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 چکیده

های مختلف، داشتن نگاهی راهبردی و جامع برای سمت و  های شهری در حوزه متناسب با افزایش روزافزون چالش

، با رویکرد پایداری در فرایند توسعۀ شهرها محقت  خواهتد   پذیر در شهرها زا و آسیب سو دادن به این ابعاد چالش

محور به م هتوم توستعه سترلوحۀ     نگرانه و متعالی در جهت بینش متوازن و عدالت شدو نگاهی به رویکردهای آینده

ریزی شهری قرار گرفته استو در این راستا و متناسب با ضرورت یادشده، پتژوهش   های مدیریت و برنامه سیاست

و با هدف ارزیابی ابعاد توسعۀ پایدار شهری در شهر ارومیه بته انجتام   « تحلیلی –توصی ی »شناسی  روش حاضر با

عنوان اقت اد شتهری پایتدار، جامعتۀ     7رسیده استو برای تحق  هدف پژوهش الگوهای توسعۀ پایدار شهری در 

دار، زندگی شهری پایتدار و  شهری پایدار، مسکن شهری پایدار، محیط زیست شهری پایدار، دسترسی شهری پای

های مورد نیاز پتژوهش   اندو برای دستیابی به داده بندی شده متغیر انتخاب و دسته 35ساالری شهری پایدار با  مردم

نامه از نظرهای شهروندان ارومیه بهره گرفته شده استو جامعۀ  اسنادی و با است اده از پرسش -به روش پیمایشی 

ای و  مرحلته  ای چنتد  گیتری خوشته   هروندان ارومیه است که با است اده از روش نمونهن ر از ش 322آماری پژوهش 

استو برای تحلیل ابعاد پایداری شتهری   1392اندو قلمرو زمانی پژوهش تابستان سال  ت ادفی ساده انتخاب شده

ای  پژوهش تحلیل های رگرسیونی خطی، لجستیک، لگاریتمی و آنالیز درختی است اده شده استو مطاب  نت از تحلیل

ستاالری شتهری پایتدار بتا      دهد بعد مردم انداز ابعاد پایداری شهری نشان می ها برای تشخیص چشم درختی داده

، از دیدگاه شهروندان وضعیت نامناسبی نسبت به دیگر ابعاد پایداری در 32/22شناسایی دو شاخه و میانگین کلی 

دهد دو بعد  ی، لجستیک و لگاریتمی آن برای ابعاد پژوهش نشان میشهر ارومیه داردو آنالیز رگرسیونی در شکل خط

ترین تأثیر را بر پایداری شهری در شهر ارومیه دارندو  ساالری شهری پایدار ضعیف سکونتگاه شهری پایدار و مردم

هری در از ابعاد پایداری بر توستعۀ پایتدار شت    101/0های رگرسیونی حکایت از تأثیرگذاری  تل ی  کلی نتای  مدل
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 مقدمه

. این استرفاه و آسایش متعالی  توسعه مفهومی گریزناپذیر برای تحوالت بشری در دنیای پیرامون خود برای دستیابی به

)امـانپور و   شری برای رسیدن به رشد و تعالی قرار گرفته استهای ب ب صنعتی انگلستان در سرلوحۀ تالشمفهوم از انقال

هـای   ی بشـر در حـوزه  ریـز  مـه نشـان از برنا  60 ۀهای گوناگون در قالب توسعه تا اواخر دهـ  (. آزمون مدل1392علیزاده، 

 ,Deakin & Reid)دارد  در شـهرها  ویـژه  برای توجیه تغییرات خود در محی  پیرامون خود به هاگوناگون و عزم راسخ آن

صـورت   سـازی و در سـطح خـرد بـه     گرایی، مدرنیزه صورت وابستگی، قطبی که در سطح کالن بههایی  (. مدل41 :2014

انداز خاصی را از مناط  گرفتـه تـا درون شـهرها     باال به پایین چشم ۀی چندین سالریز نامهمتمرکز، کالبدی و برهای  طر 

هـا و   گـذاری  و متمرکز برای توسـعه؛ تـوان سیاسـت     . رویکردهای جامع(Freidmann, 2005: 185) وجود آورده است به

ها را صرفًا در مباح  اقتصـادی و کالبـدی شـهرها متمرکـز کـرده و پـرداختن بـه مفـاهیم متعـالی چـون            گذاری سرمایه

؛ (46: 1392)علیـزاده،   در شهرها بازداشـته بـود   ویژه بهرا های اجتماعی و کیفیت زندگی و توجه به محی  زیست  شاخص

هفتاد قـرن بیسـتم    ۀطوری که از اوای  ده توسعه در معنای سنتی و متمرکز آن بود. به ۀمفاهیمی که صورت گمشد یعنی

ای به  فرانسه بسترساز ظهور ایده ویژه های سبز در اروپا و بحران عدم عدالت اجتماعی در کشورهای غربی به ظهور جنبش

 (.Heldern, 2007: 33) متن اصلی مفاهیم مربو  به توسعه گردید هفتاد در ۀدر اواخر ده 1نام پایداری

 جانبه در حال و آینده مفهومی به نام پایداری را در اهن تداعی آل، بدون ح  تصرف یک تداوم در شرای  مثبت و ایده

تصـادی،  هـای اق  مؤلفـه  ۀهـای تعـالی انسـانی در زیرمجموعـ     شاخص ۀ(. توجه به عمد7: 1390سرور و موسوی،) کند می

 :Liu et al., 2014اسـت ) بارز توسعه در شک  پایدار آن در شـهرها  های  محیطی در شهرها از ویژگی اجتماعی و زیست

بیشـتر بـه    ،دکنـ شـهری نمایـان    ۀتواند مفهـومی نـوینی را در توسـع    می ای که در ترکیب با عوام  کالبدی . ویژگی(26

های  (. یکی از ویژگی321: 1389 )زیاری و همکاران، کند ها کمک میپذیر بودن شهر مداری رشد و توسعه و زیست انسان

اجتمـاعی و کیفیـت زنـدگی در شـهرها     هـای   بارز تفکر پایدار در مفهوم توسعه توجه به عدالت اجتماعی در قالب شاخص

را بـه  ای  دهگیری تفکرات انتقادی عمـ  شک  هن در مفاهیم سنتی توسعآ ی بهتوجه بی. مبحثی که به علت نبود آن و است

دیگری چون اقتصاد، های  خود به خود توجه به حوزه آن  ه(. شاخصی که توجه ب114: 1385مهدیزاده، ) 2است دنبال داشته

پـذیر را در   گیری یـک محـی  زیسـت    شک های خود  پایه در کنار هم . این شاخصدکن می زمملفرهنگ و محی  سالم را 

(. بـا چنـین   Valkering et al., 2013: 88) پایدار شـهری اسـت   ۀاصلی توسعهای  د که خود از ایدهکن می شهرها مطر 

 گرفتهی شهرها قرار ریز مهمدیریت و برناهای  برنامه ۀپایدار شهری امروزه در سرلوح ۀاندازی ضرورت توجه به توسع چشم

 .است

. این شهر بـه عنـوان مرکـز    ارداختصاص دپایدار شهری در شهر ارومیه  ۀحاضر به ارزیابی توسع ۀدر این راستا، مطالع

 ،نشین ها، کردها و ارامنه و تشکی  مناط  متعدد حاشیه متعددی از آاریهای  قومیت داشتناستان آاربایجان غربی با دربر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Sustainability 

ای از بارزترین این انتقادات است که به سردمداری افرادی  ونههای مدرنیستی و مارکسیستی توسعه نم گیری مکاتبی چون رادیکالیسم و انتقاد از روش شک . 2

 (. 1389چون دیوید هاروی که خود کتابی با عنوان عدالت اجتماعی و شهر را به تحریر در آورده، صورت یافته است )شکویی، 
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ـ     مـی  شده در این شهر گوشزد های پایداری را در قالب ابعاد مطر  ضرورت توجه به شاخص  ۀکنـد. ابعـاد پایـداری در جنب

نشین شمالی  در مناط  حاشیه ویژه ها در آن گرفته تا داشتن مسکن پایدار به از بعد عدالت در تخصیص اقتصادی و رفاهی

هـا و   و جنوبی شهر، پایداری دسترسی شهری در مناط  شهری و توجه به مشارکت شهروندان با توجه بـه تنـوع نگـرش   

 رفتنگـ  کند. از سوی دیگر با توجه بـه قـرار   میها و عدالت اجتماعی را طلب  نگری در برخورداری توجه به مفهوم یکسان

های آبریز چون زرینه رود و مواهب طبیعـی بکـر موجـود در شـهر چـون چـای باشـی و بنـد و          این شهر در بستر حوضه

 ،محیطی آن در شـهر  های زیست وجودآمده در آن و چالش ارومیه و با توجه به بحران طبیعی به ۀهمچون دریاچ ای منطقه

 .نماید بایسته میمحیطی در این شهر  اری زیستتوجه به پاید

د. شـو حاضر سعی گردیده است مفهوم پایداری شهری در ارومیه تحلیـ  و ارزیـابی    ۀدر مطالع ،با توجه به این مسائ 

منتخب پایداری شهری در ارومیه  ۀگان بنابراین در پژوهش حاضر دو هدف تحلی  دیدگاه شهروندان از وضعیت ابعاد هفت

 ه است.شدشهر ارزیابی این گانه در پایداری شهری در    میزان تأثیر ابعاد هفتو تحلی

 

 مبانی نظری پژوهش

 آن در .دکر مطر  ما مشترک ۀآیند نامه ب گزارشی در 1987 سال در برانتدلند هارلم بار اولین برایرا  پایدار ۀتوسع مفهوم

 در آینـدگان  انتخـاب  حـ   تضـییع  بـدون  را حاضـر  نسـ   اینیازهـ  بتوانـد  کـه  ای توسعه: است آمده چنین توسعهدربارۀ 

ـ  برآورده نیازهایشان کردن برآورده در آنها توانایی و منابع از برخورداری  ایـن  در(. xinghoan & shan, 2001: 45) دکن

 اشتنگهد انسان، اساسی نیازهای نکرد برآورده رشد، تیکیف تغییر رشد، یاحیا: داشت وجود مهم استراتژی هفت گزارش

 بالیـا  مدیریت کنار در درست مسیر در تکنولوژی هدایت اصلی، منابع سازی غنی و محافظت پایدار، سطح یک در جمعیت

مدارانـه در کنـار    در حقیقت نگاه انسان (.Elliot, 2006: 56) ها سازی تصمیم در اقتصادی و محیطی های لفهؤم ترکیب و

 :Zhu, 2012) شـد  مـی  اصول و مبانی توسعه در نمای پایدار آن دریافتتوجه به محی  زیست اولین برداشتی بود که از 

هـای توسـعه اسـتنبا  دقیقـی      (. عدالت اجتماعی و عدالت در تخصیص منابع توسعه بدون تضعیف شرای  دیگر حوزه78

ی شهری حتی بـه  ریز نامهای که امروزه خود را از بر مسئلهاست که پایداری برای توسعه در شهرها به ارمغان آورده است. 

 وجـود آورده اسـت   ای خاصی را بـرای داشـتن شـهرهای قابـ  زنـدگی بـه       طراحی در شهرها نیز کشانده و ادبیات نظریه

(Varol et al., 2011: 9  آنچه در شهرهای بعد از جنگ سرد در غرب یا شاید یک دهه قبـ .)   ۀانگیـز  توانسـت  تـر مـی 

در جهـان در   ویـژه  های مربو  به آن به انباشت و افزایش شهرنشینی و چالش ،دکنوجود آورد و آن را مطر   پایداری را به

 ،نامتناسب از منابع طبیعی و انـرژی  ۀاستفاد ،های توسعه دستیابی به مدل برایافزایش تخریب محی  زیست  ،حال توسعه

 ,Cozens) اقتصادی بـود  داری در غرب و بحران عدالت اجتماعی در شهرهای سرمایه نها و از بین رفت افزایش نابرابری

(. با تعریف مبانی پایداری در کنفرانس استکهلم و سپس در ریودوژانیرو که به کنفرانس زمـین نیـز معـروف    120 :2002

با تمرکـز در   .ها قرار گرفت گذاری سیاست ۀهای تعالی و پیشرفت بشری نفوا کرد و در سرلوح حوزه همۀاین واژه به  ،شد

هـای مصـرف    کـاهش هزینـه   ،توان دریافت که دستیابی به درآمدهای پایدار، اشتغال پایدار های اصلی توسعه می شاخص

(، 50: 1392مبـارکی و عبـدلی،   ) های توسعه در قالب پایـداری اقتصـادی   های پایدار در زیرساخت گذاری انرژی و سرمایه
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انگیـز در بحـ     ا  و خـاطره اجتمـاعی از طریـ  خلـ  فضـاهای بانشـ      رفـاه افزایش کیفیت زندگی اجتماعی؛ توجـه بـه   

عدالتی در برخورداری از منابع توسعه، دستیابی پایدار به خدمات بهداشتی و آموزشی  کاهش فقر و بی ،های شهری طراحی

( و همچنین رعایـت  Deakin, 2012: 15) اجتماعی تحت عنوان پایداری اجتماعی ۀدر شهرها و افزایش و تقویت سرمای

وهـوایی و عـدم    محیطـی و آب  هـای زیسـت   عـدم انتشـار آالینـده    ،هـای طبیعـی   نی و داشتهتوازن بین عملکردهای انسا

 ،گـردد  می رویه در منابع طبیعی و کاربری اراضی و جلوگیری از عملکردهایی که منجر به گرمایش جهانی اندازی بی دست

گذار در ایـن زمینـه نیـز     استسیهای  (. حوزه76: 1392ضرابی و کرمی، ) تحت عنوان پایداری محیطی شناخته شده است

ـ دخی  در توسعه بایستی اصول پایداری را در خود به نمایش بگذارهای  متناسب با شاخص (. Desstate, 2010: 409) دن

 .به نمایش درآمده است 1در شک   مسئلهاین 

 

 

 (138: 1391)علیزاده و همکاران،  یشهر پایدار ۀدر توسع یگذار سیاستهای    و حوزه1شکل 

 

در شـهر مـونیخ آلمـان     مـیالدی  2000در سال که کنفرانس یکم و  و المللی آیندۀ شهرهای قرن بیست ر کنگرۀ بیند

های شهری پایدار،  برگزار شد، ابعاد توسعۀ پایدار شهری در هفت بعد اقتصاد شهری پایدار، جامعۀ شهری پایدار، سکونتگاه

ساالری پایدار تقسیم شده است که نشان  ی شهری پایدار و مردممحی  زیست شهری پایدار، دسترسی شهری پایدار، زندگ

گـردد، شـهرها بسـتر اصـلی و      طـور کـه مالحظـه مـی     (. همـان UN, 2005: 213از نگاه کالن به مسائ  شهری دارد )

نهـا  دهندۀ تغییر تحوالت بشری در دنیای پیرامون خودند که پایداری در این حوزه و در ابعاد مختلف توسـعه بـرای آ   نشان

 بسیار ضروری و جدی است.

 

 وهشژشناسی پ روش

در راسـتای تحلیـ  ابعـاد توسـعۀ پایـدار      « تحلیلی –توصیفی »شناسی  ذاری کاربردی و با روشگ با هدفوهش حاضر پژ

ای مرتب   های توصیفی پژوهش، مطالعۀ اسناد کتابخانه شهری در شهر ارومیه به انجام رسیده است. برای دستیابی به داده

صـورت ابـزار    های تحلیلی پژوهش از روش پیمایشی بـه  موضوع پژوهش مبنای کار قرار گرفته و برای دستیابی به دادهبا 
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هـای آمـاری تحلیـ      هـای حاصـ  از روش پیمایشـی، آزمـون     پیمایشی بهره گرفته شده است. ابزار پـژوهش بـرای داده  

 رگرسیونی خطی، لجستیک و لگاریتمی و آنالیز درختی بوده است.

 

 

 فرایند اجرای پژوهش و2شکل 

 

 جامعۀ آماری پژوهش

گیری تصادفی سـاده   صورت روش نمونه اند. برای تعیین حجم نمونه از بین آنها به جامعه آماری پژوهش شهروندان ارومیه

( و با تخصیص مناسب بر اساس حجم جمعیتی آنها و مطـاب  فرمـول تعیـین حجـم     3از بین چهار منطقۀ شهری )شک  

 نفر انتخاب گردید و از آنها پرسش شد. 7/0 ،322( pو میزان تجانس جامعه ) 95/0، با سطح اطمینان 1کوکران نمونۀ
 

 

 مطالعه تحت ۀموقعیت جغرافیایی محدود و3 شکل
 1392منبع: ترسیم نگارندگان، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Cochran 
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 های پژوهش  تأمین قابلیت اعتماد سازه

 د،ریگ می نامه را در بر ش پایایی و روایی ابزار سنجش یعنی پرسشپژوهش که دو بخهای  برای تأمین قابلیت اعتماد سازه

(. سپس بـا اسـتفاده از   1نامه محاسبه گردید )جدول  های پرسش میزان پایایی سازه آلفای کرونبا  ۀابتدا با استفاده از سنج

ج ایـن سـنجه بـه میـزان     ها تعیین گردید که نتای میزان روایی سازه SPSSافزار  در قالب نرم KMOسنجۀ تعیین کیفیت 

 محاسبه شد. 71/0قاب  قبول 

 

 پژوهشهای  میزان آل ای کرونباخ برای تعیین پایایی سازه و1جدول 

 ساالری پایدار مردم زندگی پایدار دسترسی پایدار محی  پایدار مسکن پایدار جامعۀ پایدار اقتصاد پایدار ابعاد

 7/0 72/0 81/0 75/0 71/0 74/0 71/0 میزان آلفا

 1393های پژوهش،  منبع: یافته

 

 ابعاد پژوهش

شهری پایدار، مسـکن   ۀمطالعه در هفت بعد اقتصاد شهری پایدار، جامع تحتپایداری شهری در ارومیه ابعاد  ۀبرای مطالع

بـا   ساالری شهری پایـدار  شهری پایدار، محی  زیست شهری پایدار، دسترسی شهری پایدار، زندگی شهری پایدار و مردم

بندی و تحلی  شده است. ابعاد منتخب توسعۀ پایدار شهری مطاب  با نتایج کنفـرانس آینـدۀ شـهرهای     شاخص طبقه 35

شده است.  بندی و مطالعه بعد تقسیم 7است که در مونیخ برگزار شد. در این اجالس توسعۀ پایدار شهری در این  21قرن 

 .های پژوهش نشان داده شده است  ابعاد و شاخص 2در جدول 

 پژوهشهای  ابعاد و شاخص و2جدول 

 ها شاخص ابعاد

 های کااب میزان اشتغال پایدار برای شهروندان و متکی نبودن به شغ  اقتصاد شهری پایدار

 ها و منابع حیاتی شهر گذاری در زیرساخت میزان سرمایه

 میزان درآمدزایی پایدار برای شهر و رون  اقتصاد شهری

 ر جامعۀ شهریمیزان بیکاری در بین اقشا

 های کارآفرین و نوین در شهر گذاری روی پروژه میزان سرمایه

 بستگی و وفاق اجتماعی شهروندان در برابر مسائ  مشارکتی میزان هم جامعۀ شهری پایدار

 های احتمالی در شهر  میزان مشارکت اجتماعی در برابر حوادث و بحران

 زی شهریری میزان اعتماد اجتماعی به مدیریت و برنامه

 های توسعۀ شهری میزان عالقۀ اجتماعی به مشارکت در طر 

 بستگی اجتماعی برای محافظت از منابع، میراث فرهنگی و تاریخی شهر میزان هم
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 پژوهشهای  ابعاد و شاخص و2جدول ادامه 

 ها شاخص ابعاد

 میزان دسترسی به مسکن پایدار برای همۀ اقشار جامعۀ شهری مسکن شهری پایدار

 ریزی برای دستیابی به مسکن برای جامعۀ شهری میزان حمایت و برنامه

 های کالبدی پایدار و استاندارد میزان دسترسی به مسکن با شاخص

 نشینی شهری و مساکن ناپایدار نشینی و آلونک میزان حاشیه

 میزان دسترسی به مسکن سالم و همسو با فرهنگ اجتماعی و اقتصادی شهر

 ها و منابع طبیعی در شهر بوم میزان حفاظت از زیست رمحی  شهری پایدا

 ها در شهر نامه اندازهای طبیعی از قبی  وضع آیین میزان حمایت از منابع و چشم

 وهوایی در شهر های آب  میزان انتشار آالینده

 های بکر و طبیعی برای توسعۀ کالبدی شهر میزان تخریب کاربری

 های خورشیدی و بادی و... ه مث  انرژیمیزان استفاده از منابع تجدیدشوند

 ونق  پایدار های حم   میزان برخورداری از زیرساخت دسترسی شهری پایدار

 ونق  عمومی میزان دسترسی پایدار به خدمات حم 

 های نوین ارتباطی میزان توسعۀ دسترسی شهروندان به فناوری

 میزان توسعۀ دسترسی بدون آسیب به منابع و محی  طبیعی

 روی سواری و پیاده ونق  سبز مانند دوچرخه گذاری روی حم  زان سرمایهمی

 آور در شهر های مفر  و شادی گذاری روی ایجاد مکان میزان سرمایه زندگی شهری پایدار

 گردشگری در محی  شهر –های یادمانی   وجود مکان

 یهای تفریحی و رفاه میزان حمایت از سرزندگی اجتماعی از طری  ساخت مکان

 بخش اجتماعی میزان برخورداری از محالت سرزنده و هویت

 میزان حمایت از سالمتی و ایمنی اجتماعی در فضاهای شهری

 های توسعۀ شهری میزان حمایت از مشارکت شهروندان در طر  ساالری شهری پایدار مردم

 های کیفیت زندگی شهروندان )بهداشت و آموزش و...( میزان حمایت از شاخص

 حمایت از کاهش فقر و بیکاری شهروندان میزان

 نشین شهری میزان حمایت از توانمندسازی شهروندان ناتوان و حاشیه

 پذیری مدیران شهری در برابر مطالبات شهروندان میزان نقدپذیری و مسئولیت

 1393منبع: مطالعات نگارندگان، 
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 پژوهشهای   یافته

نالیز درختی میزان اولویت ابعاد پایداری توسعۀ شهری در شـهر ارومیـه از دیـدگاه    در این مرحله ابتدا با استفاده از آزمون آ

شدۀ هـر کـدام از ابعـاد پایـداری و ارائـۀ       های کلی کسب بندی میانگین شهروندان ارزیابی شد. نتایج آنالیز درختی با طبقه

ها در هر بعـد،   متوس  و حد باالی میانگینها در حد پایین، حد  بینی کلی حاص  از تلفی  میانگین انحراف از معیار و پیش

های آماری یادشده از دیدگاه شهروندان ارزیابی شده است. در این تحلیـ  بـرای    ها بر اساس سنجه میزان اولویت شاخص

های کمتر از حد متوس  با ارزش  شد. برای این کار داده گذاری می بندی و ارزش ها طبقه داده تدارک متغیر وابسته بایستی

 صورت متغیر مالک ارزیابی گردید. بندی شد و به طبقه 1های بیشتر از حد متوس  با ارزش  فر و دادهص

 

 پایدار شهری در ارومیه ۀآنالیز درختی میزان اولویت ابعاد توسع و4شکل 

 1392منبع: محاسبات نگارندگان، 

 



 27 تحلیل آماری ابعاد توسعۀ پایدار شهری در شهر ارومیه

 

 میهپایدار شهری در ارو ۀآنالیز درختی میزان اولویت ابعاد توسع و5شکل 

 

گیـری از   ساالری پایدار با بهـره  ها، بعد مردم دهد که بر اساس شاخه نتایج آنالیز درختی ابعاد پایداری شهری نشان می

هـا بـر اسـاس میـانگینِ      گـذاری داده  دو شاخه، میزان اولویت بر مبنای متغیر وابسته )پایداری شهری( که حاص  از ارزش

ه شهروندان در شهر ارومیه دارد؛ چرا که در این بعد دو شاخۀ کمتر مسـاوی  تری از دیدگا شده است، وضعیت ضعیف کسب

هـای مـوزون برخـورداری از     نسبت به وضعیت پایداری شهری بارگذاری شده که نسـبت بـه میـانگین    11و بیشتر از  11

هری پایـدار دارای  پایداری شهری میزان کمتری است. در این بین البته سه بعد جامعۀ پایدار، مسکن پایـدار و زنـدگی شـ   

پراکنش میانگینی بیشتری نسبت به دیگر ابعاد در وضعیت پایداری توسعۀ شهری از دیدگاه شهروندان است. در این بـین  

 16و بـیش از میـانگین    16تـا   15، بـین  15شده کمتر مسـاوی   بعد زندگی شهری پایدار با سه شاخۀ میانگینی بارگذاری

ر بعد جامعۀ شهری پایدار بیشترین میزان میانگین در شاخه بیش از میـانگین کلـی   بخشی دارد. هر چند د وضعیت رضایت

ساالری شهری پایدار و سـپس   دهد از دیدگاه شهروندان بعد مردم ثبت شده است. این نتایج نشان می 73/23با میزان  16

 د.محی  پایدار شهری وضعیت نامناسبی در روند پایداری توسعۀ شهری در شهر ارومیه دارن

در ادامه، سعی گردید به میزان تأثیر هر یک از ابعاد بر حرکت شهر به سمت توسعۀ پایدار شهری توجـه شـود. بـرای    

 های رگرسیونی خطی، لگاریتمی و لجستیک استفاده شد.  این کار از مدل
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 هری ارومیهپایدار ش ۀرگرسیونی برای ارزیابی میزان تأثیر ابعاد پایداری بر توسع های آمار مدلو 3جدول 

 سطح معناداری درجۀ آزادی Fمیزان  میزان رگرسیون بعد

 اقتصاد شهری پایدار

 000/0 321 008/31 088/0 خطی

 000/0 321 820/31 090/0 لگاریتمی

 000/0 321 727/31 090/0 لجستیک

 جامعۀ شهری پایدار

 000/0 321 051/49 133/0 خطی

 000/0 321 981/45 126/0 لگاریتمی

 000/0 321 681/46 127/0 لجستیک

 مسکن شهری پایدار

 000/0 321 532/38 107/0 خطی

 000/0 321 818/37 106/0 لگاریتمی

 000/0 321 842/38 108/0 لجستیک

 محی  شهری پایدار

 000/0 321 478/18 055/0 خطی

 000/0 321 536/19 058/0 لگاریتمی

 000/0 321 112/19 056/0 لجستیک

 رسی شهری پایداردست

 000/0 321 209/40 112/0 خطی

 000/0 321 809/39 111/0 لگاریتمی

 000/0 321 624/38 108/0 لجستیک

 زندگی شهری پایدار

 000/0 321 511/51 139/0 خطی

 000/0 321 103/52 140/0 لگاریتمی

 000/0 321 117/52 140/0 لجستیک

 ساالری شهری پایدار مردم

 000/0 321 057/19 056/0 خطی

 000/0 321 103/19 056/0 لگاریتمی

 000/0 321 636/19 058/0 لجستیک

 منبع: محاسبات نگارندگان

 

دهد که در بین ابعاد منتخب پایـداری توسـعۀ شـهری     های رگرسیونی نشان می ها با استفاده از مدل نتایج تحلی  داده

تـری   پایدار و بعد اقتصاد شهری پایدار تأثیر کمتر و بـه مراتـب ضـعیف   ساالری شهری پایدار، بعد محی  شهری  بعد مردم

ها در هـر سـه مـدل رگرسـیونی مـورد       ها دارند. با توجه به تبیین میزان واریانس، تأثیرگذاری داده نسبت به دیگر شاخص

تأثیر ابعاد بر پایـداری  های رگرسیونی میزان رضایت بخشی برای توصیف  ها در نتایج مدل استفاده است. میزان تبیین داده

دهد که دو بعد زندگی شهری پایدار و جامعـۀ شـهری پایـدار     پژوهش نیست، ولی معناداری وجود چنین تأثیری نشان می

 تأثیر بیشتری برای تحق  پایداری توسعۀ شهری در شهر ارومیه دارند.
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 پایدار شهری در ارومیه ۀنمودار تحلیل رگرسیونی توسع و6شکل 

دهـد کـه میـزان     های خطی، لگاریتمی و لجستیک، ارزیابی کلـی نشـان مـی    به تلفی  نتایج تحلی  رگرسیونبا توجه 

ها برای توجیه  دهندۀ تبیین داده که نشان Rتأثیرگذاری کلی ابعاد پایداری توسعۀ شهری در شهر ارومیه با توجه به میزان 

اسـت. ایـن    101/0کاررفته، یعنی به میـزان   مدل لگاریتمی به میزان تأثیرگذاری کلی است، برابر با نقطۀ تالقی نتایج سه

دهد کـه در   بینی پایداری شهری در شهر ارومیه است، نشان می ها و پیش میزان هر چند مقدار کمی برای تبیین کلی داده

 د.در پایداری شهری ارومیه تأثیر دارن 101/0حالت کلی ابعاد پایداری توسعۀ شهری روی هم رفته به میزان 

 

 گیری نتیجه

های مربو  به رشـد و توسـعۀ جوامـع انسـانی اسـت.       گذاری ۀ همۀ سیاسته مفهوم پایداری در فرایند توسعه سرلوحزامرو

محور است. در مطالعۀ حاضر با استفاده از ابعاد  چنین ضرورتی با هدف دستیابی به توازن و عدالت اجتماعی و توسعۀ انسان

آیندۀ شهرهای قرن بیستم در مونیخ برای توسعۀ شهری، سـعی گردیـد بعـد پایـداری در      شده در کنفرانس پایداری مطر 

توسعۀ شهری ارومیه سنجش و ارزیابی شود. در این راستا هفت بعد اقتصاد شهری پایدار، جامعۀ شـهری پایـدار، مسـکن    

 35الری شهری پایدار در قالب سا شهری پایدار، محی  شهری پایدار، دسترسی شهری پایدار، زندگی شهری پایدار و مردم

نامه و به روش پیمایشی از شهروندان ارومیه پرسش و نظرخواهی گردید. هدف از این کار شناسایی  متغیر در قالب پرسش

میزان اولویت ابعاد هفتگانه در فرایند پایداری توسعۀ شهری ارومیه از دیدگاه شهروندان و در نهایت شناسایی میزان تـأثیر  

گـذاری و بـا    کارگرفته در فرایند پایداری توسعۀ شهری در شهر ارومیه بود. مرحلۀ اول پژوهش با توجـه بـه هـدف    ابعاد به

شـده از سـوی بعـد     هـای ضـعیف کسـب    استفاده از آزمون آنالیز درختی صورت گرفت. نتایج این مرحله میـزان میـانگین  

کار رفته بود. این نتیجه نشـان داد کـه ایـن     هومی مدل بهساالری شهری پایدار در قیاس با متغیر وابسته در قالب مف مردم

بعد از دیدگاه مردم نیاز به بهبود شرای  دارد و از اولویت بیشتری در این مرحله برخوردار اسـت. در مرحلـۀ دوم پـژوهش    
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گرسیونی خطـی،  های ر شده در فرایند پایداری توسعۀ شهری ارومیه از مدل برای دستیابی به هدف میزان تأثیر ابعاد مطر 

سـاالری شـهری    از بین ابعاد منتخب پایداری توسعۀ شـهری بعـد مـردم    لگاریتمی و لجستیک استفاده شد. در این مرحله

تـری نسـبت بـه دیگـر      پایدار، بعد محی  شهری پایدار و بعد اقتصاد شهری پایدار دارای تأثیر کمتر و بـه مراتـب ضـعیف   

ها در هر سه مدل رگرسیونی مـورد اسـتفاده اسـت. هـر چنـد       س تأثیرگذاری دادهها با توجه به تبیین میزان واریان شاخص

بخشی برای توصیف تأثیر ابعـاد بـر پایـداری     دهندۀ میزان رضایت های رگرسیونی نشان ها در نتایج مدل میزان تبیین داده

جامعۀ شـهری پایـدار تـأثیر    دهد که دو بعد زندگی شهری پایدار و  پژوهش نیست، معناداری وجود چنین تأثیری نشان می

 بیشتری برای تحق  پایداری توسعۀ شهری در شهر ارومیه دارد.
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