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تحلیل آماری ابعاد توسعۀ پایدار شهری در شهر ارومیه
عامر نیکپور  ـ استادیار گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران ،بابلسر
هادی علیزاده ـ دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز
مهناز حسینی سیاه گلی ـ کارشناس ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه مازندران ،بابلسر
پذیرش مقاله1393/03/5 :

تأیید مقاله1394/01/23 :

چکیده
متناسب با افزایش روزافزون چالشهای شهری در حوزههای مختلف ،داشتن نگاهی راهبردی و جامع برای سمت و
سو دادن به این ابعاد چالشزا و آسیبپذیر در شهرها ،با رویکرد پایداری در فرایند توسعۀ شهرها محقت خواهتد
شدو نگاهی به رویکردهای آیندهنگرانه و متعالی در جهت بینش متوازن و عدالتمحور به م هتوم توستعه سترلوحۀ
سیاستهای مدیریت و برنامه ریزی شهری قرار گرفته استو در این راستا و متناسب با ضرورت یادشده ،پتژوهش
حاضر با روششناسی «توصی ی – تحلیلی» و با هدف ارزیابی ابعاد توسعۀ پایدار شهری در شهر ارومیه بته انجتام
رسیده استو برای تحق هدف پژوهش الگوهای توسعۀ پایدار شهری در  7عنوان اقت اد شتهری پایتدار ،جامعتۀ
شهری پایدار ،مسکن شهری پایدار ،محیط زیست شهری پایدار ،دسترسی شهری پایدار ،زندگی شهری پایتدار و
مردمساالری شهری پایدار با  35متغیر انتخاب و دستهبندی شدهاندو برای دستیابی به دادههای مورد نیاز پتژوهش
به روش پیمایشی  -اسنادی و با است اده از پرسشنامه از نظرهای شهروندان ارومیه بهره گرفته شده استو جامعۀ
آماری پژوهش  322ن ر از شهروندان ارومیه است که با است اده از روش نمونهگیتری خوشتهای چنتدمرحلتهای و
ت ادفی ساده انتخاب شدهاندو قلمرو زمانی پژوهش تابستان سال  1392استو برای تحلیل ابعاد پایداری شتهری
از تحلیل های رگرسیونی خطی ،لجستیک ،لگاریتمی و آنالیز درختی است اده شده استو مطاب نتای پژوهش تحلیل
درختی دادهها برای تشخیص چشمانداز ابعاد پایداری شهری نشان میدهد بعد مردمستاالری شتهری پایتدار بتا
شناسایی دو شاخه و میانگین کلی  ،22/32از دیدگاه شهروندان وضعیت نامناسبی نسبت به دیگر ابعاد پایداری در
شهر ارومیه داردو آنالیز رگرسیونی در شکل خطی ،لجستیک و لگاریتمی آن برای ابعاد پژوهش نشان میدهد دو بعد
سکونتگاه شهری پایدار و مردمساالری شهری پایدار ضعیفترین تأثیر را بر پایداری شهری در شهر ارومیه دارندو
تل ی کلی نتای مدلهای رگرسیونی حکایت از تأثیرگذاری  0/101از ابعاد پایداری بر توستعۀ پایتدار شتهری در
ارومیه داردو

کلیدواژهها :ابعاد پایداری ،تحلیل رگرسیونی ،توسعۀ پایدار ،شهر ارومیهو
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مقدمه
توسعه مفهومی گریزناپذیر برای تحوالت بشری در دنیای پیرامون خود برای دستیابی به رفاه و آسایش متعالی است .این
مفهوم از انقالب صنعتی انگلستان در سرلوحۀ تالشهای بشری برای رسیدن به رشد و تعالی قرار گرفته است (امـانپور و
علیزاده .)1392 ،آزمون مدلهای گوناگون در قالب توسعه تا اواخر دهـۀ  60نشـان از برنامـهریـزی بشـر در حـوزههـای
گوناگون و عزم راسخ آنها برای توجیه تغییرات خود در محی پیرامون خود بهویـژه در شـهرها دارد ( Deakin & Reid,

 .)2014: 41مدلهایی که در سطح کالن بهصورت وابستگی ،قطبیگرایی ،مدرنیزهسـازی و در سـطح خـرد بـهصـورت
طر های متمرکز ،کالبدی و برنامهریزی چندین سالۀ باال به پایین چشمانداز خاصی را از مناط گرفتـه تـا درون شـهرها
بهوجود آورده است ( .)Freidmann, 2005: 185رویکردهای جامع و متمرکز برای توسـعه؛ تـوان سیاسـتگـذاریهـا و
سرمایهگذاری ها را صرف ًا در مباح اقتصـادی و کالبـدی شـهرها متمرکـز کـرده و پـرداختن بـه مفـاهیم متعـالی چـون
شاخصهای اجتماعی و کیفیت زندگی و توجه به محی زیست را بهویژه در شهرها بازداشـته بـود (علیـزاده)46 :1392 ،؛
یعنی مفاهیمی که صورت گمشدۀ توسعه در معنای سنتی و متمرکز آن بود .بهطوری که از اوای دهۀ هفتاد قـرن بیسـتم
ظهور جنبشهای سبز در اروپا و بحران عدم عدالت اجتماعی در کشورهای غربی بهویژه فرانسه بسترساز ظهور ایدهای به
نام پایداری 1در اواخر دهۀ هفتاد در متن اصلی مفاهیم مربو به توسعه گردید (.)Heldern, 2007: 33
تداوم در شرای مثبت و ایدهآل ،بدون ح تصرف یکجانبه در حال و آینده مفهومی به نام پایداری را در اهن تداعی
میکند (سرور و موسوی .)7 :1390،توجه به عمدۀ شاخصهـای تعـالی انسـانی در زیرمجموعـۀ مؤلفـههـای اقتصـادی،
اجتماعی و زیستمحیطی در شهرها از ویژگیهای بارز توسعه در شک پایدار آن در شـهرها اسـت ( Liu et al., 2014:

 .)26ویژگیای که در ترکیب با عوام کالبدی میتواند مفهـومی نـوینی را در توسـعۀ شـهری نمایـان کنـد ،بیشـتر بـه
انسانمداری رشد و توسعه و زیستپذیر بودن شهرها کمک میکند (زیاری و همکاران .)321 :1389 ،یکی از ویژگیهای
بارز تفکر پایدار در مفهوم توسعه توجه به عدالت اجتماعی در قالب شاخصهـای اجتمـاعی و کیفیـت زنـدگی در شـهرها
است .مبحثی که به علت نبود آن و بیتوجهی به آن در مفاهیم سنتی توسعه شک گیری تفکرات انتقادی عمـدهای را بـه
دنبال داشته است( 2مهدیزاده .)114 :1385 ،شاخصی که توجه به آن خود به خود توجه به حوزههای دیگری چون اقتصاد،
فرهنگ و محی سالم را ملزم میکند .این شاخص در کنار همپایههای خود شک گیری یـک محـی زیسـتپـذیر را در
شهرها مطر میکند که خود از ایدههای اصلی توسعۀ پایدار شـهری اسـت ( .)Valkering et al., 2013: 88بـا چنـین
چشماندازی ضرورت توجه به توسعۀ پایدار شهری امروزه در سرلوحۀ برنامههای مدیریت و برنامهریزی شهرها قرار گرفته
است.
در این راستا ،مطالعۀ حاضر به ارزیابی توسعۀ پایدار شهری در شهر ارومیه اختصاص دارد .این شهر بـه عنـوان مرکـز
استان آاربایجان غربی با دربرداشتن قومیتهای متعددی از آاریها ،کردها و ارامنه و تشکی مناط متعدد حاشیهنشین،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Sustainability

 .2شک گیری مکاتبی چون رادیکالیسم و انتقاد از روشهای مدرنیستی و مارکسیستی توسعه نمونهای از بارزترین این انتقادات است که به سردمداری افرادی
چون دیوید هاروی که خود کتابی با عنوان عدالت اجتماعی و شهر را به تحریر در آورده ،صورت یافته است (شکویی.)1389 ،
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ضرورت توجه به شاخصهای پایداری را در قالب ابعاد مطر شده در این شهر گوشزد مـیکنـد .ابعـاد پایـداری در جنبـۀ
اقتصادی و رفاهی از بعد عدالت در تخصیصها در آن گرفته تا داشتن مسکن پایدار بهویژه در مناط حاشیهنشین شمالی
و جنوبی شهر ،پایداری دسترسی شهری در مناط شهری و توجه به مشارکت شهروندان با توجه بـه تنـوع نگـرشهـا و
توجه به مفهوم یکساننگری در برخورداریها و عدالت اجتماعی را طلب میکند .از سوی دیگر با توجه بـه قـرار گـرفتن
این شهر در بستر حوضه های آبریز چون زرینه رود و مواهب طبیعـی بکـر موجـود در شـهر چـون چـای باشـی و بنـد و
منطقهای همچون دریاچۀ ارومیه و با توجه به بحران طبیعی بهوجودآمده در آن و چالشهای زیستمحیطی آن در شـهر،
توجه به پایداری زیستمحیطی در این شهر بایسته مینماید.
با توجه به این مسائ  ،در مطالعۀ حاضر سعی گردیده است مفهوم پایداری شهری در ارومیه تحلیـ و ارزیـابی شـود.
بنابراین در پژوهش حاضر دو هدف تحلی دیدگاه شهروندان از وضعیت ابعاد هفتگانۀ منتخب پایداری شهری در ارومیه
و تحلی میزان تأثیر ابعاد هفتگانه در پایداری شهری در این شهر ارزیابی شده است.

مبانی نظری پژوهش
مفهوم توسعۀ پایدار را برای اولین بار هارلم برانتدلند در سال  1987در گزارشی به نام آیندۀ مشترک ما مطر کرد .در آن
دربارۀ توسعه چنین آمده است :توسعهای کـه بتوانـد نیازهـای نسـ حاضـر را بـدون تضـییع حـ انتخـاب آینـدگان در
برخورداری از منابع و توانایی آنها در برآورده کردن نیازهایشان برآورده کنـد ( .)xinghoan & shan, 2001: 45در ایـن
گزارش هفت استراتژی مهم وجود داشت :احیای رشد ،تغییر کیفیت رشد ،برآورده کردن نیازهای اساسی انسان ،نگهداشت
جمعیت در یک سطح پایدار ،محافظت و غنیسازی منابع اصلی ،هدایت تکنولوژی در مسیر درست در کنار مدیریت بالیـا
و ترکیب مؤلفههای محیطی و اقتصادی در تصمیمسازیها ( .)Elliot, 2006: 56در حقیقت نگاه انسانمدارانـه در کنـار
توجه به محی زیست اولین برداشتی بود که از اصول و مبانی توسعه در نمای پایدار آن دریافت مـیشـد ( Zhu, 2012:

 .)78عدالت اجتماعی و عدالت در تخصیص منابع توسعه بدون تضعیف شرای دیگر حوزههـای توسـعه اسـتنبا دقیقـی
است که پایداری برای توسعه در شهرها به ارمغان آورده است .مسئلهای که امروزه خود را از برنامهریزی شهری حتی بـه
طراحی در شهرها نیز کشانده و ادبیات نظریهای خاصی را بـرای داشـتن شـهرهای قابـ زنـدگی بـهوجـود آورده اسـت
( .)Varol et al., 2011: 9آنچه در شهرهای بعد از جنگ سرد در غرب یا شاید یک دهه قبـ تـر مـیتوانسـت انگیـزۀ
پایداری را بهوجود آورد و آن را مطر کند ،انباشت و افزایش شهرنشینی و چالشهای مربو به آن بهویـژه در جهـان در
حال توسعه ،افزایش تخریب محی زیست برای دستیابی به مدلهای توسعه ،استفادۀ نامتناسب از منابع طبیعی و انـرژی،
افزایش نابرابریها و از بین رفتن عدالت اجتماعی در شهرهای سرمایهداری در غرب و بحران اقتصادی بـود ( Cozens,

 .)2002: 120با تعریف مبانی پایداری در کنفرانس استکهلم و سپس در ریودوژانیرو که به کنفرانس زمـین نیـز معـروف
شد ،این واژه به همۀ حوزههای تعالی و پیشرفت بشری نفوا کرد و در سرلوحۀ سیاستگذاریها قرار گرفت .با تمرکـز در
شاخصهای اصلی توسعه میتوان دریافت که دستیابی به درآمدهای پایدار ،اشتغال پایدار ،کـاهش هزینـههـای مصـرف
انرژی و سرمایهگذاریهای پایدار در زیرساختهای توسعه در قالب پایـداری اقتصـادی (مبـارکی و عبـدلی،)50 :1392 ،
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افزایش کیفیت زندگی اجتماعی؛ توجـه بـه رفـاه اجتمـاعی از طریـ خلـ فضـاهای بانشـا و خـاطرهانگیـز در بحـ
طراحیهای شهری ،کاهش فقر و بیعدالتی در برخورداری از منابع توسعه ،دستیابی پایدار به خدمات بهداشتی و آموزشی
در شهرها و افزایش و تقویت سرمایۀ اجتماعی تحت عنوان پایداری اجتماعی ( )Deakin, 2012: 15و همچنین رعایـت
توازن بین عملکردهای انسانی و داشتههـای طبیعـی ،عـدم انتشـار آالینـدههـای زیسـتمحیطـی و آبوهـوایی و عـدم
دستاندازی بیرویه در منابع طبیعی و کاربری اراضی و جلوگیری از عملکردهایی که منجر به گرمایش جهانی میگـردد،
تحت عنوان پایداری محیطی شناخته شده است (ضرابی و کرمی .)76 :1392 ،حوزههای سیاستگذار در ایـن زمینـه نیـز
متناسب با شاخصهای دخی در توسعه بایستی اصول پایداری را در خود به نمایش بگذارنـد (.)Desstate, 2010: 409
این مسئله در شک  1به نمایش درآمده است.

شکل 1و حوزههای سیاستگذاری در توسعۀ پایدار شهری (علیزاده و همکاران)138 :1391 ،

در کنگرۀ بینالمللی آیندۀ شهرهای قرن بیستویکم و کنفرانس که در سال  2000مـیالدی در شـهر مـونیخ آلمـان
برگزار شد ،ابعاد توسعۀ پایدار شهری در هفت بعد اقتصاد شهری پایدار ،جامعۀ شهری پایدار ،سکونتگاههای شهری پایدار،
محی زیست شهری پایدار ،دسترسی شهری پایدار ،زندگی شهری پایدار و مردمساالری پایدار تقسیم شده است که نشان
از نگاه کالن به مسائ شهری دارد ( .)UN, 2005: 213همـانطـور کـه مالحظـه مـیگـردد ،شـهرها بسـتر اصـلی و
نشاندهندۀ تغییر تحوالت بشری در دنیای پیرامون خودند که پایداری در این حوزه و در ابعاد مختلف توسـعه بـرای آنهـا
بسیار ضروری و جدی است.

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر با هدفگذاری کاربردی و با روششناسی «توصیفی – تحلیلی» در راسـتای تحلیـ ابعـاد توسـعۀ پایـدار
شهری در شهر ارومیه به انجام رسیده است .برای دستیابی به دادههای توصیفی پژوهش ،مطالعۀ اسناد کتابخانهای مرتب
با موضوع پژوهش مبنای کار قرار گرفته و برای دستیابی به دادههای تحلیلی پژوهش از روش پیمایشی بـهصـورت ابـزار
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پیمایشی بهره گرفته شده است .ابزار پـژوهش بـرای دادههـای حاصـ از روش پیمایشـی ،آزمـونهـای آمـاری تحلیـ
رگرسیونی خطی ،لجستیک و لگاریتمی و آنالیز درختی بوده است.

شکل 2و فرایند اجرای پژوهش

جامعۀ آماری پژوهش
جامعه آماری پژوهش شهروندان ارومیهاند .برای تعیین حجم نمونه از بین آنها بهصورت روش نمونهگیری تصادفی سـاده
از بین چهار منطقۀ شهری (شک  )3و با تخصیص مناسب بر اساس حجم جمعیتی آنها و مطـاب فرمـول تعیـین حجـم
نمونۀ کوکران ،1با سطح اطمینان  0/95و میزان تجانس جامعه ( 322 ،0/7 )pنفر انتخاب گردید و از آنها پرسش شد.

شکل 3و موقعیت جغرافیایی محدودۀ تحت مطالعه
منبع :ترسیم نگارندگان1392 ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Cochran
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تأمین قابلیت اعتماد سازههای پژوهش
برای تأمین قابلیت اعتماد سازههای پژوهش که دو بخش پایایی و روایی ابزار سنجش یعنی پرسشنامه را در بر میگیرد،
ابتدا با استفاده از سنجۀ آلفای کرونبا میزان پایایی سازههای پرسشنامه محاسبه گردید (جدول  .)1سپس بـا اسـتفاده از
سنجۀ تعیین کیفیت  KMOدر قالب نرمافزار  SPSSمیزان روایی سازهها تعیین گردید که نتایج ایـن سـنجه بـه میـزان
قاب قبول  0/71محاسبه شد.

جدول 1و میزان آل ای کرونباخ برای تعیین پایایی سازههای پژوهش

ابعاد

اقتصاد پایدار

جامعۀ پایدار

مسکن پایدار

محی پایدار

دسترسی پایدار

زندگی پایدار

مردمساالری پایدار

میزان آلفا

0/71

0/74

0/71

0/75

0/81

0/72

0/7

منبع :یافتههای پژوهش1393 ،

ابعاد پژوهش
برای مطالعۀ پایداری شهری در ارومیه ابعاد تحت مطالعه در هفت بعد اقتصاد شهری پایدار ،جامعۀ شهری پایدار ،مسـکن
شهری پایدار ،محی زیست شهری پایدار ،دسترسی شهری پایدار ،زندگی شهری پایدار و مردمساالری شهری پایـدار بـا
 35شاخص طبقه بندی و تحلی شده است .ابعاد منتخب توسعۀ پایدار شهری مطاب با نتایج کنفـرانس آینـدۀ شـهرهای
قرن  21است که در مونیخ برگزار شد .در این اجالس توسعۀ پایدار شهری در این  7بعد تقسیمبندی و مطالعه شده است.
در جدول  2ابعاد و شاخصهای پژوهش نشان داده شده است.
جدول 2و ابعاد و شاخصهای پژوهش

ابعاد
اقتصاد شهری پایدار

شاخصها
میزان اشتغال پایدار برای شهروندان و متکی نبودن به شغ های کااب
میزان سرمایهگذاری در زیرساختها و منابع حیاتی شهر
میزان درآمدزایی پایدار برای شهر و رون اقتصاد شهری
میزان بیکاری در بین اقشار جامعۀ شهری
میزان سرمایهگذاری روی پروژههای کارآفرین و نوین در شهر

جامعۀ شهری پایدار

میزان همبستگی و وفاق اجتماعی شهروندان در برابر مسائ مشارکتی
میزان مشارکت اجتماعی در برابر حوادث و بحرانهای احتمالی در شهر
میزان اعتماد اجتماعی به مدیریت و برنامهریزی شهری
میزان عالقۀ اجتماعی به مشارکت در طر های توسعۀ شهری
میزان همبستگی اجتماعی برای محافظت از منابع ،میراث فرهنگی و تاریخی شهر

تحلیل آماری ابعاد توسعۀ پایدار شهری در شهر ارومیه

25

ادامه جدول 2و ابعاد و شاخصهای پژوهش

ابعاد
مسکن شهری پایدار

شاخصها
میزان دسترسی به مسکن پایدار برای همۀ اقشار جامعۀ شهری
میزان حمایت و برنامهریزی برای دستیابی به مسکن برای جامعۀ شهری
میزان دسترسی به مسکن با شاخصهای کالبدی پایدار و استاندارد
میزان حاشیهنشینی و آلونکنشینی شهری و مساکن ناپایدار
میزان دسترسی به مسکن سالم و همسو با فرهنگ اجتماعی و اقتصادی شهر

محی شهری پایدار

میزان حفاظت از زیستبومها و منابع طبیعی در شهر
میزان حمایت از منابع و چشماندازهای طبیعی از قبی وضع آییننامهها در شهر
میزان انتشار آالیندههای آبوهوایی در شهر
میزان تخریب کاربریهای بکر و طبیعی برای توسعۀ کالبدی شهر
میزان استفاده از منابع تجدیدشونده مث انرژیهای خورشیدی و بادی و...

دسترسی شهری پایدار

میزان برخورداری از زیرساختهای حم ونق پایدار
میزان دسترسی پایدار به خدمات حم ونق عمومی
میزان توسعۀ دسترسی شهروندان به فناوریهای نوین ارتباطی
میزان توسعۀ دسترسی بدون آسیب به منابع و محی طبیعی
میزان سرمایهگذاری روی حم ونق سبز مانند دوچرخهسواری و پیادهروی

زندگی شهری پایدار

میزان سرمایهگذاری روی ایجاد مکانهای مفر و شادیآور در شهر
وجود مکانهای یادمانی – گردشگری در محی شهر
میزان حمایت از سرزندگی اجتماعی از طری ساخت مکانهای تفریحی و رفاهی
میزان برخورداری از محالت سرزنده و هویتبخش اجتماعی
میزان حمایت از سالمتی و ایمنی اجتماعی در فضاهای شهری

مردمساالری شهری پایدار

میزان حمایت از مشارکت شهروندان در طر های توسعۀ شهری
میزان حمایت از شاخصهای کیفیت زندگی شهروندان (بهداشت و آموزش و)...
میزان حمایت از کاهش فقر و بیکاری شهروندان
میزان حمایت از توانمندسازی شهروندان ناتوان و حاشیهنشین شهری
میزان نقدپذیری و مسئولیتپذیری مدیران شهری در برابر مطالبات شهروندان

منبع :مطالعات نگارندگان1393 ،
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یافتههای پژوهش
در این مرحله ابتدا با استفاده از آزمون آنالیز درختی میزان اولویت ابعاد پایداری توسعۀ شهری در شـهر ارومیـه از دیـدگاه
شهروندان ارزیابی شد .نتایج آنالیز درختی با طبقهبندی میانگینهای کلی کسبشدۀ هـر کـدام از ابعـاد پایـداری و ارائـۀ
انحراف از معیار و پیشبینی کلی حاص از تلفی میانگینها در حد پایین ،حد متوس و حد باالی میانگینها در هر بعـد،
میزان اولویت شاخصها بر اساس سنجههای آماری یادشده از دیدگاه شهروندان ارزیابی شده است .در این تحلیـ بـرای
تدارک متغیر وابسته بایستی دادهها طبقهبندی و ارزشگذاری میشد .برای این کار دادههای کمتر از حد متوس با ارزش
صفر و دادههای بیشتر از حد متوس با ارزش  1طبقهبندی شد و بهصورت متغیر مالک ارزیابی گردید.

شکل 4و آنالیز درختی میزان اولویت ابعاد توسعۀ پایدار شهری در ارومیه
منبع :محاسبات نگارندگان1392 ،
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شکل 5و آنالیز درختی میزان اولویت ابعاد توسعۀ پایدار شهری در ارومیه

نتایج آنالیز درختی ابعاد پایداری شهری نشان میدهد که بر اساس شاخهها ،بعد مردمساالری پایدار با بهـرهگیـری از
دو شاخه ،میزان اولویت بر مبنای متغیر وابسته (پایداری شهری) که حاص از ارزشگـذاری دادههـا بـر اسـاس میـانگینِ
کسبشده است ،وضعیت ضعیفتری از دیدگاه شهروندان در شهر ارومیه دارد؛ چرا که در این بعد دو شاخۀ کمتر مسـاوی
 11و بیشتر از  11نسبت به وضعیت پایداری شهری بارگذاری شده که نسـبت بـه میـانگینهـای مـوزون برخـورداری از
پایداری شهری میزان کمتری است .در این بین البته سه بعد جامعۀ پایدار ،مسکن پایـدار و زنـدگی شـهری پایـدار دارای
پراکنش میانگینی بیشتری نسبت به دیگر ابعاد در وضعیت پایداری توسعۀ شهری از دیدگاه شهروندان است .در این بـین
بعد زندگی شهری پایدار با سه شاخۀ میانگینی بارگذاریشده کمتر مسـاوی  ،15بـین  15تـا  16و بـیش از میـانگین 16
وضعیت رضایتبخشی دارد .هر چند در بعد جامعۀ شهری پایدار بیشترین میزان میانگین در شاخه بیش از میـانگین کلـی
 16با میزان  23/73ثبت شده است .این نتایج نشان میدهد از دیدگاه شهروندان بعد مردمساالری شهری پایدار و سـپس
محی پایدار شهری وضعیت نامناسبی در روند پایداری توسعۀ شهری در شهر ارومیه دارند.
در ادامه ،سعی گردید به میزان تأثیر هر یک از ابعاد بر حرکت شهر به سمت توسعۀ پایدار شهری توجـه شـود .بـرای
این کار از مدلهای رگرسیونی خطی ،لگاریتمی و لجستیک استفاده شد.
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جدول 3و آمار مدلهای رگرسیونی برای ارزیابی میزان تأثیر ابعاد پایداری بر توسعۀ پایدار شهری ارومیه

بعد
اقتصاد شهری پایدار

جامعۀ شهری پایدار

مسکن شهری پایدار

محی شهری پایدار

دسترسی شهری پایدار

زندگی شهری پایدار

مردمساالری شهری پایدار

میزان F

درجۀ آزادی

سطح معناداری

میزان رگرسیون
خطی

0/088

31/008

321

0/000

لگاریتمی

0/090

31/820

321

0/000

لجستیک

0/090

31/727

321

0/000

خطی

0/133

49/051

321

0/000

لگاریتمی

0/126

45/981

321

0/000

لجستیک

0/127

46/681

321

0/000

خطی

0/107

38/532

321

0/000

لگاریتمی

0/106

37/818

321

0/000

لجستیک

0/108

38/842

321

0/000

خطی

0/055

18/478

321

0/000

لگاریتمی

0/058

19/536

321

0/000

لجستیک

0/056

19/112

321

0/000

خطی

0/112

40/209

321

0/000

لگاریتمی

0/111

39/809

321

0/000

لجستیک

0/108

38/624

321

0/000

خطی

0/139

51/511

321

0/000

لگاریتمی

0/140

52/103

321

0/000

لجستیک

0/140

52/117

321

0/000

خطی

0/056

19/057

321

0/000

لگاریتمی

0/056

19/103

321

0/000

لجستیک

0/058

19/636

321

0/000

منبع :محاسبات نگارندگان

نتایج تحلی دادهها با استفاده از مدلهای رگرسیونی نشان میدهد که در بین ابعاد منتخب پایـداری توسـعۀ شـهری
بعد مردمساالری شهری پایدار ،بعد محی شهری پایدار و بعد اقتصاد شهری پایدار تأثیر کمتر و بـه مراتـب ضـعیفتـری
نسبت به دیگر شاخصها دارند .با توجه به تبیین میزان واریانس ،تأثیرگذاری دادهها در هـر سـه مـدل رگرسـیونی مـورد
استفاده است .میزان تبیین دادهها در نتایج مدلهای رگرسیونی میزان رضایت بخشی برای توصیف تأثیر ابعاد بر پایـداری
پژوهش نیست ،ولی معناداری وجود چنین تأثیری نشان میدهد که دو بعد زندگی شهری پایدار و جامعـۀ شـهری پایـدار
تأثیر بیشتری برای تحق پایداری توسعۀ شهری در شهر ارومیه دارند.
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شکل 6و نمودار تحلیل رگرسیونی توسعۀ پایدار شهری در ارومیه

با توجه به تلفی نتایج تحلی رگرسیونهای خطی ،لگاریتمی و لجستیک ،ارزیابی کلـی نشـان مـیدهـد کـه میـزان
تأثیرگذاری کلی ابعاد پایداری توسعۀ شهری در شهر ارومیه با توجه به میزان  Rکه نشاندهندۀ تبیین دادهها برای توجیه
میزان تأثیرگذاری کلی است ،برابر با نقطۀ تالقی نتایج سه مدل لگاریتمی بهکاررفته ،یعنی به میـزان  0/101اسـت .ایـن
میزان هر چند مقدار کمی برای تبیین کلی دادهها و پیشبینی پایداری شهری در شهر ارومیه است ،نشان میدهد کـه در
حالت کلی ابعاد پایداری توسعۀ شهری روی هم رفته به میزان  0/101در پایداری شهری ارومیه تأثیر دارند.

نتیجهگیری
امروزه مفهوم پایداری در فرایند توسعه سرلوحۀ همۀ سیاستگذاریهای مربو به رشـد و توسـعۀ جوامـع انسـانی اسـت.
چنین ضرورتی با هدف دستیابی به توازن و عدالت اجتماعی و توسعۀ انسانمحور است .در مطالعۀ حاضر با استفاده از ابعاد
پایداری مطر شده در کنفرانس آیندۀ شهرهای قرن بیستم در مونیخ برای توسعۀ شهری ،سـعی گردیـد بعـد پایـداری در
توسعۀ شهری ارومیه سنجش و ارزیابی شود .در این راستا هفت بعد اقتصاد شهری پایدار ،جامعۀ شـهری پایـدار ،مسـکن
شهری پایدار ،محی شهری پایدار ،دسترسی شهری پایدار ،زندگی شهری پایدار و مردمساالری شهری پایدار در قالب 35
متغیر در قالب پرسشنامه و به روش پیمایشی از شهروندان ارومیه پرسش و نظرخواهی گردید .هدف از این کار شناسایی
میزان اولویت ابعاد هفتگانه در فرایند پایداری توسعۀ شهری ارومیه از دیدگاه شهروندان و در نهایت شناسایی میزان تـأثیر
ابعاد بهکارگرفته در فرایند پایداری توسعۀ شهری در شهر ارومیه بود .مرحلۀ اول پژوهش با توجـه بـه هـدفگـذاری و بـا
استفاده از آزمون آنالیز درختی صورت گرفت .نتایج این مرحله میـزان میـانگینهـای ضـعیف کسـبشـده از سـوی بعـد
مردمساالری شهری پایدار در قیاس با متغیر وابسته در قالب مفهومی مدل بهکار رفته بود .این نتیجه نشـان داد کـه ایـن
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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برای دستیابی به هدف میزان تأثیر ابعاد مطر شده در فرایند پایداری توسعۀ شهری ارومیه از مدلهای رگرسیونی خطـی،
لگاریتمی و لجستیک استفاده شد .در این مرحله از بین ابعاد منتخب پایداری توسعۀ شـهری بعـد مـردمسـاالری شـهری
پایدار ،بعد محی شهری پایدار و بعد اقتصاد شهری پایدار دارای تأثیر کمتر و بـه مراتـب ضـعیفتـری نسـبت بـه دیگـر
شاخصها با توجه به تبیین میزان واریانس تأثیرگذاری دادهها در هر سه مدل رگرسیونی مـورد اسـتفاده اسـت .هـر چنـد
میزان تبیین دادهها در نتایج مدلهای رگرسیونی نشاندهندۀ میزان رضایتبخشی برای توصیف تأثیر ابعـاد بـر پایـداری
پژوهش نیست ،معناداری وجود چنین تأثیری نشان میدهد که دو بعد زندگی شهری پایدار و جامعۀ شـهری پایـدار تـأثیر
بیشتری برای تحق پایداری توسعۀ شهری در شهر ارومیه دارد.
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