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ABSTRACT
Introduction: The concept of "ecological city" originates from the fundamental goal of
sustainability and the application of environmental principles in urban planning,
design, and management. Today, planning with emphasis on the ecological dimension
is an integral pillar of sustainable urban development, during which urban
development based on an ecological approach seeks to achieve a healthy city by
reducing the environmental impact of economic activities and maximizing social
relations. Bandar Abbas, as the most populated coastal city in the south of the country
and the largest port in Iran, has been one of the places that attract people on a national
scale, which has seen a lot of development in recent years due to the creation of
economic opportunities. The location of this city among the ecologically protected
areas such as coastal wetlands and on the other hand its rapid physical development
without environmental considerations along with the rapid development of polluting
industries in the west of this city, the increase in relative population density, and the
significant reduction of green space per capita have caused serious problems.
Therefore, examining the status of ecological city indicators in Bandar Abbas and
identifying the key drivers, and presenting the ecological city development model
based on a planning model is the main goal of this research.
Objectives: Measuring the state of urban development of Bandar Abbas based on
ecological city indicators is the main goal of this article. This can help to achieve a
suitable ecological development model for this important coastal city.
Method: This research has descriptive-analytical nature with a descriptive-analytical
nature by measuring the indicators of the ecological city in urban development and
has prioritized and modeled the dimensions affecting the ecological urban
development in Bandar Abbas. For this reason, the questionnaire method, and
descriptive and inferential statistical methods and the Delphi technique have been
used in this research. In the study, eight identified indicators of the ecological city have
been used. These indicators include urban landscape, urban health, urban pollution,
influence on nature and environment, sustainable urban transportation, sense of
belonging to a place, social participation, and urban services. These indicators have
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been measured in the form of 38 items according to Likert's five-point scale in the
form of a designed questionnaire.
Result: According to the results of the analysis, the index of "urban landscape" and
"urban health" as independent variables with a factor load of 94.0 and 88.0,
respectively, the most impact, and the index of urban space pollution with 47.0 - the
least importance on the structure of urban ecological development as a dependent
variable. Also, the index of "influence on nature and environment" with a coefficient of
79.0, sustainable transportation with a coefficient of 75.0, and sense of belonging with
a coefficient of 74.0 have the third to fifth positions, respectively. The variables of
social participation and access to urban services are also ranked sixth and seventh
with a coefficient of 63.0 and 51.0, respectively. In addition, the obtained results show
that despite the common theory of urban development, ecological-environmental and
social-institutional components are more important than physical-spatial components
in urban development in Bandar Abbas city. In general, the statistical analysis carried
out shows that the items selected to measure the development pattern of Bandar
Abbas based on the ecological city approach have the necessary validity and can
measure the eight components of the research.
Conclusion: The values of the statistics extracted from the theoretical model of the
research all indicate that the model fits well and appropriately, and the items selected
to measure the Bandar Abbas development model based on the ecological city
approach had the necessary validity. The assessed model of ecological urban
development in Bandar Abbas shows that the urban landscape and urban health are
two key components in the ecological development of Bandar Abbas, which mainly
relies on the quality of the urban environment. Therefore, urban planners should
consider this important issue for the sustainable development of Bandar Abbas city. In
general, the relative influence of these parameters shows that sustainable
development does not only focus on the environmental and physical aspects, but also
pays attention to its social and economic aspects, and the superiority of the index of
sustainable transportation, sense of belonging to a place and social participation
compared to the index of access to services, it shows that in order to achieve
development in Bandar Abbas according to the ecological city approach, efforts should
be made to strengthen this indicator and prioritize them.
Highlights:

• Applying the ecological city approach compared to other development approaches
is more in line with the conditions prevailing in Bandar Abbas, so it can be used as
an effective approach in the coastal cities of the country.
• The study of the ecological city approach in the context of capitalism can be a
better understanding of this development perspective and it is a more practical
and rational application in the cities of the country.
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چکیده

بیان مسئله :امروزه برنامهریزی با تأکید بر بعد اکولوژیکی رکن جدایی ناپذیر توسعه پایدار شهری محسوب
میشود که طی آن توسعه شهری مبتنی بر رویکرد اکولوژیک از طریق کاهش اثرات زیستمحیطی فعالیتهای
اقتصادی و بیشینه کردن روابط اجتماعی به دنبال رسیدن به شهر سالم است.
هدف :سنجش وضعیت توسعه شهری بندرعباس بر اساس شاخصهای شهر اکولوژیک ،هدف اصلی مقاله حاضر
تعریف شده است.
روش :این پژوهش با ماهیت توسعهای-کاربردی و از نوع توصیفی-تحلیلی با سنجش شاخصهای شهر
اکولوژیک در توسعه شهری به اولویتبندی و مدلیابی ابعاد مؤثر بر توسعه شهری اکولوژیک در بندرعباس پرداخته
است.
یافتهها :مطابق با نتایج تحلیل ،شاخص "منظر و چشمانداز شهری" و "سالمت شهری" به عنوان متغیر مستقل
به ترتیب با بار عاملی  0/94و  0/88بیشترین تأثیر و شاخص آلودگی فضای شهری نیز با  -0/47کمترین میزان
اهمیت را بر روی سازه توسعه شهری اکولوژیک به عنوان متغیر وابسته دارند .همچنین شاخص "نفوذ در طبیعت و
محیط" با ضریب  ،0/79حمل و نقل پایدار با ضریب  ،0/75حس تعلق به مکان با ضریب  0/74به ترتیب
جایگاههای سوم تا پنجم را دارند .متغیر مشارکت اجتماعی و دسترسی به خدمات شهری نیز به ترتیب با ضریب
 0/63و  0/51در رتبه ششم و هفتم قرار دارند.
نتیجه گیری :مقادیر آمارهای مستخرج از مدل نظری تحقیق نیز همگی حاکی از انطباق خوب و مناسب مدل
است و گویههای انتخاب شده برای سنجش الگوی توسعه بندرعباس مبتنی بر رویکرد شهر اکولوژیک از اعتبار
الزم برخوردار بوده و به خوبی میتوانند سازه/مؤلفههای هشتگانه تحقیق را مورد سنجش قرار دهند.
نکات برجسته:

• به کارگیری رویکرد شهر اکولوژیک نسبت به سایر رویکردهای توسعهای ،با شرایط حاکم بر شهر بندرعباس قرابت بیشتری
دارد ،بنابراین میتواند به عنوان یک رویکرد موثر در شهرهای ساحلی کشور مورد استفاده قرار گیرد.
• بررسی رویکرد شهر اکولوژیک در بستر سرمایهداری میتواند به شناخت بهتر این چشمانداز توسعهای و کاربست عملیتر و
عقالنیتر آن در شهرهای کشور باشد.

 1ارجاع به این مقاله :محمدی غفاری ،پریسا ،المدرسی ،سید علی و مرادی ،عباس .)1401( .سنجش و اولویت بندی شاخص های شهر اکولوژیک در توسعه شهری با مدلیابی معادالت ساختاری
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بیان مسئله
امروزه کمتوجهی و نادیده انگاشتن مالحظات زیست محیطی در شهر ،مشکالت زیادی را پیش روی توسعه شهری قرار داده
است .باوجوداینکه شهرها کمتر از  2درصد سطح زمین جهان را اشغال کردهاند اما بیش از  75از انرژی جهان را مصرف میکنند،
ازاینرو توجه به ابعاد زیستمحیطی و پایداری در توسعه شهرها اهمیت دوچندانی یافته است .ازآنجاییکه ناپایداری توسعه جوامع
بشری در دو قرن اخیر (پس از انقالب صنعتی) پیامدهای زیانبار خود را که تابعی از متغیرهای جمعیت ،سرانه و الگوی مصرف
است ،بیشتر نمایان ساخته ،اصل پایداری هم به شکل جدیتری مورد توجه قرارگرفته است (اوکی .1)2004 ،تفکر امروز در توسعه
شهری این است که شهرها باید هراندازه امکان دارد با محیطزیست طبیعی سازگار باشند و در حفظ تعادل چرخه طبیعی حیات
عمل کنند .بهعبارتدیگر ،شهرها باید بهسوی پایداری گام بردارند و برنامهریزان به توسعه پایدار شهری توجه کنند .سیاست موفق
جهت حرکت بهسوی توسعه پایدار شهری نیازمند درک موضوعات اکولوژیکی ،اقتصادی ،اجتماعی و مدیریتی بهعنوان اصول
جهانی است (هاتون و هانتر .2)124 ،1994 ،امروزه نگرش و رویکردهای اکولوژیکی یکی از مهمترین مباحث روز دنیا در توسعه
پایدار شهری به شمار میروند (اوکی )2004 ،و برنامهریزان به این نتیجه رسیدهاند که بدون مدیریت محیطزیست نمیتوان به
توسعه پایدار دستیافت .برنامهر یزی اکولوژیکی برای رسیدن به توسعه پایدار به دنبال ارائه راهبردها و پیشنهادهایی در بخش
عمومی است که دو بعد کلی دارد )1 :محدودیت رشد اقتصادی-اجتماعی و  )2تأمین رضایت معنوی ساکنان (دابسون.3)35 ،1990 ،
یکی از رویکردهای اصلی که در مواجهه با چالش ناپایداری در توسعه شهری مدنظر قرارگرفته ،ایده شهر اکولوژیك است
(راپوپورت و ورنی . 4)3 ،2011 ،شهر اکولوژیك اولین بار توسط ریچارد رجیستر در کتابش تحت عنوان شهر اکولوژیك برکلی :ایجاد
شهرها برای آینده سالم بهکاربرده شد (قربانی و همکاران .)86 ،1393 ،بر اساس این کتاب شهر اکولوژیك شهری است سالم که
در جهت استفاده از انرژیهای روزانه خورشید ،باد و فنّاوریهای بازیافت در ساختمانها فعالیت میکند .از دیگر مشخصات این
شهر پروژههای ترمیم محیط شهری ،باغهای شهری و کشتوکار طبیعی ،استفاده بیشتر و گستردهتر از حرکت پیاده و دوچرخه و
حملو نقل عمومی در مقایسه با خودروهای شخصی ،مراکز شهری بدون خودرو ،اختالط کاربری و تعادل در پروژههای توسعه
شهری و غیره است (آکادمی خانه و جوامع .5)35 ،2003 ،این شهر مدلی از سکونتگاه انسانی با عملکرد و ساختار انعطافپذیر
اکوسیستمهای طبیعی است که به دنبال تأمین حداکثر سالمتی برای ساکنان است.
بندرعباس بهعنوان یك شهر ساحلی به دلیل خلق فرصتهای اقتصادی ،یکی از مکانهای جاذب جمعیت در مقیاس ملی بوده
که طی سالهای اخیر توسعه زیادی را به خود دیده است .با توجه به حساسیتهای زیستمحیطی شهر بهواسطه قرار گرفتن بین
مناطق حفاظتشده گنو در شمال ،تاالب بینالمللی شور شیرین یا میناب-تیاب در شرق و تاالب خور خوران در غرب و از طرفی
توسعه کالبدی شتابزده آن بدون مالحظات زیستمحیطی و بهموازات آن توسعه گسترده صنایع آالینده در غرب این شهر،
افزایش تراکم نسبی جمعیت و کاهش چشمگیر سرانه فضای سبز بررسی وضعیت شاخصهای شهر اکولوژیك در بندرعباس و
شناسایی پیشرانهای کلیدی و ارائه الگوی توسعه شهر اکولوژیك بر اساس یك مدل برنامهریزی هدف اصلی پژوهش حاضر است.

مبانی نظری
در گزارش «آینده مشترک ما» عنوانشده است که جامعه دارای وضعیت آشفتهای است .مقیاس شهرنشینی و مشکالت آن
بیانگر این است که پیامدهای آنها جهانی هستند (هال 6)153 ،2005 ،همانگونه که لمن ادعا میکند ،قرن  21قرن مواجهه با
بحث جدال انگیز توسعه پایدار با اولویت توسعه شهری خواهد بود (عزیزی )16 ،1380 ،که شامل کاهش آلودگی ،نگهداری منابع
طبیعی ،کاهش حجم ضایعات شهری ،افزایش بازیافت ،کاهش انرژی مصرفی ،توسعه درختکاری و فضای سبز ،توسعه شهرهای
کوچك برای کاهش اتکا به شهرهای بزرگ ،کاهش فواصل ارتباطی ،ایجاد اشتغال محلی ،توسعه مساکن متنوع در مراکز اشتغال،
1

Oke, 2004
Haughton & Hunter, 1994
3 Dobson, 1990
4
Rapoport & Vernay, 20113
5
Home and Communities Academy, 2003
6
Hall, 2005
2
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ساختار اجتماع متعادل ،حملونقل عمومی و کاهش ترافیك جادهای ،مدیریت پسماندهای بازیافت نشدنی ،توزیع منابع و تهیه منابع
غذای پایدار محلی است (لمان و کاکس .1)218 ،1991 ،بر این اساس با بروز آسیبهای زیستمحیطی و کاهش سطح عمومی
کیفیت زندگی مردم بهویژه در جوامع شهری طی دهههای گذشته ،رهیافت توسعه پایدار در دهه آخر قرن بیستم از سوی سازمان
ملل مطرح و بهعنوان دستور کار قرن بیست و یکم در سطوح بینالمللی ،منطقهای و محلی قرار گرفت (موسی کاظمی محمدی،
 .) 9 ،1378به دنبال آن ،مفاهیمی چون شهر فشرده ،شهر هوشمند ،شهر سبز ،شهر اکولوژیك ،بامهای سبز ،شهر با کربن پایین و
غیره در منابع و متون برنامهریزی شهری رواج پیدا کرد .در این میان شهر اکولوژیك 2یك روند مهم برای رفع مشکالت و مسائل
مهم زیست محیطی ما است .ایجاد توازن طبیعی و پایداری تعامل و بازخورد بین جنبههای اجتماعی اقتصادی و زیستمحیطی پایه
و اساس توسعه شهر اکولوژیك است (سعد ،ابراهیم و الصیاد.3)69 ،2017 ،
مفهوم «شهر اکولوژیك» از هدف بنیادی پایداری و کاربرد اصول زیستمحیطی در برنامهریزی ،طراحی و مدیریت شهری
نشئتگرفته است (ییپ .4)1 ،2008 ،برنامهریزان باید عناصر «ملموس» با عناصر «ناملموس» را بهمنظور کنترل توسعه ،طراحی
شهری و تصمیمگیریهای برنامهریزی باهم ادغام کنند.
برنامه محیطزیست سازمان ملل 20125ادعا میکند کلید پایداری در مفهوم شهر اکولوژیك نهفته است .آنچه شهر اکولوژیك را
از سایر شهرها متمایز می کند ،کیفیت محیط شهری و قابلیت زندگی در آن است که دارای مشخصههایی به شرح زیر است:
تحوالت فشرده ،کاربری مختلط ،مصرف پایین حملونقل ،تولید انرژیهای تجدید پذیر که اثر کلی زیستمحیطی در آن
کاهشیافته است (فی ،وانگ ،یانگ ،چن و ژی.6)165 ،2016 ،

شکل .1عناصر ملموس و ناملموس در شهر اکولوژیك.
(ییپ)10 ،2008 ،

پیشینه پژوهش
در رابطه با الگوی شهر اکولوژیك محققین داخلی و خارجی مطالعات زیادی انجام دادهاند؛ اصطالح اکوسیتی (شهرهای
اکولوژیك) اصطالحی نسبتاً جدید است ،اما مبتنی بر مفاهیمی که از سالهای دور وجود داشته است .واژه اکولوژی را برای
Leman & Cox, 1991
Eco-City
3
Saad, Ibrahim & El Sayad, 2017
4
Yip, 2008
5
United Nations Environment Program
6
Fei, Wang, Yang, Chen, & Zhi, 2016
1
2
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نخستین بار ارنست هکل 1زیستشناس آلمانی در سال  1869بهعنوان زمینه مطالعاتی نو در زیستشناسی مطرح کرد .منظور وی
از اکولوژی شناخت رابطه متقابل میان محیط و موجودات زنده و محیط آنها بود .در سال  1975ریچارد رجیستر در کالیفرنیا،
اکولوژی شهری را بهعنوان یك سازمان غیرانتفاعی بهعنوان بازسازی شهرها با محوریت طبیعت پرداخت (لیجوان ،بوو و شانیانگ،
 .2)2011فیلسوف فرا ساختارگرای فرانسوی ،فلیکس گواتاری با الهام از آرن ناس به بسط تعریف مفهوم اکوصوفی Ecosophy
میپردازد .او در کتاب " "The Three Ecologyسه اکولوژی اشاره میکند که واژه آگاهی اکولوژیکی مترادفی برای اکوصوفی
است (گواتاری.3)35 ،2000 ،
در مقایسه طراحی شهری مدرنیستی و شهرسازی نوسنتی  Neo-Traditionalنوشهرسازی  New Urbanismجغرافیدان
فرهنگی دیوید هاروی معتقد است که هر دو آنها به دلیل فرضیه کنترل فرایند تاریخی توسط نظم فضایی ناموفق هستند .هاروی
معتقد است که درگیری و مشکل طراحان نه با فرم فضایی و زیباییشناسی ظاهری ،بلکه با فرآیند تولید زمانی–فضایی است که
دارای ترکیبی از عدالت اجتماعی و مساوات سیاسی و منطق اکولوژیکی است .در مقالهای با عنوان برنامهریزی شهر اکولوژیك
(سیاست ،تجارب و طراحی) مبانی شهر اکولوژیك مطرح و تجارب جهانی جهت کاهش آلودگی ،کارایی باالی ساختمانها ،ذخیره
انرژی و زیرساخت سبز و حملونقل مطرح است (وونگ و یوئن 4)2011 ،در تحقیقی با عنوان «ارائه راهبردهای مناسب رد پای
اکولوژیك در جهت توسعه پایدار شهری» نتایج حاصل از تحقیق سبب بررسی شاخصهای اجرایی توسعه پایدار شهری به سه
دسته اصلی :فرم شهری ،پایداری محیطی و پایداری اجتماعی گردید (عابدی ،احمدیان ،پناهی و سلطانی خمسه .)1395 ،پژوهشی
با عنوان «ارائه و دستهبندی اصول و ضوابط اکولوژیکی بر اساس استراتژی  Four Csدر جهت دستیابی به شهرسازی پایدار؛ نمونه
موردی :بافت قدیم شهر شهرکرد» با هدف تعیین چارچوبی برای اصول اکولوژیك و دستیابی به بوم شهر به بهسازی و نوسازی
شهر پرداخته شد .بر همین اساس ،در این مقاله با استفاده از برداشتهای میدانی به شناخت و تحلیل منطقه مورد نظر پرداخته و در
کنار آن با مطالعات اصولی که برای بوم شهر و شهر اکولوژیك در نظریههای مختلف گفتهشده استخراج و از آنها برای اصالح
بافت قدیم شهرکرد استفادهشده است (کبیری دهکردی و مسعود .)1392 ،حاتمینژاد و عمرانزاده ( )1389در مقالهای با عنوان
«بررسی ،ارزیابی و پیشنهاد فضای سبز شهر مشهد» به بررسی و تحلیل کاربری فضای سبز و تحلیل آن در شهر مشهد اقدام
نموده و پیشنهادهایی را جهت تعادل بخشی به ساختار کالبدی و اجتماعی شهر از طریق آن ارائه نموده است.

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی و دارای ماهیتی توسعهای-کاربردی است .واحد تحلیل ،ساکنان کالنشهر بندرعباس
انتخابشدهاند که شمار جامعه آماری متناسب با آخرین سرشماری عمومی و نفوس مسکن در سال  1395معادل  526,648نفر
است .حجم نمونه مطابق با فرمول کوکران  384نفر برآورد شده است و روش نمونهگیری نیز متناسب با هدف تحقیق ،از نوع
تصادفی است .شهر اکولوژیك بهعنوان موضوع اصلی تحقیق دارای سه مؤلفه کالبدی-فضایی ،اکولوژیکی-زیستمحیطی و
اجتماعی-نهادی است که بعد کالبدی-فضایی از شاخص دسترسی به خدمات شهری ،حملونقل پایدار ،بعد اکولوژیکی-
زیستمحیطی از شاخص منظر و چشم انداز شهری ،سالمت شهری ،آلودگی فضای شهری و نفوذ طبیعت و محیط طبیعی در شهر
و بعد اجتماعی -نهادی نیز از شاخص پیوستگی و حس تعلق به مکان و مشارکت و تعامالت اجتماعی تشکیل میشود که در این
جهت با استفاده از ابزار پرسشنامه ،این شاخصها در قالب  38گویه طبق طیف پنجگانه لیکرت در قالب پرسشنامه طراحیشده
اندازهگیری شدهاند .بدینصورت که گویهها از طریق مطالعه مبانی نظری استخراج و بهمنظور تضمین اعتبار محتوایی پرسشنامه از
روش تکنیك دلفی مبتنی بر نظر جمعی از خبرگان دانشگاهی استفادهشده است؛ ابتدا با تعریف دقیق موضوع تحقیق و
ابعاد/مؤلفه /عوامل سنجش اطمینان حاصل شد و در گام بعدی با تدوین پرسشنامه و در اختیار قرار دادن آن به  15صاحبنظر حوزه،
پوشش محتوایی و روایی آن تائید شد .میزان پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ که بیانگر اعتبار باالی
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پرسشنامه است ،مورد تائید قرار گرفت .تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی 1مرتبه دوم یا مدلیابی
معادالت ساختاری ( )SEM2انجامگرفته است .روش معادله ساختاری امکان اندازهگیری متغیرهای پنهان را از طریق متغیرهای
آشکار تسهیل مینماید که در این میان انواع پژوهشهای همبستگی از نوع «تحلیل ماتریس همبستگی یا کوواریانس» قرار
میگیرد.
3
زمینههای کاربردی متعددی برای تحلیل عاملی مطرحشده است و مثل کاهش تعداد زیادی متغیر به تعداد کمتری عامل
بهمنظور مدلسازی ،گزینش یك زیرمقیاس از میان مجموعه زیاد گویه ،تولید مجموعهای از عوامل بهعنوان متغیرهای ناهمبسته،
اعتباریابی یك مقیاس از طریق تعیین بار گویههای سازنده مقیاس بر روی عوامل استخراجشده ،تهیه لیست چندگانه با توجه به
ویژگی تكبعدی بودن آنها ،تعیین خوشههایی از آزمودنیها و تعیین گروهها از طریق مشخص کردن مجموعه افرادی که در یك
خوشه قرار دارند.
جدول 1

ضرایب پایایی شاخصها
شاخص

ضریب پایایی

کالبدی-فضایی
اکولوژیکی-زیست محیطی

0/888
0/916

اجتماعی-نهادی

0/867

شکل  .2مدل مفهومی پایه

یافتهها و بحث
یافتههای توصیفی پژوهش
در زمینه متغیر جنست شهروندان  47/9درصد از اعضای نمونه را زنان و  52/9درصد را نیز مردان تشکیل میدهند که ازنظر
سنی گروه سنی  21تا  30سال با  37/8درصد بیشترین فراوانی را نشان میدهد و افراد  51سال و بیشتر با  4/9درصد کمترین
فراوانی را دارد .ازنظر متغیر میزان تحصیالت نیز افراد دارای مدرک لیسانس با  34/4و مقطع تحصیلی ابتدایی با  3/1درصد به
ترتیب بیشترین و کمترین فراوانی در میان نمونه دارند.
Second order confirmatory factor analysis
Structural equation modeling
3 factor analysis
1
2
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یافتههای تحلیلی
در این بخش از تحلیل از جهت بررسی رابطه بین عامل (متغیر پنهان) و متغیر قابلمشاهده بهوسیله بار عاملی از مدلیابی
معادالت ساختاری بار عاملی (ضرایب استانداردشده) و آماره  tاستفادهشده است .هدف تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم ،آزمون
فرضیهها در زمینه تعداد عوامل موجود در مجموعهای از متغیّرها است ،اما برخالف تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول زمانی به کار
میرود که عوامل پنهان موجود در یك مجموعه از متغیّرها دارای چند سطح باشند ،طوری که عاملهای پنهان خود ناشی از عوامل
پنهان دیگر باشند؛ بنابراین جهت اطمینان از اینکه دادهها درست اندازهگیری شدهاند ،از تحلیل عاملی تأییدی استفاده میشود.
قدرت رابطه بین عاملها (متغیر پنهان) و متغیر قابلمشاهده (گویهها) بهوسیله بار عاملی در بازهای بین صفر تا یك نشان داده
میشود .بار عاملی بین صفر تا یك است که اگر کمتر از  0/2باشد رابطه ضعیف در نظر گرفتهشده و از آن صرفنظر میشود.
چنانچه بار عاملی بین  0/2تا  0/6باشد قابلقبول است و اگر بزرگتر از  0/6باشد بسیار مطلوب است و شدت تأثیرپذیری نیز
باالست .معیار اصلی برای قضاوت آماره  tاست.
تبیین مؤلفههای اصلی توسعه شهر اکولوژیک در بندرعباس
همانطور که گفته شد قدرت رابطه بین عامل (متغیر پنهان) و متغیر قابلمشاهده (سؤاالت پرسشنامه) بهوسیله بار عاملی یا
ضریب عاملی نشان داده میشود .بارهای عاملی مرتبه اول ،مستخرج از نتایج نشان میدهد شاخص «منظر و چشمانداز شهری» و
«سالمت شهری» بهعنوان متغیر مستقل به ترتیب با بار عاملی  0/94و  0/88بیشترین تأثیر و شاخص آلودگی فضای شهری نیز با
 -0/47کمترین میزان اهمیت را بر روی توسعه شهری اکولوژیك بهعنوان متغیر وابسته دارند .اثر منفی شاخص آلودگی فضای
شهری بدین معنی است که هر چه مقدار این شاخص بیشتر باشد گویای این است که شهر از نظر اکولوژیك در وضعیت
نامناسبتری قرار دارد و بالعکس .پسازآن نیز شاخص «نفوذ در طبیعت و محیط» با ضریب  ،0/79حملونقل پایدار با ضریب
 ،0/75حس تعلق به مکان با ضریب  0/74بهترتیب جایگاههای سوم تا پنجم را دارند .متغیر مشارکت اجتماعی و دسترسی به
خدمات شهری نیز به ترتیب با ضریب  0/63و  0/51در رتبه ششم و هفتم قرار دارند .نتایج بهدستآمده گویای این است که بهرغم
نظریه رایج توسعه شهری ،مؤلفههای اکولوژیکی-زیستمحیطی و اجتماعی نهادی نسبت به مؤلفههای کالبدی-فضایی از اهمیت
بیشتری در توسعه شهری در شهر بندرعباس برخوردارند .بعد از تائید همبستگی متغیرها ،برای معنیداری بار عاملی از آزمون T-
 valueاستفادهشده است .زمانی که مقدار قدر مطلق  tبزرگتر از  1/96باشد ،در سطح  0/05و زمانی که مقدار قدر مطلق آن
بزرگتر از  2/56باشد در سطح معنی  0/01معنیدار خواهد بود .همانطور که مشاهده میشود تمام ضرایب بهدستآمده باالی
 2/56بوده و با سطح اطمینان  99درصد معنیدار هستند.
جدول 2

نتایج تحلیل عاملی تأییدی و ضرایب معناداری متغیرهای ( پنهان) شهر اکولوژیك در بندرعباس
متغیر پنهان (عامل)

بار عاملی (ضریب استاندارد)

مقدار t

نتیجه

رتبه

دسترسی به خدمات شهری

0/51

3/32

قابلقبول

7

حملونقل پایدار

0/75

6/21

قابلقبول

4

منظر و چشمانداز شهری

0/94

8/9

قابلقبول

1

سالمت شهری
آلودگی فضای شهری

0/88
-0/47

5/46
-3/68

قابلقبول
قابلقبول

2
8

نفوذ طبیعت و محیط طبیعی در شهر
احساس تعلق

0/79
0/74

5/02
2/65

قابلقبول
قابلقبول

3
5

مشارکت اجتماعی

0/63

5/37

قابلقبول

6
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شکل .3بار عاملی استاندارد مؤلفههای مؤثر بر توسعه شهری اکولوژیك در بندرعباس

شکل .4آماره  t-valueمؤلفههای مؤثر بر توسعه شهری اکولوژیك در بندرعباس

ارزیابی اعتبار سازی مدل
در معادالت ساختاری اگر شاخصهای برازندگی مدل تائید شود از آن میتوان برای آزمون فرضیهها در مورد وجود رابطه علی
بین متغیرهای موجود استفاده نمود .مقادیر آمارهای مستخرج از مدل نظری تحقیق همگی در آستانه قابلقبول قرار دارند .عالوه بر
شاخص برازش ( ،)0/78=GFIشاخص میزان انطباق تنظیمشده ( ،)0/76=AGFIشاخص انطباق مقایسهای ( )0/78=CFIکه
وضعیت مناسب مدل را تائید میکنند ،مقدار  chi-squareبرابر با  883/82بر روی درجه آزادی  657میزان خطای مجذور میانگین
ریشه تقریبی ( ) RMSEرا  0/045نشان میدهد که حاکی از انطباق خوب و مناسب مدل است .میتوان گفت گویههای
انتخابشده برای سنجش الگوی توسعه بندرعباس مبتنی بر رویکرد شهر اکولوژیك از اعتبار الزم برخوردار است و بهخوبی
میتوانند سازه/مؤلفههای هشتگانه تحقیق را بسنجند.
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جدول 3

شاخصهای نکویی برازش
مقدار شاخص در مدل

برازش قابلقبول

شاخصهای نیکویی برازش

Df

657
883/82

بزرگتر از 0/05

2X

0

1<p<6/0

p-value

0/045

کمتر از  :0/05برازش خوب
کمتر از  :0/08برازش قابلقبول

RMSEA

1/3

بین  1تا 3

/df2X

0/78

بزرگتر از 0/9

GFI

0/76

بزرگتر از 0/9

AGFI

0/78

بزرگتر از 0/9

CFI

تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای تحقیق
مؤلفههای کالبدی-فضایی
در تدوین مدل توسعه شهری اکولوژیك در تحقیق حاضر از سه مؤلفه استفادهشده است که مؤلفه کالبدی-فضایی از دو متغیر
پنهان دسترسی به خدمات شهری و حملونقل پایدار تشکیلشده است که هرکدام با  6متغیر مشاهدهپذیر (گویه) موردسنجش
قرارگرفته که به ترتیب با کد  Fو  Tنمایش دادهشده است .مؤلفه اکولوژیکی-زیستمحیطی بهکاررفته در تحقیق حاضر شامل
شاخصهای منظر و چشمانداز شهری ( )Lبا  4گویه ،سالمت شهری ( )Hبا  6گویه ،آلودگی فضای شهری ( )Pبا  4گویه و نفوذ
طبیعت و محیط طبیعی در شهر ( )Bبا  4گویه است که درمجموع  18متغیر مشاهدهپذیر را شامل میشود .مؤلفه اجتماعی-نهادی
نیز شامل دو متغیر پنهان ،احساس تعلق و مشارکت اجتماعی است که هرکدام با  4متغیر مشاهدهپذیر با کد  Sو  Cمشخصشدهاند.
بهطورکلی متغیرهای دسترسی به حملونقل عمومی ،تعامل مردم محله با یکدیگر ،دسترسی به پارک و فضای سبز ،رضایتمندی
از سکونت در شهر و محله ،تناسب پیادهراهها برای پیاده روی ،مشارکت مردم در آبادانی شهر و محله ،تناسب طراحی معابر برای
دوچرخهسواری و کیفیت بصری معابر و خیابانها از نظر درختکاری بار عاملی باالی  0/7بهعنوان مؤثرترین پارامترها در تبیین
توسعه شهر اکولوژیك در بندرعباس شناختهشدهاند و پارامترهای حفظ ویژگیهای فرهنگی و سنتی ،میزان اعتماد به شورای شهر،
جذابیت محیط برای پیادهروی و دوچرخهسواری ،کیفیت آب شرب (آبلولهکشی شهری) ،صدای پرندگان ،آلودگی صوتی ناشی از
قرارگیری فعالیتهای مزاحم ،کیفیت بصری ساحل از نظر زیبایی ،چشمانداز دریا و ساحل و سیستم جمعآوری فاضالب شهری نیز
با بار عاملی باالی  0/6بعد از موارد مذکور در رتبه دوم پراهمیتترین پارامترها قرار دارند .از طرفی متغیر تمیزی خورها ،احساس
امنیت  ،دسترسی به مراکز مذهبی و دسترسی به پارکینگ کمترین میزان اهمیت را در تبیین توسعه شهری بندرعباس مبتنی بر شهر
اکولوژیك دارند .در یك طبقهبندی دیگر مطابق با شاخصها (عوامل پنهان) ،متغیر دسترسی به پارک و فضای سبز و دسترسی به
مراکز تجاری محلی در شاخص دسترسی به خدمات ،متغیر دسترسی به حملونقل عمومی و تناسب پیادهراهها برای پیادهروی در
شاخص حملونقل پایدار ،متغیر کیفیت بصری معابر و خیابانها از نظر درختکاری و جذابیت محیط برای پیادهروی و
دوچرخهسواری در شاخص منظر و چشمانداز شهری ،متغیر کیفیت آب شرب شهری و سیستم جمعآوری فاضالب شهری در
شاخص سالمت شهری ،متغیر آلودگی صوتی و آلودگی هوا از شاخص آلودگی فضای شهری ،متغیر شنیدن صدای پرندگان در
محیط شهری و چشمانداز دریا و ساحل در شاخص نفوذ طبیعت و محیط طبیعی در شهر و متغیر رضایتمندی از سکونت در شهر و
محله و میزان اعتماد به شورای شهر از شاخص احساس تعلقخاطر و همچنین متغیر تعامل مردم محله با یکدیگر و مشارکت مردم
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در آبادانی شهر و محله از شاخص مشارکت اجتماعی بهعنوان مؤثرترین پارامترها در تبیین توسعه شهر اکولوژیك در بندرعباس به
شمار میروند.
جدول 4

نتایج تحلیل عاملی تأییدی و ضرایب معناداری متغیرهای مشاهدهپذیر شهر اکولوژیك در بندرعباس
شاخص

دسترسی به خدمات
شهری

حملونقل پایدار

بار عاملی

مقدار t

مراکز فرهنگی

F۱

0/36

مراکز تجاری محلی

F۲

0/47

گویه

3/36

قابلقبول

۵

قابلقبول

۳

مراکز آموزشی

F۳

0/52

3/51

قابلقبول

۲

مراکز درمانی

F۴

0/38

3/04

قابلقبول

۴

پارک و فضای سبز

F۵

0/77

3/75

قابلقبول

۱

مراکز مذهبی

F۶

0/2

2/02

قابلقبول

۶

تناسب فضای ساحل برای پیادهروی

T۱

0/55

تناسب پیاده راهها برای پیادهروی

T۲

0/75

6/69

قابلقبول

۴

قابلقبول

۲

تناسب طراحی معابر برای
دوچرخهسواری

T۳

0/7

6/47

قابلقبول

۳

دسترسی به حملونقل عمومی

T۴

0/81

6/94

قابلقبول

۱

دسترسی به پارکینگ

T۵

0/14

1/64

رد

کاهش اتکا به خودروی شخصی

T۶

0/47

4/9

قابلقبول

۵

جذابیت محیط برای پیادهروی و

L۱

0/69

-

قابلقبول

۲

تناسب معماری ساختمانها با اقلیم

L۲

0/51

5/93

قابلقبول

۴

کیفیت بصری ساحل از نظر زیبایی

L۳

0/66

7/74

قابلقبول

۳

کیفیت بصری معابر و خیابانها از نظر

L۴

0/7

7/89

قابلقبول

۱

تمیزی ساحل و دریا

H۱

0/47

تمیزی کوچهها و معابر شهری

H۲

0/44

4/15

قابلقبول

۴

قابلقبول

۵

سیستم جمعآوری فاضالب شهری

H۳

0/61

4/95

قابلقبول

۲

تمیزی خورها

H۴

0/26

2/8

قابلقبول

۶

سیستم جمعآوری زباله

H۵

0/55

4/69

قابلقبول

۳

کیفیت آب شرب شهری

H۶

0/68

5/2

قابلقبول

۱

پسابهای روان در جویها و معابر

p۱

0/49

بوی بد

p۲

0/3

2/77

قابلقبول

۳

قابلقبول

۴

آلودگی صوتی ناشی از قرارگیری
فعالیتهای مزاحم
آلودگی هوا ناشی از قرارگیری

p۳

0/66

4/25

قابلقبول

۱

p۴

0/58

4/2

قابلقبول

۲

کیفیت پارکها و فضای سبز از نظر

b۱

0/46

-

قابلقبول

۳

چشمانداز فضای دریا و ساحل

b۲

0/66

4/86

قابلقبول

۲

دوچرخهسواری
منظر و چشمانداز
شهری

درختکاری

سالمت شهری

آلودگی فضای شهری

فعالیتهای مزاحم
نفوذ طبیعت و محیط
طبیعی در شهر

کد

نتیجه

رتبه

سرسبزی و درختکاری
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شاخص

گویه

احساس تعلقخاطر

مشارکت اجتماعی

کد

نتیجه

شنیدن صدای پرندگان در محیط شهر

b۳

0/67

4/87

قابلقبول

۱

زیبایی خورها

b۴

0/45

۴

قابلقبول

۴

احساس امنیت

S۱

0/23

حفظ ویژگیهای فرهنگی و سنتی

S۲

0/69

2/67

قابلقبول

۴

قابلقبول

۳

رضایتمندی از سکونت در شهر و محله

S۳

0/75

2/69

قابلقبول

۱

میزان اعتماد به شورای شهر

S۴

0/69

2/67

قابلقبول

۲

روحیه کار گروهی در بین شهروندان

C۱

0/55

تعامل مردم محله با یکدیگر

C۲

0/81

6/4

قابلقبول

۳

قابلقبول

۱

مشارکت مردم در آبادانی شهر و محله

C۳

0/72

6/2

قابلقبول

۲

پذیرش مسئولیت برای حل مشکالت

C۴

0/5

4/98

قابلقبول

۴

محله

رابطه

ضعیف

0/14

T۵
S۱
p۲

0/2
0/23
0/26
0/3

F۴

0/36
0/38

b۴

رابطه متوسط

H۱
F۲
C۴
F۳
H۵
p۴
b۲
L۳

H۶
رابطه قوی

S۲
L۴
C۳
T۲
C۲

0

بار عاملی

مقدار t

رتبه

0/1

0/2

0/3

0/4

0/44
0/45
0/46
0/47
0/47
0/47
0/49
0/5
0/51
0/52
0/55
0/55
0/55
0/58
0/61
0/66
0/66
0/66
0/67
0/68
0/69
0/69
0/69
0/7
0/7
0/72
0/75
0/75
0/77
0/81
0/81
0/5

شکل .5نمودار بار عاملی

0/6

0/7

0/8

0/9

1
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نتایج تحلیل عاملی تأ ییدی مرتبه دوم که با استفاده از معادالت ساختاری انجام شد ،معناداری روابط بین متغیرهای پنهان با
شاخصهای متناظر خود و نیز با متغیر پنهان باالتر خود (شهر اکولوژیك) را مورد تائید قرار میدهد .زیرا نخست کلیه اعداد
معناداری مدل ،بزرگتر از  1/96هستند و همچنین در شکل  2و جدول شماره  3در حالت تخمین استاندارد مشاهده میشود ،مقدار
بارهای عاملی استاندارد نیز همگی باال هستند و همبستگی باالیی را نشان میدهند .همچنین شاخصهای تناسب مدل بیانگر آن
است که مدل از نظر شاخصها تناسب و برازش خوبی را دارد.
مدلسازی معادالت ساختاری توسعه اکولوژیک شهر بندرعباس
بر اساس مدل مفهومی تحقیق ،تعداد  8متغیر در اندازهگیری توسعه اکولوژیك شهر بندرعباس مورداستفاده قرارگرفته است که
جمعاً  38متغیر مشاهدهپذیر را شامل می شود .بدین مفهوم که متغیرهای دسترسی به خدمات شهری ،حملونقل پایدار ،منظر و
چشم انداز شهری ،سالمت شهری ،آلودگی فضای شهری ،نفوذ طبیعت و محیط طبیعی در شهر ،پیوستگی و حس تعلق به مکان و
مشارکت و تعامالت اجتماعی بهعنوان عمدهترین متغیرهایی که میتوانستند برای الگوسازی توسعه شهر اکولوژیك بندرعباس مفید
واقع شوند در مدل مورداستفاده قرارگرفته شد .درمجموع سه متغیر پنهان درونی تحت عنوان عوامل کالبدی-فضایی ،عوامل
زیستمحیطی-اکولوژیکی و عوامل اجتماعی -نهادی تحت متغیر پنهان بیرونی یا سازه اصلی با عنوان توسعه شهر اکولوژیك
مشخص شدند.

شکل  . 6بار عاملی استاندارد عوامل پنهان و مشاهدهپذیر مؤثر بر توسعه شهری اکولوژیك در بندرعباس
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شکل  .7آماره  t-valueعوامل پنهان و مشاهدهپذیر مؤثر بر توسعه شهری اکولوژیك در بندرعباس

نتیجهگیری
دراینارتباط مفهوم شهر اکولوژیك بهعنوان حافظ منافع پایداری در شهر بر رعایت مالحظات زیستمحیطی در توسعه و ادامه
حیات شهر متمرکز است؛ بهنحویکه محدودیتهای اجتماعی در برابر انسان متناسب با آنچه طبیعت ایجاد کرده است را مورد توجه
قرار می دهد .روشن است که هدف نهایی شهر اکولوژیك و شهر پایدار بهبود شرایط شهری و ایجاد شهرهای قابل زیست است.
مدل سنجش شده توسعه شهری اکولوژیك در بندرعباس نشان میدهد که «منظر و چشمانداز شهری» و «سالمت شهری» دو
محور کلیدی در توسعه شهر بندرعباس به شمار میروند که عمدتاً متکی بر کیفیت محیط شهری است .همچنین نتایج نشان
میدهد نفوذ در طبیعت و محیط نسبت به دسترسی به خدمات شهری که عموماً در الگوهای توسعه بهعنوان یك عامل کلیدی در
نظر گرفته میشود ،از اولویت بیشتری در دستیابی به توسعه شهری برخوردار است .تأثیر نسبی این پارامترها مبین آن است که
توسعه پایدار تنها بر جنبه زیستمحیطی و کالبدی تمرکز ندارد ،بلکه به جنبههای اجتماعی و اقتصادی آنهم توجه میکند و تفوق
شاخص حملونقل پایدار ،احساس تعلق به مکان و مشارکت اجتماعی در مقایسه با شاخص دسترسی به خدمات نشان میدهد
بهمنظور دستیابی به توسعه در شهر بندرعباس متناسب با رویکرد شهر اکولوژیك ،باید نسبت به تقویت این شاخص مبادرت ورزید و
آنها را در اولویت قرار داد .پایداری یك فرایند پویا و توام با عدالت است که عالوه بر پایداری شهر در بعد اکولوژیکی میتواند به
ارتقای وضعیت اقتصادی و اجتماعی شهروندان نیز کمك کند.
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