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چکیده
زمینه بسیاری از پژوهشهای شهری ،توسعه پایدار است و نگرش آرمانی برنامه ریزان و طراحان شهری در طراحی شهرهای پایدار،
عمدتاً بر زندگی بهتر و کاهش بحرانهای محیطی است .این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سوالات است که مهمترین مسائل و
مشکلات ناپایداری در کلانشهر مشهد کداماند؟ و مهمترین راهکارهای دستیابی به یک مدل راهبردی توسعه پایدار شهری در کلانشهر
مشهد کدام است؟ هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی راهبردی برای دستیابی به توسعه پایدار شهری در کلانشهر مشهد است .بدین
بوم شهر ،شهر فشرده و شهر هوشمند با استفاده از روش آنالیز مفهومی بررسی  ،تحلیل و جمعبندی شدهاند .درنهایت پس از بررسی
اسناد بالادستی و مشخص شدن اصول برنامهریزی ،مدل مفهومی اولیه تحقیق ارائه گردید .مدل به این موضوع اشاره میکند که برای
دستیابی به توسعه پایدار شهری در کلانشهر مشهد تأکید بر بعد مدیریت سیستمی همراه ابعاد چهارگانه پایداری شامل ابعاد کالبدی،
اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی ضروری است .در ارزیابی کمی مدل مفهومی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی ،بزرگتر بودن
ضریب مسیر پایداری محیطزیست حاکی از آن است که مهمترین مشکل ناپایداری شهری در کلان شهر مشهد ،ناپایداری محیطزیست
میباشد .با توجه به مطالعات انجام شده و بر اساس نظرات خبرگان ،یک مدل راهبردی جامع و مشارکت محور بهترین راهکار برای
دستیابی به توسعه پایدار شهری در کلانشهر مشهد میباشد.
واژگان کلیدی :توسعه پایدار شهری ،شهر فشرده ،آنالیز مفهومی ،مدل مفهومی،کلانشهر مشهد
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منظور ابتدا مفاهیم و اصول توسعه پایدار شهری مورد بررسی قرارگرفته است .سپس انواع نظریات مرتبط با توسعه پایدار شهری شامل

مقدمه
در طی سالیان اخیر ،شهرها درصد زیادی از جمعیت جهان را بهسوی خود جمع کردهاند .پیشبینیشده است که تا سال  2131بیش
گستردهای بهعنوان منابع اصلی آلودگی و تنزل محیطی شناختهشدهاند (قرخلو .)058:0385 ،با اوج گرفتن نگرانیها از عواقب فعالیتهای
انسانی بر روی کره زمین ،نظریه پایداری برای حمایت از محیط شهری و نظریه توسعه پایدار شهری مطرح گردید.
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از  %01جمعیت جهان در نواحی شهری زندگی خواهد کرد .این در حالی است که تنها  %2از سطح زمین را اشغال کرده و به صورت
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توسعه پایدار به معنی ارائه راهحلهایی در مقابل الگوهای فانی کالبدی ،اجتماعی و اقتصادی توسعه میباشد که بتواند از بروز
مسائلی همچون نابودی طبیعی ،تخریب سامانههای زیستی ،افزایش بیرویه جمعیت ،بیعدالتی و پایین آمدن کیفیت زندگی انسانها
در حال و آینده جلوگیری کند .ادامه روند افزایش جمعیت شهرنشین در کشورها مسائل مختلفی را دامن گیر شهرها کرده است .از
جمله میتوان به عدم تعادل فضایی ،نوسان شدید در قیمت زمین و مسکن ،خزش شهری ،قطبش اجتماعی (سیفالدینی  ،)0388،آلودگی
زیستمحیطی ،مصرف بیشتر انرژی ،توسعه بدون برنامهریزی ،افزایش هزینه زیرساختها ،به زیرساخت رفتن اراضی مرغوب
کشاورزی (رهنما و عباس زاده ،)93 :0387،چند برابر شدن محدودههای شهری ،شکل گیری بافتهای کم تراکم در حاشیههای شهر
و دشواریهای خدماترسانی اشاره کرد .الگوهای فعلی توسعه شهری که به شدت تحت تأثیر میزان جمعیت شهرنشین و سیر صعودی
آن هستند ،تهدید جدی برای ادامه بقای بشر و زندگی پایدار بر روی کره زمین شناخته شدهاند .لذا در دهه  0991موضوع شکل یا فرم
شهری پایدار مطرحشده به همین جهت کنفرانس ریو در سال  0992با صدور قطعنامه زمین به این نتیجه رسید که چنین الگوی توسعهای
در درازمدت و بدون تغییرات اساسی ،پایدار نخواهد ماند و تغییرات عمدهای باید در جهت رسیدن به توسعه پایدار صورت گیرد .این
امر باعث شد که مفهوم توسعه پایدار بهعنوان موضوع مهم دهه آخر قرن  21در سطوح بینالمللی ،ملی ،منطقهای و محلی مطرح گردد.
ازآنجاییکه مصرف انرژی برای حملونقل و آلودگیهای محیطی ناشی از آن در شهرها دو موضوع اصلی در رابطه با پایداری محسوب
میشوند ،نقش شهر و نواحی شهری بهطور مستقیم و شهرسازی و ساخت فیزیکی شهرها بهطور غیرمستقیم و سهم آن در ناپایداری
موجود ،بهسرعت توجه جدی محافل علمی  ،برنامه ریزان شهری ،معماران و سیاست گذاران را به خود جلب کرده است(.)Brehny,1992
جبارین در مقاله " فرمهای پایدار شهری ،گونهها ،مدل ها و مفاهیم آنها" چهار عنصر اساسی را معرفی میکند که فرم شهری را
شهر ،مورفولوژی و شکل شهر نیز ،ابعاد ،اندازهها ،مسافتها و ساختار کلی و استخوانبندی شهر را مشخص میکند .فشردگی و تنوع
نیز در ارتباط با نحوه ترکیب کاربریها در سطح شهر به صورت افقی و عمودی هستند .جنبههای نواحی سبز و طراحی وابسته به انرژی
خورشیدی نیز وابسته به ویژگی اصلی چهارم هستند (  .)Jabareen, 2006همچنین جبارین در مقاله دیگری با عنوان " آموزش پایداری:
رویکرد چند رشتهای" به این نتیجه میرسد که با استفاده از دیدگاه علمی مناسب از مفاهیم پیشنهادشده ،ممکن است قادر به تولید
عملی پایدارترین اشکال شهری که به استراتژیهای انطباق تغییرات آبوهوا کمک میکند ،باشیم .بنابراین دستیابی به فرم شهری
پایدار ایده آل با توجه به مفاهیم تراکم بالا و تنوع ،ترکیب کاربری زمین ،فشردگی ،طراحی بر اساس حملونقل پایدار ،فضای سبز و
ساختوسازهای وابسته به انرژی خورشیدی امکانپذیراست (.)Jabareen, 2011
ال اکام در مقاله خودبا عنوان "بازسازی زیستمحیطی پایداری شهری :چارچوبی برای مرکز شهر بغداد" این نتیجه میرسد که به
احتمال زیاد محیطزیست پایدار ،بدون در نظر گرفتن مسائل اقتصادی و اجتماعی امکانپذیر نیست .به نظر میرسد توسعه شهری یک
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میسازند .این عناصر شامل کاربری زمین ،تراکم ،وضعیت زیرساختهای حملونقلی و ویژگیهای محیطهای مصنوع است .اندازه

چرخه است؛ هم برای بازسازی شهری وهم پایداری زیستمحیطی .باوجود محیط فیزیکی نامناسب و ضعف در زیرساختها در مرکز
شهر ،فعالیتهای بازسازی شهری باید آغاز گردد .این اقدام در حالی باید انجام گیرد که جهت حرکت مستقیم از داخل به خارج باشد
کوشکی و همکاران در مقاله خود با عنوان " فرم شهر و توسعه پایدار" به این نتیجه میرسد که مشکلات شهرها ناشی از شکست
سیاستهای دولت است که باعث عملکرد ناکارآمد شهرها میشود .میزان تراکم نفر در هکتار نشاندهنده کیفیت مطلوب یا نامطلوب
شهری نیست .بهترین اندازه تراکم ،تراکمی است که انعطافپذیر باشد و بنا به موقعیت ویژه هر قسمت از شهر تعریف شده باشند.
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تا محیطزیست پایدارتری را در شهرها ایجاد کنیم (.) Al-Akkam,2012
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میتوان گفت فقدان دادههای تجربی در سطح موجود ،تکنیکهای فشردهسازی موجود ،عدم وضوح کافی در مورد مناسبترین معیار
اندازه گیری و ارزیابی شاخصها ،مهمترین مشکلاتی هستند که کشورهای درحالتوسعه با آنها مواجه هستند (.)Kooshki et al, 2015
حاتمی نژاد و همکاران در مقاله خود با عنوان "رهیافتی به شکل پایدار شهری" به این نتیجه رسیده اند که الگوها یا مدلها
پیشنهادی باید با سازماندهی خاص اجتماعی ،زیر ساختارها یک شهر ارتباطی گسترده داشته باشند .از طرفی باید فرصتهای بیشتری
برای برقراری ارتباط بین نوآوریهای زیستمحیطی و تغییرات مربوط به توسعه شهری را فراهم کنند (حاتمی نژاد و همکاران.)0391 ،
به نظر میرسد تقاضا برای توسعه پایدار شهری یکی از مهمترین چالشهای فراروی بشریت در قرن بیست و یکم باشد .میتوان
گفت ارتباط متعدد و مستحکمی بین شکل شهر و تو سعه پایدار وجود دارد .ظهور واژه توسعه پایدار شهری باعث ترغیب محققین
بسیاری در جستجوی فرمهای مختلف برای سکنی گزینی بشر شده است ،فرمهایی که شرایط ثبات را فراهم آورده و محیطهای احداثی
را قادر میکند نسبت به گذشته به روش سازندهتری نقش خود را ایفا نمایند .مطالعات زیادی در کلانشهر مشهد با محوریت توسعه
پایدار و توسعه پایدار شهری صورت گرفته است .بیشتر ابعاد نظری این مطالعات ،شامل شناسایی و تبیین مفاهیم توسعه پایدار شهری
و شناسایی و بررسی شاخصهای توسعه پایدار شهری میشود .هدف این مقاله ارائه یک مدل راهبردی برای دستیابی به توسعه پایدار
شهری در کلانشهر مشهد است .با استفاده از مطالعه تجربیات بینالمللی و تحلیل نظریههای توسعه پایدار شهری با روش آنالیز مفهومی
و بررسی اسناد بالادستی ،مقاله به دنبال یافتن پاسخ سؤالات زیر است:
مهمترین مسائل و مشکلات ناپایداری در کلانشهر مشهد کدام اند ؟
مهمترین راهکارهای دستیابی به یک مدل راهبردی توسعه پایدار شهری در کلانشهر مشهد کداماند ؟

تجزیهوتحلیل موضوعی یکی از رایجترین روشهای تجزیهوتحلیل در تحقیق کیفی است .در این پژوهش از آنالیز مفهومی  0که
یک روش بررسی استقرایی است ،استفاده شده است .این روش شامل کشف الگوها ،مدلها و جنبههای اطلاعاتی است .روش آنالیز
مفهومی فرایندی شش مرحلهای است .این مراحل شامل آشنایی با دادههای اولیه  ،تولید شاخصها  ،جستجو برای یافتن الگو برای
شاخصها  ،بررسی الگوها ،تعریف و نام گذاری الگوها و تولید گزارش نهایی است .با استفاده از این روش پس از مطالعه و تحلیل
فرمهای شهری بوم شهر  ،2شهر فشرده  3و شهر هوشمند  ،1از طریق بازنگری منابع مربوطه ،شاخصهای هر یک از فرمها شناسایی و
استخراج شدند  .در گام بعدی با توجه به نتایج حاصل از مطالعات و شاخصهای استخراجشده از هر فرم شهری ،رابطه بین شاخصها
شناسایی و الگویی برای هر یک از فرمهای شهری که گویای اهداف ،اصول ،راهکارها و اصول طراحی است ،ارایه شد .سپس با استناد
به اسناد بالادستی (اصل  51قانون اساسی ،سند برنامه پنجم توسعه ،سند برنامه ششم  ،قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت سوخت)
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متدولوژی و روش

و مشخص شدن اصول برنامهریزی و طراحی ،بهمنظور دستیابی به فرم پایدار شهری در کلانشهر مشهد که بیشترین شباهت و تطبیق
را با این کلانشهر داشت ،مدل مفهومی  5ارائه گردید .ارزیابی کمی مدل مفهومی تحقیق با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی صورت
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پذیرفت.
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براین اساس کلیه اعضای شورای اسلامی شهر مشهد ،مدیران و کارشناسان شاغل در حوزههای برنامهریزی و شهرسازی ،ستادهای
معاونتهای خدمات و محیطزیست شهری ،حملونقل و ترافیک ،فنی و عمران شهرداری مشهد ،معاونتهای برنامهریزی فرمانداری
مشهد ،استانداری و سازمان مدیریت و برنامهریزی استان خراسان رضوی ،مدیریت های مسکن و ساختمان ،شهرسازی و معماری ،فنی
و اجرایی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی و شهرستان مشهد ،مشاوران و شرکت های رسمی و دارای مجوز فعالیت در
حوزههای برنامهریزی و شهرسازی در شهر مشهد ،جامعه آماری این تحقیق را تشکیل میدهند .برمبنای آمار و اطلاعات دریافتی از
واحدهای طرح و برنامه و کارگزینی ادارات و سازمانهای فوق در سال  0395تعداد این افراد  2223نفر میباشد .بر اساس فرمول
کوکران حجم نمونه از این جامعه آماری برابر با  90نفر تعیین گردید .س هم هریک از واحدهای عنوان شده بر اساس تعداد اعضا در
جدول  0تعیین شده است.
جدول  -0تعداد اعضاء جامعه آماری و حجم نمونه موردنیاز در هر یك از طبقات

اعضاء

طبقه

در هر طبقه

0

اعضای شورای اسلامی مشهد مقدس

35

1/100

2

2

مدیران و کارشناسان شهرداری مشهد

057

1/290

28

320

1/011

01

1

مدیران و کارشناسان مسکن و شهرسازی مشهد مقدس

191

1/221

20

5

مشاوران و شرکت های خصوصی مشهد مقدس

721

1/321

30

2223

0

90

ردیف

3

عنوان طبقه

مدیران و کارشناسان استانداری ،فرمانداری ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی
مشهد مقدس

جمع

یافتههای توصیفی
مفهوم توسعه پایدار شهری :بخش عمدهای از مباحث توسعه پایدار میتواند در شهر اتفاق افتد .هم چنانکه مک نیل معتقد است،
توسعه پایدار به میزان وسیعی با شهر ارتباط پیدا میکند  .دلایل عمده این رابطه تنگاتنگ را باید در توزیع جمعیت ،نقش و فعالیت
دولتها در سطوح مختلف و تولید و مصرف کالا و خدمات دید که اثرات قابلتوجهی در رابطه با مسائل اکولوژیکی با سیستمهای
اقتصادی دارد .از یکسو  ،بیشترین تخریبهای زیستمحیطی در شهرها اتفاق میافتد و از سوی دیگر ،مؤثرترین راههای ارتقاء
زیستمحیطی میتواند در شهرها به اجرا درآید (حیدری" .)059 :0392،توسعه شهری" بهعنوان یک مفهوم فضایی به معنی تغییرات
در کاربری زمین و سطوح تراکم جهت رفع نیازهای ساکنان شهر درزمینه  ،مسکن ،حملونقل  ،اوقات فراغت ،غذا و  ...تعریف کرد.
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تعداد

سهم هر

حجم نمونه

اما "توسعه پایدار شهری" به نقل از پیتر هال ؛ شکلی از توسعه امروزی است که توان توسعه مداوم شهرها و جوامع شهری نسلهای
چارچوبی برای فرم پایدار شهری :تحقق توسعه پایدار شهری از طریق سه مؤلفه اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی امکانپذیر
است (امین زاده .)79 :0387،نگرش جامع به سیاستها ،برنامهها و طرحهای توسعه شهری و نیز تدوین اهداف یکپارچه اقتصادی،
اجتماعی و زیستمحیطی در رأس سیاست گذاری و برنامهریزی توسعه شهری پایدار قرار می گیرد .تحقق این اهداف ،نیازمند ارزیابی
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آینده را تضمین میکند (حیدری.)001: 0392،

/79
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نتایج و تبعات سیستمهای شهری برای تغییرات اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و زیستمحیطی می باشد و محتاج تحولات اساسی در
سازمان و تشکیلات برنامهریزی شهری است.
طبیعت ،محیط زیست

اقتصاد ،رشد همه جانبه و کارآمدی

جامعه مدنی ،عدالت اجتماعی ،تساوی حقوق

شکل -0مثلث برنامهریز  09:اولویت 9 ،درگیری

( ) schulman, 2011: 3
فرم پایدار شهری نوعی است که میتواند بهخوبی به احتیاجات رشد و تغییرات ،بدون تخریب منابع طبیعی و فرهنگ سنتی در
فرایند اجرای خود جواب دهد ( .)Romanos, Auffrey, 2002 :1ویلیامز و همکارانش در دستیابی به فرم شهری پایدار نتیجه گرفتندکه
بهطورکلی فرمهای شهری پایدار دارای ویژگیهای زیر هستند :فشردگی (در فرمهای مختلف) ،ترکیب کاربری و لایههای به هم
وابسته خیابان ،یک شبکه حملونقل عمومی پشتیبان  ،کنترلهای محیطی و استانداردهای بالای مدیریت شهری (.)Karrholm, 2008:4
راجرز مدعی میشود که فرم شهری پایدار مبتنی بر مجموعهای بههمپیوسته از گرههای فشرده از محلههای مسکونی میباشد .این
محلههای مسکونی در اطراف مراکز اجتماعی و فعالیت تجاری استقراریافته در گرههای حملونقل عمومی رشد میکنند .آنها با
همدیگر شهری متراکم را ایجاد میکنند که بهعنوان شبکهای از مناطق مسکونی تعریف میشوند و هر محله پارکها و فضاهای
شهری می شود؛ بلکه شدت استفاده از زمین به عنوان یک منبع تجدیدناپذیر را نیز افزایش می دهد وکارایی اقتصادی زمین را بالا م یبرد.
(اسمعیل پور و همکاران )2 :0393 ،شکل  2رابطه بین فرم پایداری شهری را با دیگر اجزا نشان میدهد.
فرم شهر
ترکیب  ،شکل
تیپ شناسی
کاربری زمین
حمل و نقل
نوع سفر(رفتار سفر)
رابطه با فرم شهری
تغییرات رفتاری

هسته فرم پایدار

محیطی

شهری

فضای سبز شهری

اندازه گیری

نقش بوم شناسی
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عمومی خود را داراست ( .)Rogers, 1999:38نواحی ویژه با کاربری مختلط ،نه تنها موجب افزایش سرزندگی وپیاده مداری محلات

(سنجش)
تحلیل

اقتصادی

کامل کردن

نقش بازار ملک

گنجایش (ظرفیت) اجتماعی

پیش بینی خدمات

انتخاب های قابل قبول

هزینه های زیر بنایی

کیفیت زندگی

شکل  - 7رابطه بین فرم پایداری شهری را با دیگر اجزا
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(ادغام کردن)

اجتماعی

ارائه یک مدل راهبردی برای دستیابی به توسعه پایدار شهری د ر کلانشهر مشهد 71/
( ) Romanos, Auffrey, 2002 : 13

یافتههای تحلیلی
انواع مدلها برای دستیابی به توسعه پایدار شهری
فرمهای متفاوت شهری میتوانند درجههای متفاوتی از پایداری را داشته باشند .در عین حال مدل واحدی از فرم پایدار شهری وجود
ندارد که قابلاجرا در همه حالتها باشد .در این مرحله از تحقیق برای ارائه یک مدل راهبردی برای دستیابی به توسعه پایدار شهری 7
مدل برای دستیابی به توسعه پایدار شهری شامل مدلهای؛ نو -سنتی ،محدودیت شهری ،بوم شهر ،شهر فشرده ،روستا – شهر ،
نوشهرگرایی و شهر هوشمند معرفی و مورد تجزیهوتحلیل قرارگرفتهاند.
بوم شهر  : 0مفهوم بوم شهر ،راهبردی است که به کاهش فشار بر محیطزیست و منابع طبیعی تا میزان یک بیستم کمک

می کند .

این راهبرد متفاوت از الگوی کلاسیک شهرسازی است (ز یاری و همکاران .)0388،جنبههای خاص و متمایز شهر زنده داشتن فضای
سبز و طراحی وابسته به انرژی خورشیدی  2میباشد .از نقطهنظر تراکم و مفاهیم دیگر ،شهر زنده ممکن است بهعنوان یک شهر فاقد
مشکل و یا از نظر اکوسیستمی ،شهری بدون مشکل شناخته شود (.(Boonstra, 2000, Turrent, Edward, 2000
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1 Eco City
2 Passive Solar
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مدل مفهومی بوم شهر

استفاده از انرژیهای نو و تجدیدپذیر
استفاده از انرژی خورشیدی برای

تحرک سیاسی و مشارکت جامعه

تکنولوژی مناسب

افزایش آگاهی از موضوعات سلامت در توسعه

اهداف

گرمایش و سرمایش
توربین های بادی کوچک برای تولید
برق

شهری
ایجاد شبکه ای از شهرها در مبادله و تکنولوژی

بام های سبز و گلخانه ها
توسعه سیستم های کشاورزی بر مبنای بوم شناسی

اطلاعات
تضمین مشارکت زنان در تصمیم گیریها

صنعت حمل ونقل

تاکید بر مدیریت مشکلات شهری و تشکیلات
مشارکتی با سازمانهای اجتماعی

توسعه اقتصادی

جوامع میتوانند راه حل های خود را برای مشکلات
اق تصادی رایج خود ابداع و به کار ببندند

جامعه

ابعاد
اصلی

تجدید نظر در اولویت های استفاده از زمین
ها
تجدید نظر در الویت های حمل و نقل

بوم شناسی اجتماعی

بوم شناسی جنبش سبز

می تواند عدالت اجتماعی استفاده بهینه از انرژی و
تکنولوژی مناسب ادغام کند
تاکید بر چهار رکن بوم شناسی  ،مسئولیت
اجتماعی ،دموکراسی مردمی و نبود خشونت

ایجاد خانه های زیبا ،ارزان قیمت ،ایمن ،راحت ،و
مکانی که توسط الگوی زندگی  ،موقعیت

تنوع نژادی و اقتصادی
عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت های پیشرفته برای

زیست گرایی منطقه

زنان ،اقلیت ها و معلولین
ح مایت از کشاورزی داخلی و پروژه های فضای سبز

جغرافیایی و زندگی گیاهی و جانوری منحصر به
فرد خود تعریف میشود .

ای
توسعه پایدار

تامین نیازهای امروزی بدون به خطر انداختن
قابلیت نسل اینده برای تامین نیاز های خود

شهری و پارک های اجتماعی
ترویج بازیافت و ذخیره سازی منابع ،حمایت از
فعالیت های اقتصادی مبتنی بر بوم شناختی
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اصول

احیا محیط های طبیعی درون شهری آسیب دیده

مطالعه اکوسیستم های انسانی و طبیعی در کنار هم

شکل -9مدل مفهومی بوم شهر (شامل  :اهداف ،اصول  ،مقیاس عملکرد  ،راهکارها و جنبههای طراحی )
)(Boonstra, 2000, Rudin, Nicholas 1999, Harpham et al, 2001, Ecocity Builders, 2011

(زیاری ،جان بابا نژاد )9377،

پخش شدن شهر در حاشیه است .شهر فشردهای که دانش طراحی شهری را به طرز مناسبی به کار گرفته است و بخشهای آن به هم
مرتبط هستند ،ساختاری انعطاف پذیر دارد که اجزای آن بهکل مرتبط هستند (( ،)jenks, Burton, 2000جدول  ، 2شکل

.)1

Compact City

1
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شهر فشرده  :0در فرم شهر فشرده تأکید بر رشد مرکز شهری موجود و زمینهای بازیافتی و درعینحال اجتناب از گسترش و

ارائه یک مدل راهبردی برای دستیابی به توسعه پایدار شهری د ر کلانشهر مشهد 76/
جدول  -7ویژگی های شهر فشرده

تعریف

 تمام بخش های شهر (حتی بخش های دورافتادهتر و محله های ساکتتر) در فاصله مناسبی از تسهیلات عمومی حملونقل وخدمات شهری قرار دارند.

مزایای

 -0حفظ حومه شهر -2ضرورت کمتر به سفر با ماشین و درنتیجه کاهش مصرف سوخت  -3حمایت از حملونقل عمومی -1

متراکم

تردد بهصورت پیاده یا با دوچرخه  -5دسترسی بیشتر و بهتر به خدمات و تسه یلات  -0افزایش کارایی در خدمات شهری و

سازی

امکانات زیر ساختاری -7بازسازی و احیای مناطق درونی شهر
(گرایش به تمرکززدایی از سوی نظریهپردازان از استرالیا تا آمریکا حمایت میشود)
 برهنی  :0مردم از فشردهسازی و یا شهرسازی متراکم اصلاً خوششان نمیآید. سیمونز وکومب :2استراتژی های شهر متراکم احتمالاً تأثیر زیادی بر کل تقاضای سفر و استفاده از خودرو نمیتوانند داشتهباشند.

منتقدان

 وان و سینیور  :3کاربری های مختلط اراضی بر مالکیت خودرو و یا انتخاب شیوه سفر برای خریدهای بزرگ و تأثیرگذار است. استید و همکاران  : 1اثرات کاربری اراضی بر شرایط اجتماعی – اقتصادی کمتر از آن چیزی است که قبلاً فرض میشد. (نیوتون و باکس تون )(/برتون )  :5انواع مختلف متراکم سازی دارای نتایج متفاوتی بر مسئله برابری (اجتماعی) میباشند و اینمسئله نشان داد که فرضیات قبلی نادرست و ساده گرایانه بوده است.
 (نیوتون) ( /باکستون)  : 0مزایای پایداری در مناطق فشرده بیشتر دیده میشود  ،به شرطی که خ یابان ها طراحی خاصی داشته،وضعیت حملونقل عمومی خوب باشد (.تراکم (چگالی) بهتنهایی اصلاً کافی نبود) .

نهتنها تراکم بلکه ترتیب قرار گرفتن و آرایش بلوک های پیرامونی،سیستم شبکه حملونقل  ،تنوع کاربری نیز برای پایداری ( ازلحاظ قابلیت
انطباق) مهم باشد.
)(Urban Villages Group, 2004 , Oberol, 2004 , jenksburton, 2000, Burton, 2000, Galster, 2001, Song, Knapp, 2004 , Newman, 2005
(بیکدلی ،0392 ،ویلیامز )0387
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1 Berehny
2 Simons ,comb
3 Van, siniver
4 Steed at All
5 Newton, Buxton/ Burton
6 Newton / Buxton
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موفقیت طرح های شهر فشرده بستگی به این دارد که:

فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ،سال  ،23شماره چهارم ،زمستان  ،69شماره پیاپی 731

/32

مدل مفهومی شهر فشرده
موجب ایجاد محدوده های شهری ایمن تر و پویاتر
ارتقاء کیفیت زندگی شهری شهروندان

زمینه حمایت از کار و کسب و خدمات محلی

ایجاد فضاهای پر تحرک  ،مناسب و جذاب

اهداف

از نظر انرژی مقرون به صرفه

افزایش تعاملات اجتماعی
دسترسی همگان را به امکانات بیشتر

مشوق حمل و نقل عمومی
ضمانت پایداری شهر

اصول

تاکید بر رشد مرکز شهری موجود و زمینهای
بازیافتی
کیفیت زندگی شهری شهروندان
اجتناب از گسترش و پخش شدن در حاشیه شهر

اساسی

تراکم

انواع کاربری های زمین

حداکثردسترسی در سطح محلی و منطقه

ترکیب

استفاده ظریف از زمین

کاربری
تشدید
کاربری

ای

درجه بسیار بالایی از اتصالات

تعاملات اقتصادی و اجتماعی بیشتر

خیابانی
درجه بسیار بالایی از پوشش خیابانی

رشد مستمر

نسبت پایین فضا -مکان

تعیین محدوده های قانونی
وجود زیرساختارهای شهری

نظارت واحد بر برنامه ریزی رشد و توسعه

ظرفیت مالی کافی

شکل  -4مدل مفهومی شهر فشرده شامل  :اهداف ،اصول  ،مقیاس عملکرد  ،راهکارها و جنبههای طراحی
)(Aldous , Urban Villages Group, 1992, Oberol, 2004 , Burton, 2000, Galster, 2001, Song, Knapp, 2004, Newman, 2005
(بیکدلی ،0392 ،ویلیامز )0387
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 3رکن

مناطق مسکونی و جمعیت فعال بالا

انواع مختلف حمل و نقل شهری

شهر هوشمند : 0رشد هوشمند شهری به معنای توسعه حساس نسبت به محیطزیست با هدف کاهش وابستگی به حملونقل ماشین،
کاهش آلودگی هوا و کار آمدترکردن سرمایه گذاری در زیرساختها میباشد .یک شهرهوشمند موفق دارای ویژگیهای زیر است:
صورت گرفته با وسایل شخصی را کاهش میدهد  -5.بر بازسازی و تجدید حیات مناطق قدیمی توجه دارد -0.از فضاهای باز حفاظت
میکند.
1 Intelligent City
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-0توسعه پیرامونی را محدود میسازد -2.کاربری زمین را با تراکم بالا تشویق میکند -3.بر منطقهبندی مختلط تأکید دارد -1 .سفرهای

ارائه یک مدل راهبردی برای دستیابی به توسعه پایدار شهری د ر کلانشهر مشهد 37/

مدل مفهومی شهر هوشمند
برنامه ریزی راهبردی و استراتژیک
خلق جوامع قابل زیست

خلق جوامع خود اتکا

تعیین محدوده رشد شهری
بالا بردن قابلیت دسترسی و فرصت های حمل و نقل

اهداف

داشتن چشم اندازهای درازمدت برای جوامع
تجدید حیات حومه ها ،مراکز شهری و مناطق تجاری
قدیمی

ایجادجوامعی جذاب و باهویت از نظر مکان
تشویق توسعه فشرده

تشویق توسعه خوشه ای
تشویق توسعه درون بافتی

راهکارها
کاربری های مختلط

استفاده از ساختمانهای فشرده
خلق فرصتهای مختلف انتخاب مسکن

اصول

ایجاد محلات قابل پیاده روی

اصلاح نرخ مالیات و خدمات عمومی

فعالیت های متمرکز
تشویق توسعه های مبتنی برمسیرهای حمل و نقل
عمومی
بهبود شرایط سفرهای غیرموتوری

حفاظت از فضاهای باز ،زمینهای زراعی ،زیبایی های طبیعی

ایجاد شبکه به هم پیوسته خیابان ها

زیستمحیطی آسیبپذ یر.

هدایت و توانمند ساختن توسعه در جوامع کنونی
ایجاد فرصت های متنوعی از حمل و نقل

حفاظت از فضای سبز
مدیریت خدمات عمومی

قابل پیشبینی ،منصفانه و ثمربخش کردن تصمیمات توسعه
تشویق شهروندان به مشارکت پایدار در تصمیمات م ربوط
به توسعه

شکل  -0مدل مفهومی شهر هوشمند (شامل  :اهداف ،اصول ،مقیاس عملکرد ،راهکارها و جنبههای طراحی)
(Walmsly,2006, Parfrey, 2002, Wikipedia, 2008, VT PI, 2005, Peiser, 2001, Humstone, 2004, Litman, 2005, Miller et al, 2002, EPA, Smart
)growth network, 2000
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ایجاد جوامع متمایز و جذاب با تأکید شدید به مفهوم مکان

به کار بردن مدیریت تقاضای حمل و نقل TMD

قوانین و اسناد بالادستی
است .بدین منظور اسناد بالادستی ملی شامل؛ سند چشمانداز  0111ایران ،اصل  51قانون اساسی  ،برنامه پنجم و ششم توسعه و چشمانداز
طرح توسعه و عمران (جامع) کلانشهر مشهد مقدس موردمطالعه و بررسی قرار گرفتند .طبق سند چشمانداز  ،0111به منظور برنامهریزی
برای دستیابی به توسعه پایدار شهری ،برنامه در جامعه باید منجر به برخورداری از سلامت ،رفاه ،امنیت غذایی ،تأمین اجتماعی ،
فرصتهای برابر ،توزیع مناسب درآمد ،نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر ،فساد ،تبعیض و بهرهمند از محیطزیست مطلوب شود .بر
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اساس چشمانداز طرح توسعه و عمران کلانشهر مشهد (فرنهاد )0391،چشمانداز توسعه کلانشهر مشهد شامل  -0 :هویت معنوی و
الهامبخش و با کارکرد مذهبی – زیارتی و فرهنگی در مقیاس ملی و جهانی  -2پیشتاز توسعه پایدار شهری در سطح ملی با رویکرد
جهانی و با اتکا به اقتصاد دانشمحور  ،صنایع پیشرفته و خدمات برتر بهویژه خدمات زیارتی ،گردشگری و فرهنگی و گردشگری
طبیعی  -3دارای فضاهای شهری با هویت  ،سرزنده; ایمن و خاطرهانگیز برای تمام شهروندان ،زائران و گردشگران و مسافران میباشد.
بنابراین در ارائه مدل مفهومی این تحقیق ،نتایج بهدستآمده از بررسی اسناد بالادستی در نظر گرفته شده است تا مدل پیشنهادی مطابق
با چشمانداز توسعه کشور و کلانشهر مشهد مقدس باشد.

نتیجه گیری
چنانچه ذکر شد هدف پژوهش حاضر ارائه یک مدل راهبردی برای دستیابی به توسعه پایدار شهری در کلانشهر مشهد است .بدین
منظور در ابتدا مفاهیم ،اصول و چارچوب توسعه پایدار شهری موردمطالعه و در مراحل مختلف قبلی این تحقیق؛ انواع مدلها ،تئوریها
و نظریات مرتبط با توسعه پایداری شهری موردمطالعه  ،تحلیل و جمعبندی قرار گرفتند .درنهایت پس از بررسی اسناد بالادستی و
مشخص شدن اصول برنامهریزی و طراحی مدل مفهومی اولیه تحقیق ارائه گردید.
مدل مفهومی اولیه شامل پنج بعد ؛  -0کالبدی با مؤلفهها ی (فرم شهر ،حمل نقل ،فضای سبز و انرژی خورشیدی )  -2زیستمحیطی
با مؤلفههای (محیطزیست پایدار ،کیفیت زندگی محیطی و انرژی تجدید پذیر )  -3اقتصادی با مؤلفههای (رفاه اقتصادی ،هزینههای
زیر بنایی و بازار ملک و املاک )  -1اجتماعی با مؤلفهها ی (همبستگی اجتماعی  ،مدیریت و کیفیت زندگی اجتماعی ) و  -5مدیریت
در حالت کلی یک مدل مسیری از دو مدل اندازه گیری و ساختاری تشکیل می شود .منظور از بررسی مدل اندازه گیری ،بررسی
وزن ها و بارهای متغیرهای مکنون و منظور از بررسی مدل ساختاری بررسی ضرایب مسیر بین متغیرهای مکنون میباشد .در بخشهای
آتی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی  )CFA ( 0ارزیابی مدل اندازه گیری صورت می پذیرد .در تحلیل عاملی تأییدی درجه برازش مدل،
کفایت بارهای عاملی ،باقیماندههای استانداردشده و واریانسهای تبیینشده برای متغیرهای مشاهدهشده تعیین میشود.
تحلیل مدل اندازهگیری
در تحلیل مدل اندازه گیری به ارزیابی مدل با استفاده از تحلیل عاملی ،بررسی سازگاری درونی مدل ،بررسی اعتبار مدل و مدل
ساختاری تحقیق پرداخته میشود.
ارزیابی مدل اندازهگیری با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی
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سیستمی با مؤلفههای (مدیریت سازمانی  ،رویکرد سیستمی و برنامهریزی جامع ) است.

برازش کلی مدل اندازه گیری توسط تحلیل عاملی تأییدی تعیین میشود .مهمترین هدف تحلیل عاملی تأییدی ،تعیین میزان توان
است که آیا تعداد عاملها و بارهای متغیرهایی که روی این عاملها اندازه گیری شدهاند ،با آنچه بر اساس تئوری و مدل نظری انتظار
میرود ،انطباق دارد یا نه .این نوع تحلیل ،به آزمون میزان انطباق و همنوایی بین سازههای نظری و سازههای تجربی تحقیق میپردازد.
در این روش ،پس از انتخاب متغیرها و شاخصهای مربوطه بر اساس مدل مفهومی اولیه ،آزمون میشود که آیا متغیرها و عوامل
1 Confirmative Factor Analysis
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مدل مفهومی از قبل تعریفشده با مجموعهای از دادههای مشاهدهشده است .به عبارتی ،تحلیل عاملی تأییدی درصدد تعیین این مسئله

ارائه یک مدل راهبردی برای دستیابی به توسعه پایدار شهری د ر کلانشهر مشهد 32/

آنطوری که انتظار میرفت روی مدل مفهومی پیشبینیشده بارگذاری شدهاند یا ترکیب آنها عوضشده و روی متغیر دیگری
بارگذاری شدهاند؟ (حبیبپور ،صفری .)317: 0388 ،بدین منظور پس از محاسبات آماری ،در شکل 0مدل اندازه گیری تحقیق به همراه
ضرایب مربوطه ارائهشده است.
مدل اندازه گیری ارتباط میان سازهها و سنجهها را مشخص میکند .جهت این ارتباط میتواند از سازه به سمت سنجهها (اندازه گیری
انعکاسی) یا از سنجهها به سمت سازهها (اندازه گیری ترکیبی) باشد (آذرو همکاران . )23 :0390 ،طبق مدل مفهومی یادشده در این
مرحله و قبل از برازش مدل ساختاری آن ،لازم است بررسی شود آیا  00متغیر مشاهدهشده (عوامل پرسشنامه) 5 ،متغیر پنهان (پایداری
محیط زیست ،پایداری کالبدی ،پایداری اقتصادی ،پایداری اجتماعی و پایداری مدیریت سیستم) را منعکس می کنند؟

مدل اندازه گیری توسط تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای پژوهش ،در تکنیک  PLSتوسط میزان بارهای عاملی هر نشانگر مشخص
میشود (فالک ،میلر . )0992 ،بارهای عاملی هر نشانگر که در شکل 0ارائهشدهاند .برای بررسی دقیقتر در جدول 3این مقادیر (میزان
بارهای عاملی برای عوامل تحقیق) به همراه انحراف معیار  ،مقادیر آماره آزمون و معنی داری متناظر با آن گزارششده است.
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شکل  -1مدل اندازهگیری تحقیق
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جدول  - 9نتایج تحلیل عاملی تأییدی

متغیر

عامل
محیطزیست پایدار









انرژی تجدید پذیر









فرم شهر









حملونقل









فضای سبز









انرژی خورشیدی









رفاه اقتصادی









هزینه های زیر بنایی









پایداری اقتصادی

بازار ملک

8 







همبستگی اجتماعی









مدیریت









پایداری اجتماعی

کیفیت زندگی اجتماعی









مدیریت سازمانی









رویکرد سیستمی









پایداری مدیریت

برنامه ریزی جامع









سیستمی

*مقادیر  1/111به معنی صفر مطلق نیست و درواقع تنها تا رقم سوم پس از اعشار صفر میباشد.

با توجه به مقادیر مندرج در جدول فوق میتوان بیان داشت که ،ضرایب استانداردشده (همان ضرایب معمولی مدل هستند که به
بازه  -0تا  0انتقالیافتهاند) از مقادیر نسبتاً بزرگی برخوردارند .همچنین در این جدول انحراف معیار  ،مقدار آماره تی-استودنت و
معنی داری متناظر با هر عامل نشان دادهشده است .بر این اساس با توجه به مقادیر آماره آزمون  0و معنی داری متناظر با آن میتوان
برای هر عامل بیان داشت که؛ نقشی مهم در تبیین متغیر متناظر ،ایفا می کنند یا خیر .با یک بررسی دقیق نتایج مندرج درجدول،میتوان
بیان داشت که بر اساس مقادیر معنیداری در بین عوامل تشکیلدهنده متغیر پایداری زیستمحیطی ،متغیر پایداری کالبدی ،متغیر
پایداری اقتصادی ،متغیر پایداری اجتماعی و متغیر پایداری مدیریت سیستمی چون  P-value <1/15است لذا وجود این عوامل نقش
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پایداری زیستمحیطی کیفیت زندگی محیطی

پایداری کالبدی

ضریب مسیر انحراف معیار آماره آزمون معنیداری
استانداردشده
P-value
T-value

مهمی در تبیین متغیرهای متناظر دارند .به بیان واضحتر عوامل  00گانه تحقیق ،متغیرهای پایداری زیستمحیطی ،پایداری کالبدی،
مؤلفه ها ،لازم است تا سازگاری درونی و نیز اعتبار مدل موردسنجش قرار گیرد .برای این منظور در الگوسازی معادلات ساختاری بر

1 T est Value
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پایداری اقتصادی ،پایداری اجتماعی و پایداری مدیریت سیستمی را تبیین می کنند .پس از ارزیابی مدل اندازه گیری تحقیق و تبیین

ارائه یک مدل راهبردی برای دستیابی به توسعه پایدار شهری د ر کلانشهر مشهد 31/

پایایی تکنیک  PLS0از پایایی سازه برای بررسی سازگاری درونی و واریانس تبیین شده (استخراج شده) برای بررسی اعتبار مدل
بهره گیری میشود.
بررسی سازگاری درونی مدل
سازگاری درونی یا پایایی سازه  2این امکان را فراهم می سازد تا سازگاری درونی شاخصهایی که یک مفهوم را میسنجند بررسی
شود .بهعبارتدیگر پایایی سازه نشان میدهد متغیرهای مشاهده شده (نشانگرها) با چه دقتی متغیر مکنون (پنهان) را میسنجند .برای
اندازه گیری سازگاری درونی در مدل  ، PLSاز شاخص پایایی ترکیبی  3استفاده میشود .این شاخص بر اساس ضریب آلفای کرونباخ
محاسبه میشود .مقدار این شاخص باید بزرگتر یا مساوی  1/0باشد ) )Nunnally,1988جدول  1مقدار پایایی سازه یا سازگاری درونی
را برای هریک از متغیرهای مکنون مدل تحقیق نشان میدهد.
جدول  -4سازگاری درونی متغیرهای مکنون تحقیق (ضریب آلفای کرونب اخ و پایایی ترکیبی)

نوع

متغیر

مقدار ضریب انحراف معیار

آماره آزمون معنیداری

آلفای کرونباخ
پایایی ترکیبی

پایداری زیستمحیطی

0/893

0/036

25/149

0/000

پایداری کالبدی

0/807

0/106

7/600

0/000

پایداری اقتصادی

0/712

0/243

2/107

0/036

پایداری اجتماعی

0/903

0/082

10/995

0/000

پایداری مدیریت سیستمی

0/895

0/095

9/418

0/000

پایداری زیستمحیطی

0/934

0/021

45/370

0/000

پایداری کالبدی

0/875

0/068

12/836

0/000

پایداری اقتصادی

0/755

0/109

6/917

0/000

پایداری اجتماعی

0/940

0/048

19/761

0/000

پایداری مدیریت سیستمی

0/935

0/054

17/187

0/000

*مقادیر  2/222به معنی صفر مطلق نیست و درواقع تنها تا رقم سوم پس از اعشار صفر میباشد.

همانطور که مشاهده می شود مقدار ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برای هر  5متغیر تحقیق مقادیری بالاتر از  1/0کسب
کرد ه است .همچنین بر اساس مقادیر معنی داری چون  P-value <1 /15میباشد ،بنابراین میتوان چنین بیان داشت که مدل اندازه گیری
از پایایی سازه مناسبی برخوردار است لذا سازگاری درونی مدل تأیید می گردد.
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T-value

P-value

بررسی اعتبار مدل

Partial Least Square
Construct Reliability
Composite Reliability
Convergent validity

1
2
3
4
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روایی همگرا در مدل  PLSتوسط معیار میانگین واریانس استخراجشده  )AVE( 0مورد تحلیل قرار می گیرد .این معیار یا شاخص
نشاندهنده میزان واریانسی است که یک سازه (متغیر مکنون) از نشانگرهایش (متغیرهای مشاهدهشده) به دست میآورد .برای این
معیار منگر  2و همکاران (  )0990مقادیر بیشتر از  1/1را پیشنهاد میکنند .چراکه این مقدار تضمین می کند حداقل  11درصد واریانس
یک سازه ،توسط نشانگرهایش تعریف میشود .نتایج حاصل از بررسی روایی همگرای مدل مفهومی تحقیق نشان میدهد که تمامی
مقادیر میانگین واریانس استخراجشده برای هر پنج متغیر تحقیق ،از مقدار  1/1بیشتر بود ه و مقادیر معنیداری  P-value <1/15میباشد،
بنابراین مدل اندازه گیری از روایی همگرای مناسب برخوردار است.
ب ) روایی

واگرا 0

روایی واگرا یا روایی تشخیصی ،نشان دهنده ساختار بازتابنده قویترین ارتباط درونی سازههای هر متغیر نسبت به سایر متغیرهای
مدل را نشان میدهد ( .)Hair et al, 2017: 143روشهای متفاوتی برای سنجش مقدار روایی واگرا وجود دارد ،یکی از این معیارهای
توسط فورنل و لرکر 1در سال  0980ارائهشده است .در سالهای اخیر به دلیل پیشرفت چشم گیر مدل های ساختاری ،معیاری جدید
هتروتریت-مونوتریت  )HTMT( 5توسط رینگ و سارسدت در سال  2105ارائهشده است که پس از تست و ارزیابی به روشهای
شبیه سازی نشان داد که این معیار از سایر معیارها برای تشخیص روایی واگرا از کارایی بیشتری برخوردار است

( Henseler et al,

 .)2015 : 135نتایج حاصل از بررسی روایی واگرایی مدل مفهومی تحقیق نشان میدهد که تمامی مقادیر  HTMTبرای هر پنج متغیر
تحقیق ،از مقدار  1/85کمتر بوده و مقادیر معنیداری  P-value <1/15میباشد ،بنابراین مدل اندازه گیری از روایی واگرای مناسب

تحلیل مدل ساختاری
پس از تحلیل مدل اندازه گیری در سه بخش ارزیابی مدل اندازه گیری با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و بررسی سازگاری درونی و
اعتبار مدل ،جهت دستیابی به مدل اقتضایی یا نهایی تحقیق و نیز بررسی فرضیات تحقیق به تحلیل مدل ساختاری پرداخته میشود.
بدین منظور ،معنیداری مسیر  5متغیر پایداری زیستمحیطی ،پایداری کالبدی ،پایداری اقتصادی ،پایداری اجتماعی و پایداری مدیریت
سیستمی در تشکیل توسعه پایدار شهر ،ازنظر آماری توسط مقادیر  T-valueبهعنوان آماره آزمون و مقادیر  P-valueمتناظر با آن
بهعنوان سطح معنی داری آزمون بررسی میشود .در جدول 5پس از برازش مدل ساختاری تحقیق ،به ازای مسیرهای بیانشده  ،ضرایب
مسیر استانداردشده مدل معادلات ساختاری ،انحراف معیار و مقادیر  T-valueو  P-valueمتناظر با آنها ارائه و گزارششده است .قاعده
کلی تصمیم گیری مدلهای ساختاری بر اساس مقادیر  T-valueچنین است که اگر مقدار قدر مطلق مقادیر  T-valueبرای ضریب
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برخوردار است.

مسیری ،بیش از  0/90باشد آن ضریب مسیر در سطح اطمینان  95درصد معنیدار است .متناظر با این نکته برای هر ضریب مسیری
که مقدار  P-valueکمتر از  1/15باشد ،آن ضریب مسیر در سطح اطمینان  95درصد معنیدار است.
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*مقادیر  1/111به معنی صفر مطلق نیست و درواقع تنها تا رقم سوم پس از اعشار صفر میباشد.

با توجه به نتایج جدول  5و توضیحاتی که بیان شد ،معنی داری مسیرهای پایداری زیستمحیطی ،پایداری کالبدی ،پایداری ا قتصادی،
پایداری اجتماعی و پایداری مدیریت سیستمی در تشکیل توسعهی پایدار شهر بر توسعهی پایدار شهری تأییدشده است ،چراکه برای
هر  5مسیر  P-value <1/15بهدستآمده است .لذا مناسبت مدل تحقیق در برازش به دادههای گردآوریشده تأیید میشود .بر این
اساس مدل ساختاری قابل برازش بوده و ضرایب مسیر برای متغیرهای تحقیق ،طبق نتایج جدول خواهد بود.
در مدل ساختاری تحقیق (شکل  ، )0ضرایب مسیر استانداردشده (ضریب مسیر استانداردشده بیانکننده وجود رابطه علی خطی و
شدت و جهت رابطه بین دو متغیر مکنون است .در حقیقت همان ضریب رگرسیون در حالت استاندارد است که مقادیر آن بین  -0تا
محیطزیست بزرگترین ضریب مسیر را بر توسعه پایدار شهری دارد .با توجه به نحوه سنجش آزمودنیها که به مشکل ناپایداری در
کلانشهر مشهد پرداختهاند ،بزرگتر بودن ضریب مسیر پایداری محیطزیست حاکی از آن است که مهمترین مشکل ناپایداری شهری
در کلانشهر مشهد ،ناپایداری محیطزیست میباشد (عوامل تشکیلدهنده ناپایداری محیطزیست شامل محیطزیست ناپایدار ،پائین بودن
کیفیت زندگی محیطی و عدم استفاده مناسب از انرژی تجدید پذیر میباشند).
با توجه به نتایج بهدستآمده تحقیق بر اساس نظرات گروه خبرگان مدیریت شهری ؛ مهمترین راهکارهای دستیابی به یک مدل
راهبردی برای دستیابی به توسعه پایدار شهری در کلانشهر مشهد ارائه یک مدل جامع با تأکید بر ابعاد پنج گانه توسعه پایدار شهری
شامل ابعاد کالبدی ،زیستمحیطی  ،اقتصادی  ،اجتماعی و مدیریت سیستمی است.
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