شهر بعد نها "متغیر )عامل(  یریگ اندازهنقش )بار عاملی( را در 

  گیری بعد نهادی بوم شهر: نتايج مدل اندازه4جدول

 هاگويه نماد
دامنه پذيرش 

 بار عاملی
 بارعاملی

رتبه بندی میزان نقش و سهم 

 سازه يا متغیر گیری اندازهدر 
 نتیجه

Js9 مدیریت کارآمد شهری 

1941باالتر از   

 تایید 4 0.87

Js10 

د سازوکارهای مناسب برای پیاده ایجا

سازی نظام شایسته ساالری در نظام 

 مدیریت

 تایید 1 0.93

Js11 

همکاری سازمانهای مختلف ذیربط در 

مسائل روستایی در راستای توسعه ی 

 شهری

 تایید 3 0.88

Js12 

توسعه قوانین ایمنی، سالمت و 

زیست مرتبط با کسب و کارهای  محیط

 پایدار

 رد 2 0.90

Js13 
توزیع بهینه خدمات دولتی در سطح 

 شهر
 تایید 5 0.87

 

 گیری بعد نهادی بوم شهر: نتايج مدل اندازه5جدول

نوع 

 برازش
 نتیجه مقدار شاخص دامنه )بازه( قابل قبول شاخص

مدل اندازه
ی

گیر
 

 پایایی شاخص

 )آلفای کرونباخ( 
 1911 الفای کرونباخ≥197

تایید 

 مدل

( یا CRپایایی ترکیبی )

RHO 
CR≥0.7 1911 

تایید 

 مدل

 در جدول موجود است المدا≥194 ضرایب بارهای عاملی
تایید 

 مدل

روایی همگرا )میانگین 

 واریانس استخراج شده(
AVE≥0.5&0.4 19۱1 

تایید 

 مدل
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روایی واگرا )روش 

 بارهای عاملی متقابل(

همبستگی بین شاخص و سازه بیشتر از 

 های دیگرهمبستگی با شاخص وسازه

همبستگی باالتر از ساز ه های 

 دیگر

تایید 

 مدل

 روش فورنل و الرکر
بیشتر از سازه های پایین تر  AVEجذر 

 از خود

اعداد مندرج در قطر ماتریس 

 از اعداد زیل خود بیشتر است

تایید 

 مدل

ی مدل
ش کل

براز
 

GOF 
(، 0.25(، متوسط )0.01برازش ضعیف )

 (0.36قوی )
1972 

 برازش

 قوی

 

 بعد اقتصادی بوم شهری گیری اندازهمدل  .1

گیری متغیر پنهان )مکنون( کنندگی برای اندازههستند از قدرت تبیین 1941متغیرهای آشکاری که دارای بار عاملی بیشتر از 

بعد اقتصادی بوم » گیریهای برازش مدل اندازهبرخوردار هستند. با این توصیف، شاخص«  بعد اقتصادی بوم شهری» 

 ها تاییدکننده مدل است.دهد که مدل برازش قابل قبولی دارد و دادهدر پژوهش حاضر نشان می« شهری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بعد اقتصادی بوم شهری گیری اندازه: بار عاملی مدل 5شکل 

ایجاد کسب و کارهای  وجود زمینه های سرمایه گذاری برای»  بعد اقتصادی بوم شهریی مشاهده پذیر ها شاخصاز بین 

بعد  "به ترتیب بیشترین و کمترین همبستگی با متغیر )سازه( «.میزان سهم بخش خصوصی در توسعه اقتصادی » و«جدید 

باالترین و پایین ترین  ها شاخصدر پژوهش حاضر را دارند بنابراین می توان نتیجه گرفت که این  " اقتصادی بوم شهری

 را به خود اختصاص داده است.  " بعد اقتصادی بوم شهری "متغیر )عامل(  گیری اندازهدر سهم و نقش )بار عاملی( را 
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 گیری بعد اقتصادی بوم شهری : نتايج مدل اندازه6جدول

 هاگويه نماد
دامنه پذيرش 

 بار عاملی
 بارعاملی 

رتبه بندی میزان نقش و سهم در 

 سازه يا متغیر گیری اندازه
 نتیجه

Js4 ای شغلی وجود فرصت ه 

1941باالتر از   

 تایید 4 0.75

Js5 
میزان اشتغال زنان و تنوع و پویایی 

 مشاغل
 تایید 2 0.88

Js6 
امنیت شغلی و وجود فرصت های 

 اشتغال برای زنان 
 تایید 3 0.86

Js7 
وجود زمینه های سرمایه گذاری 

 برای ایجاد کسب و کارهای جدید
 تایید 1 0.88

Js8 
صوصی در میزان سهم بخش خ

 توسعه اقتصادی 
 تایید 5 0.74

 

  گیری بعد اقتصادی بوم شهری: نتايج مدل اندازه7جدول

نوع 

 برازش
 نتیجه مقدار شاخص دامنه )بازه( قابل قبول شاخص

مدل اندازه
ی

گیر
 

پایایی شاخص )آلفای 

 کرونباخ(
 تایید مدل 1911 الفای کرونباخ≥197

( CRپایایی ترکیبی )

 RHOیا 
CR≥0.7 19۳7 تایید مدل 

 تایید مدل در جدول موجود است المدا≥194 ضرایب بارهای عاملی

روایی همگرا )میانگین 

 واریانس استخراج شده(
AVE≥0.5&0.4 1947 تایید مدل 

روایی واگرا )روش 

 بارهای عاملی متقابل(

همبستگی بین شاخص و سازه بیشتر از 

 های دیگرهمبستگی با شاخص وسازه

گی باالتر از ساز ه همبست

 های دیگر
 تایید مدل

 روش فورنل و الرکر
بیشتر از سازه های پایین تر  AVEجذر 

 از خود

اعداد مندرج در قطر ماتریس 

 از اعداد زیل خود بیشتر است
 تایید مدل

ی مدل
ش کل

براز
 

GOF 
(، 0.25(، متوسط )0.01برازش ضعیف )

 (0.36قوی )
1972 

برازش 

 کلی مدل

 



 شهری  مدیریت و عمران جغرافیا، مطالعات

 1 -14، صفحات 1411 مستانز ،4 شماره ،7 هدور

11 

 

 بعد اکولوژيکی گیری اندازهمدل  .4

گیری متغیر پنهان )مکنون( کنندگی برای اندازههستند از قدرت تبیین 1941متغیرهای آشکاری که دارای بار عاملی بیشتر از 

بوم  بعد اکولوژيکی» گیریهای برازش مدل اندازهبرخوردار هستند. با این توصیف، شاخص«  بوم شهری بعد اکولوژيکی» 

 ها تاییدکننده مدل است.دهد که مدل برازش قابل قبولی دارد و دادهاضر نشان میدر پژوهش ح«شهری

 
 بعد اکولوژيکی  گیری اندازه: بار عاملی مدل 6شکل 

 

به ترتیب بیشترین و «.بازسازی زمین بوم» و«انرژی های تجدید پذیر » ی مشاهده پذیر بعد اکولوژیکی شهری ها شاخصاز بین 

در پژوهش حاضر را دارند بنابراین می توان نتیجه گرفت که  "بعد اکولوژیکی بوم شهری  "تغیر )سازه( کمترین همبستگی با م

را  "بعد اکولوژیکی بوم شهری  "متغیر )عامل(  گیری اندازهباالترین و پایین ترین سهم و نقش )بار عاملی( را در  ها شاخصاین 

 به خود اختصاص داده است. 

 گیری بعد اکولوژيکی بوم شهریزه: نتايج مدل اندا3جدول

 هاگويه نماد
دامنه پذيرش بار 

 عاملی
 بارعاملی 

 گیری اندازهرتبه بندی میزان نقش و سهم در 

 سازه يا متغیر
 نتیجه

Js2 تجارت سبز 

1941باالتر از   

 تایید 2 0.94

Js3 
انرژی های تجدید 

 پذیر، 
 تایید 1 0.95

Js1 دتایی 3 0.92 بازسازی زمین بوم  

 

 گیری فشرده سازی بعد اکولوژيکی بوم شهری: نتايج مدل اندازه9جدول

نوع 

 برازش
 نتیجه مقدار شاخص دامنه )بازه( قابل قبول شاخص

مدل اندازه
ی

گیر
پایای شاخص )آلفای  

 کرونباخ(
 1۱ الفای کرونباخ≥197

تایید 

 مدل

( یا CRپایایی ترکیبی )

RHO 
CR≥0.7 1914  

تایید  درجدول گزارش شده است المدا≥194 لیضرایب بارهای عام
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 مدل

روایی همگرا )میانگین 

 واریانس استخراج شده(
AVE≥0.5&0.4 19۱۷ 

تایید 

 مدل

روایی واگرا )روش 

 بارهای عاملی متقابل(

همبستگی بین شاخص و سازه بیشتر از 

 های دیگرهمبستگی بی شاخص وسازه

همبستگی باالتر از ساز ه های 

 دیگر

د تایی

 مدل

 روش فورنل و الرکر
بیشتر از سازه های پایین تر از  AVEجذر 

 خود

اعداد مندرج در قطر ماتریس 

 از اعداد ذیل خود بیشتر است

تایید 

 مدل

ی مدل
ش کل

براز
 

GOF 
(، 0.25(، متوسط )0.01برازش ضعیف )

 (0.36قوی )
19۱۷ 

برازش 

 قوی

 

 بعد بهداشتی بوم شهری گیری اندازهمدل  .5

گیری متغیر پنهان )مکنون( کنندگی برای اندازههستند از قدرت تبیین 1941آشکاری که دارای بار عاملی بیشتر از  متغیرهای

بعد بهداشتی بوم » گیریهای برازش مدل اندازهبرخوردار هستند. با این توصیف، شاخص«  بعد بهداشتی بوم شهری» 

 ها تاییدکننده مدل است.ل قبولی دارد و دادهدهد که مدل برازش قابدر پژوهش حاضر نشان می« شهری

 
 بعد بهداشتی بوم شهری گیری اندازه: بار عاملی مدل 7شکل

 

 گیری بعد بهداشتی بوم شهر: نتايج مدل اندازه31جدول

 هاگويه نماد
دامنه پذيرش بار 

 عاملی
 بارعاملی 

رتبه بندی میزان نقش و سهم در 

 سازه يا متغیر گیری اندازه
 نتیجه

Js18 زندگی سالم 

1941باالتر از   

 رد ۷ 1983

Js19 
مراقبت های بهداشتی 

 و پزشکی
1985 2 

 تایید

Js20 
مراقبت از کودکان و 

 سالمندان
1992 1 

 تایید
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به ترتیب بیشترین و کمترین «.زندگی سالم» و«مراقبت از کودکان و سالمندان»ی مشاهده پذیر بعد بهداشتی ها شاخصاز بین 

در پژوهش حاضر را دارند بنابراین می توان نتیجه گرفت که این  " بعد بهداشتی بوم شهری "با متغیر )سازه( همبستگی 

را به  " بعد بهداشتی بوم شهری "متغیر )عامل(  گیری اندازهباالترین و پایین ترین سهم و نقش )بار عاملی( را در  ها شاخص

 خود اختصاص داده است. 

 گیری ايجادطیف بعد بهداشتی بوم شهریازه: نتايج مدل اند33جدول

نوع 

 برازش
 نتیجه مقدار شاخص دامنه )بازه( قابل قبول شاخص

مدل اندازه
ی

گیر
 

پایای شاخص )آلفای 

 کرونباخ(
 1914 الفای کرونباخ≥197

تايید 

 مدل

( یا CRپایایی ترکیبی )

RHO 
CR≥0.7 1914 

تايید 

 مدل

 1941ی باال المدا≥194 ضرایب بارهای عاملی
تايید 

 مدل

روایی همگرا )میانگین 

 واریانس استخراج شده(
AVE≥0.5&0.4 19۱۳ 

تايید 

 مدل

روایی واگرا )روش 

 بارهای عاملی متقابل(

همبستگی بین شاخص و سازه بیشتر از 

 های دیگرهمبستگی بی شاخص وسازه

همبستگی باالتر از ساز ه های 

 دیگر

تايید 

 مدل

 روش فورنل و الرکر
بیشتر از سازه های پایین تر از  AVEذر ج

 خود

اعداد مندرج در قطر ماتریس 

 از اعداد زیل خود بیشتر است

تايید 

 مدل

ی مدل
ش کل

براز
 

GOF 
(، 0.25(، متوسط )0.01برازش ضعیف )

 (0.36قوی )
19۱۷ 

تايید 

 مدل

 

 نتیجه گیری

ارائه برنامه های » و« زنان در تصمیمات مدیریتی  حضور» ی مشاهده پذیر، ها شاخصاز بین  نتایج تحقیق، نشان می دهد؛

به ترتیب بیشترین و کمترین همبستگی با متغیر  «هدفمند از سوی انجمن های مردمی و دولتی جهت افزایش میزان مشارکت 

هم و نقش باالترین و پایین ترین س ها شاخص)سازه( مذکور در پژوهش حاضر را دارند بنابراین می توان نتیجه گرفت که این 

 را به خود اختصاص داده است.  " بعد اجتماعی بوم شهری "متغیر )عامل(  گیری اندازه)بار عاملی( را در 

ایجاد سازوکارهای مناسب برای پیاده سازی نظام شایسته ساالری در » ی مشاهده پذیر بعد نهادی بوم شهر ها شاخصاز بین 

بعد  "به ترتیب بیشترین و کمترین همبستگی با متغیر )سازه(  «.سطح شهر  توزیع بهینه خدمات دولتی در» و«نظام مدیریت 
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باالترین و پایین ترین سهم و  ها شاخصدر پژوهش حاضر را دارند بنابراین می توان نتیجه گرفت که این  "نهادی بوم شهر 

 اختصاص داده است.  را به خود "بعد نهادی بوم شهر  "متغیر )عامل(  گیری اندازهنقش )بار عاملی( را در 

وجود زمینه های سرمایه گذاری برای ایجاد کسب و کارهای جدید » ی مشاهده پذیر بعد اقتصادی بوم شهری ها شاخصاز بین 

بعد  "به ترتیب بیشترین و کمترین همبستگی با متغیر )سازه(  «.میزان سهم بخش خصوصی در توسعه اقتصادی » و«

باالترین و پایین ترین سهم و  ها شاخصاضر را دارند بنابراین می توان نتیجه گرفت که این در پژوهش ح "اقتصادی بوم شهری 

 را به خود اختصاص داده است.  "بعد اقتصادی بوم شهری  "متغیر )عامل(  گیری اندازهنقش )بار عاملی( را در 

 

به ترتیب  «.بازسازی زمین بوم»  و «انرژی های تجدید پذیر » ی مشاهده پذیر بعد اکولوژیکی شهری ها شاخصاز بین 

در پژوهش حاضر را دارند بنابراین می توان  "بعد اکولوژیکی بوم شهری  "بیشترین و کمترین همبستگی با متغیر )سازه( 

ی بعد اکولوژیک "متغیر )عامل(  گیری اندازهباالترین و پایین ترین سهم و نقش )بار عاملی( را در  ها شاخصنتیجه گرفت که این 

 را به خود اختصاص داده است.  "بوم شهری 

به ترتیب بیشترین و  «.زندگی سالم»  و «مراقبت از کودکان و سالمندان»ی مشاهده پذیر بعد بهداشتی ها شاخصاز بین 

 در پژوهش حاضر را دارند بنابراین می توان نتیجه گرفت که " بعد بهداشتی بوم شهری "کمترین همبستگی با متغیر )سازه( 

را  " بعد بهداشتی بوم شهری "متغیر )عامل(  گیری اندازهباالترین و پایین ترین سهم و نقش )بار عاملی( را در  ها شاخصاین 

 به خود اختصاص داده است. 
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