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Extended abstract  

Introduction  

Nowadays, extensive and rapid urbanization has caused cities to face many problems and led to 

endanger people's health, grow of the health discussion in public forums and provide solutions 

to the problems of rapid urbanization. One of these strategies is the implementation of the 

healthy city project, and considering the importance of sociocultural factors in the study of 

cities, this study was conducted with the aim of explaining the role of sociocultural factors 

affecting the achievement of the healthy city pattern and then by addressing it, seeks to achieve 

cities that are responsible for the environmental, economic, sociocultural problems, etc. on the 

one hand, and the mental and physical problems of the citizens on the other hand. The present 

study, with the knowledge of the importance of this subject and in view of the importance of 

addressing sociocultural issues that are considered as one of the most important ones of urban 

society, has studied the role of sociocultural factors affecting the achievement of a healthy city 

in Behbahan to recognize and analyze the sociocultural  problems and issues related to the 

indicators of a healthy city in the field of environmental, economic, urban attractiveness and 

health care in Behbahan, which is emphasized by the World Health Organization, to achieve a 

pattern of a healthy city. 

 

Methodology 

This research is a qualitative-quantitative, applied and descriptive-analytical one in terms of 

approach, purpose and nature, respectively. In this regard, in connection with the theoretical 

foundations related to the subject, the library method and in order to obtain the required data 

from the citizens (over fifteen years old), the field survey method has been used, so that at first, 

382 questionnaires were obtained based on Cochran's model, and 400 questionnaires were 

distributed and completed among citizens in proportion to the population of the districts for 

greater confidence and accuracy. SPSS and SMART PLS software programs were also used to 

assess the impact of sociocultural factors in the city. To assess the validity of the questionnaire, 

the opinions of 30 specialized professors as well as experts and city managers of Behbahan were 
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used, and finally the author's questionnaire was approved. To confirm the validity of the 

measurement tool, three types of evaluation validity were used as content validity, convergent 

validity and divergent validity. 

 

Results and discussion 

The results of the test of research hypotheses in the t-statistic showed that the absolute value of 

the t-statistic for the effect of social factors and their role in healthy city indicators was 3.611 

and for cultural factors was 3.595 and also path coefficients for social factors 0.217 and for 

cultural factors 0.204 that the research hypotheses are acceptable and cultural and social factors 

play a role in creating a healthy city in Behbahan. Considering that CV Red for the indicators of 

a healthy city is 0/055 and CV Com is 0.489, and for social factors 0.334 and 0.340, 

respectively, and for cultural factors 0.401 and 0.445, which indicates the optimal quality of the 

measurement model and the optimal quality of the structural model. 

Among its components, inter-sectoral and participatory collaboration with the average of 1.92 

and 2.38, respectively, which have a lower than average level and the worst conditions that 

indicate people are less involved in urban planning. In addition, there is a powerless cooperation 

between the urban institutions to solve the city's problems, and only the feeling of belonging to 

the place component with an average of 3.56 is in better condition. Cultural factors with an 

average of 3.15 are in a better condition in Behbahan city and healthy city variable with an 

average of 2.18 which indicates that Behbahan city is lower than average in terms of indicators 

of healthy city, so that all sub-indicators are in an undesirable situation, including 

environmental, health care, urban attractiveness and economic. 

 

Conclusion 

Following the rapid growth of urbanization and population in the last century in Iran and other 

countries on the one hand, and the problems that followed in the proper management and 

planning of cities, especially in developing countries on the other hand, cities have become to a 

place that   faced all kinds of shortcomings and problems in the field of sociocultural, economic, 

environmental, health care and other issues that urban managers and planners have sought to 

address existing problems. Followed it, in 1984, for the first time in order to get out of the 

current situation of cities, Professor Dahl coined the term Healthy City and was complimented 

by the World Health Organization (WHO) which saw it as in line with its goals and policies. 

Gradually, it was widely used in the world's urban planning literature to solve the problems and 

issues that cities faced, and the projects of Healthy City were implemented in most cities of the 

world. These days, Behbahan city, with a population of 122.604, is facing many challenges. 

Therefore, this study aimed to elucidate the role of socio-cultural factors in achieving a healthy 

city pattern in Behbahan. In this regard, SPSS and SMART-PLS2 software programs were used 

to evaluate the research hypotheses. The results showed that sociocultural factors have a 

significant role, effect and relationship with the indicators of a healthy city, but these factors do 

not have desirable conditions in Behbahan city and also the indicators of a healthy city are not 

in a good situation in it. So, it can be expressed that Behbahan city does not have the conditions 

of a healthy city. 
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 چکیده

مت ند کـه سـالسترده و سریع موجب شده که شهرها با مسائل و مشکالت زیادی مواجه گردامروزه شهرنشینی گ
ل حـشدن بح  سالمت در مجامع عمومی و ارائـه راهکارهـایی در جهـت افراد به مخاطره افتاده و موجب مطرح

یت عوامل اهمجه به معضالت شهرنشینی سریع گردیده، یکی از این راهکارها اجرای پروژه شهر سالم است و با تو
ر بـر اجتمـاعی مـؤث -طالعه شهرها، این پژوهش با هدف تبیـین نقـش عوامـل فرهنگـیاجتماعی در م-فرهنگی

و بـر  ع کـاربردیدستیابی به الگوی شهر سالم در شهر بهبهان انجام گردیده، این پژوهش بر اساس هـدف از نـو
پرسشـنامه  400سال و تعـداد  15 دان باالیباشد. جامعه آماری شهرونحلیلی میت -اساس ماهیت از نوع توصیفی

و  SPSSافـزار هر سـالم از نرماجتماعی در شـ-توزیع گردید، همچنین برای سنجش تأثیر نقش عوامل فرهنگی
SMART PLS شده است. بر اساس نتایج حاصـل از توصـیف متغیرهـای عوامـل فرهنگـی، عوامـل استفاده

دهنده این است که شهر بهبهان یک شـهر ، نشان18/2و  33/2، 15/3اجتماعی و شهر سالم به ترتیب با میانگین 
شان داد ن tدر حالت نمایش آماره  PLSفاده از مدل های تحقیق با استسالم نیست. نتایج حاصل از آزمون فرضیه

و بـرای عوامـل  611/3های شهر سالم ها در شاخصبرای تأثیر عوامل اجتماعی و نقش آن tکه قدر مطلق آماره 
 217/0( و همچنین ضرایب مسیر برای عوامل اجتمـاعی 96/1تر از بزرگ tآمده )ضریب دستبه 595/3هنگی فر

آمده که فرضیات تحقیق تائید و عوامل فرهنگی و اجتمـاعی دارای رابطـه دستبه 204/0و برای عوامل فرهنگی 
 معنادار و تأثیرگذاری بر دستیابی شهر سالم در بهبهان دارند.
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 مقدمه

نهـا تعنوان یـک پدیـده همگـانی قرن بیست و یکم، سده انفجار جمعیت شهری است و لبریز شدن شهرها از جمعیت به
قـالب صـنعتی و (. ان3 :1377مختص کشورهای ثروتمند و صنعتی نیست، بلکه ویژگی کشورهای فقیر نیز هست )بورژل،

محیطی سرعت بخشید که امروزه مسائلی چنان به مسائل و مشکالت زیستبه دنبال آن پیشرفت تکنولوژی در جهان آن
ها و ازحد از منابع طبیعـی، تخریـب اکوسیسـتمبرداری بیشهای محیطی، بهرهرویه جمعیت و آلودگیهمچون افزایش بی

هـای سـریع و قابـل وصـول نماینـد حلیابی مسائل موجود اقدام به ارائـه راها با ریشهغیره اندیشمندان را بر آن داشت ت
های مختلـف بـا آن نوعی شهرهای جهان به شـکل(. با بروز چنین تهدیدهایی در زندگی شهری که به35: 1385)آزادی،

های یفیت محی  زندگی در سکونتگاهن بهداشت جهانی با هدف ارتقاء کالمللی نظیر سازماهای بینسازمان .اندمواجه بوده
ان بـه ادبیـات های ایـن سـازمانسانی اقدام به فعالیت نمودند. واژه شهر سالم نیز ازجمله مفاهیمی بود که در طی گزارش

ت و فکـر شـهر سـالم و شـهروندان سـالمت، متناسـب بـا موقعیـ (.Thompson,2007:1)شهرسازی جهان وارد شد 
 ها درها و اندیشـهیابد. گرچه تبـادل تجربـهاقتصادی و اقلیمی مناطق گوناگون تحقق می های اجتماعی، فرهنگی،ویژگی

های یکسان اسـتفاده کـرد. هـر یـک از روش ،توان در شیوه و الگوی واحدکند، نمیسطح جهانی نیز نقش مهمی ایفا می
 ،اقتصـادی ،بنـدی اجتمـاعیکیبا دارند و شهر و شـهروندان آن نیـز از نظـر ترهای خاص خود رشهرهای جهان ویژگی

 ،ها از یکدیگر متفاوت هستند )آزاد ارمکی و همکـارانها و ظرفیتها، تواناییساختار اجتماعی فرهنگی و نیز میزان فعالیت
 وی نامناسـب تجهیـزات شـهر ،(. عالوه بر مسائل ذکرشده در شهر بهبهـان مسـائلی ماننـد نماهـای نامناسـب8: 1391
حـی ، های اجتماعی، وجود عناصر ناقض زیبایی و خوانایی معدم ساماندهی فعالیت ،ای غیراصولیوسازهساخت ٬فرسوده
( هـدایت آب سـطحی و فاضـالب 3: 1395،ای عناصر شهری )نصـیرپور و همکـارانهای غیراصولی و سلیقهآمیزیرنگ

 ،دد )خالصه گزارش طـرح جـامعگرجام مییوه سنتی انشآوری و دفن زباله به جمع ٬سبک شهر به سمت رودخانه مارون
 ،کند و در کنار آن با توجه بـه عظمـت فرهنگـیپرداختن به موضوع شهر سالم را ایجاب می ( که ضرورت16-17: 1390

( و 67: 1383،رسـد )جوکـار قنـواتیپنجم قبل از مـیالد می هزارههنری شهر بهبهان )ارجان( که قدمت آن به  ،اجتماعی
-رهنگـیدر شهر بهبهان وجود دارد مانند عدم توازن در پـراکنش مراکـز ف در حال حاضراجتماعی که  -مسائل فرهنگی

طمات سنگین بر بافت ل .(31: 1375،مسجد و امامزاده در مرکز شهر )طرح جامع بهبهان 80اجتماعی مانند تمرکز بیش از 
هـا گـی ایـن تخریباعی و فرهنها بدون توجه به تأثیرات اجتماندرپی جهت تعریض خیابهای پیتاریخی حاصل تخریب

ای زشـت بـا کالبد بافت را بـه چهـره ٬ات اجتماعی و فرهنگیها عالوه بر اثرصورت گرفته است و در نهایت این تخریب
کـه در پـی نشینی و مسائل مربوط به آن(. وجود حاشیه5: 1395،آلودگی بصری فراوان بدل کرده است )مشهور و مشهور

هـای جدیـد و نـو سرعت زیادی شهر را فرا گرفت و محالت تازه و خیابانبه 1370-1360ای ههایی که از سالمهاجرت
بررسـی و مطالعـه بلخلق نمود که به همراه آن مسائل اجتماعی فرهنگی و روحی و رفتاری را در پی داشته اسـت کـه قا

های تجـاری یـا در سـاختمان( و همچنین به دلیل آنکه بافت تـاریخی یـا قـدیمی در پشـت 158: 1393،است )مختاران
های تنـگ و باریـک باعـ  از بـین گونه فضاها و کوچهور کافی در ایننداشتن ن قرار دارد. جوارهای همها و خیابانکوچه

دهی مشـاغل غیررسـمی ماننـد عـدم سـازمان ٬شـودبردن زیبـایی راسـته و همچنـین پـایین آوردن سـطح امنیـت می
هـای پیـاده محـور و نقـش جود خیابانوعدم  ٬رو و خارج از واحد اداریپیاده ر حریمها و قرار دادن اجناس دفروشدست
، ر و همکاراننصیرپو) یانسانفرهنگی و تبلور ارتباطات  –بخشی و تداوم تاریخی هویت، ها در ایجاد تعامالت اجتماعیآن

، های مـرتب  )مشـهور و مشـهورنر ارگاعدم وجود مشارکت و وحدت نظری و عملی میان شهرداری و سای .(5-6: 1395
سازی مـردم در امـور های آموزشی کافی در راستای فرهنگدر جهت همکاری بین بخشی و عدم وجود برنامه .(7: 1395

بر  راجتماعی مؤث -تبیین نقش عوامل فرهنگیپژوهش مختلف شهر در راستای مشارکت بیشتر شهروندان. بنابراین هدف 
 اجتماعی نقش -رهنگیو در پی یافتن این سؤال است که آیا عوامل ف در شهر بهبهان است دستیابی به الگوی شهر سالم

 گردد:های زیر مطرح میفرضیهپژوهش . در راستای سؤال مؤثری بر شهر سالم در بهبهان دارد؟ رابطهو 
 دارد. ی وجودستیابی به الگوی شهر سالم در شهر بهبهان رابطه معناداراجتماعی و د -بین نقش عوامل فرهنگی 
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 بین نقش عوامل فرهنگی و دستیابی به الگوی شهر سالم در شهر بهبهان رابطه معناداری دارد. 
 .بین نقش عوامل اجتماعی و دستیابی به الگوی شهر سالم در شهر بهبهان رابطه وجود دارد 

 شند:بابرخی از تحقیقاتی که در زمینه شهر سالم به رشته تحریر درآمدهاست به شرح ذیل می
انداز سالم: نخسـت بهداشـت روانـی بـا روش توصـیفی بـه ای تحت عنوان شهر سالم، چشم( در مقاله2016) 1جیانگ بی

یافته که برای حل پرداخته و به این نتیجه دست بررسی شهرنشینی و صنعتی شدن چین و مسائل و مشکالت ناشی از آن
فرهنگـی  -های اجتمـاعیاز زمین و بازسازی صنایع و مشارکت با تنظیم مقررات استفاده ٬زیستمشکالت آلودگی محی 

( در پژوهشـی تحـت عنـوان 2016و همکـاران ) 2وانـگ .های ناشـی از آلـودگی را کـاهش دادتوان آسیبشهروندی، می
ه یافتبه این نتیجه دسـت زیست سالمهایی جهت ایجاد محی راهکربن در چین با ارائه شهر سالم کم توسعهوضعیت فعلی 

دهنـده کـربن، وسـاز کاهشکه برای تـرویج و توسـعه شـهری کـاهش کـربن و سـاخت طراحـی سـطح بـاال از ساخت
 -توانـد در بهبـود بخشـی مناسـبات اجتمـاعیاند که این عوامل میهای مرکزی یک سری مقررات صادر کردهوزارتخانه

 مقالـه( در 2016و همکـاران ) 3بنیتـو دل پـوزوالگوی رسیدن به شهر سالم موفق باشد.  ارائهفرهنگی شهروندان و تحقق 
( بـا 4های خوب بر اساس یک مطالعه موردی در اسپانیا )شهر ویتوریـاهای اجتماعی و شهرهای سالم: گسترش شیوهشبکه
اند که استفاده از دوچرخه در یافتهبه روش توصیفی به این نتیجه دست هایی برای دستیابی به شهر سالمارائه روشهدف 
( در پژوهشی تحت عنوان ارزیابی 1394عنوان یک استراتژی برای یک شهر سالم است. شماعی و همکاران )ل کار بهمح

های کاربری اراضی شهری با تأکید بر سرانه مطلوب شهر سالم در بابل با استفاده از استفاده از تحلیـل راهبـردی شاخص
اضی شهر بابل نسبت به شهر سالم خیلـی پـائین تـر اسـت و کمبـود های کاربری اراند که سرانهیافتهبه این نتیجه دست

( در پژوهشی تحت عنوان تحلیل و ارزیابی کیفیت زندگی شهری با رویکرد شهر 1396) زیادی وجود دارد. رحیمی و پازند
ای شـهر هتحلیلی بـا ارزیـابی شـاخص -سالم در کرمان با هدف دستیابی به استانداردهای شهر سالم و با روش توصیفی

های سـالمتی، بهداشـت اند که شهر کرمـان از نظـر شـاخصیافتهبه این نتیجه دست SPSSافزار سالم با استفاده از نرم
عمومی، آسایش و زیبایی شهری با استانداردهای شهر سالم فاصله دارد و از جنبه امنیـت بـه اسـتانداردهای شـهر سـالم 

 نزدیک است.
ای جـامع و دقیـق ر بر دستیابی به الگوی شهر سالم در ایران مطالعـهاجتماعی مؤث -یدر مورد تبیین نقش عوامل فرهنگ

اقتصـادی و ، محیطیزیسـت، کالبـدی بیشـتر بـه عوامـل شـدهشهر سـالم انجام نشده است. تحقیقاتی که در زمینهانجام
لذا این تحقیق در مقایسه با  .جتماعی توجه شده استا -ندرت به عوامل فرهنگیو به شده استبهداشت و درمان پرداخته

شـده انجام آید. درواقع کارهای پژوهشـیتحقیقات صورت گرفته در زمینه شهر سالم متمایز و پژوهشی نوین به شمار می
ثیرگذاری آن در شهر سالم اجتماعی و تأ-طورکلی بوده و به ارتباط عوامل فرهنگیبعدی و در حوزه شهر سالم بهتنها تک

 ز نوآوری برخوردار است.نگاه نشده است، لذا انجام چنین کار علمی در نوع خود جدید و اصورت توأمان به
 

 مبانی نظری
ریزی شـهری، اقتصـاد، شناسی، جغرافیـای شـهری، برنامـههایی از جامعهمفهوم شهر سالم بسیار گسترده است و دیدگاه

گیرد. از نظر یک اقتصاددان، شهر سالم شهری بر میعالوه بهداشت عمومی را در های دیگر بهسیاست و تعدادی از رشته
ریز شـهری، شـهر سـالم است که در شرای  کالبدی خوبی قرار داشته و صادرات و واردات متعالی دارد. از نظر یک برنامه

ونقـل و فضـای سـبز اسـت. همچنـین از های مسکن، حملشهری است که دارای خصوصیات کالبدی مناسبی در زمینه
، شـهر سـالم یـدها(. 2: 1395... تعاریف متفاوتی نیز دارد )حیدری و همکـاران، ریز بهداشتی وشناسی، برنامهمعهدیدگاه جا

شـود کـه در این ایده بر ایـن نکتـه تأکیـد می .(13-12: 1374،بحرینیکند )می زنده را محله و شهر به افراد تعلق حس

                                                           
1 . Giyang Bi 

2 . Wang 

3 . Del Puzo 

4 . Vitoria 
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هنگی و تعامـل همـه عناصـر اعـم از مـردم، دولـت و نظـام همـا، داشتن شهر سالم و شهرنشینی متعادل بدون همکاری
 (NGO)های غیردولتـی ها و سایر نهادهای شـهری ماننـد شـورای شـهر و حتـی سـازمانشهرداری، ریزی کشوربرنامه

تـی. مـک. "عنوان یک مقوله سالمت عمومی بر اسـاس تفکـر پروفسـور (. شهر سالم به235: 1382،نخواهد بود )نقدی
و  19یافته در قرون ترین عامل ارتقاء سطح سالمت در کشورهای توسعهذاشته شد. او دریافته بود که مهمبنیان گ "کئون
محیطی و زیسـت، بلکـه بـه دلیـل تغییـرات اجتمـاعی صرفاً پیشرفت در امور خدمات بهداشتی و درمانی نبوده است، 20

و پیـرو  1980های میـانی دهـه در سـال "سالم شهرهای"(. ایده 3: 1376،اقتصادی بوده است )سازمان جهانی بهداشت
(. ایـن lee,2007:3)در کانادا با تمرکز بر ارتقاء سالمتی جامعه شکل گرفت  "های بهداشتیفراسوی مراقبت"کنفرانس 
سرعت موردتوجه سازمان بهداشت جهانی قرار گرفت و در زمان کمی تبـدیل بـه یـک جنـبش جهـانی گردیـد مفهوم به

(Donchin et al,2006:1.)  1370که در آذرماه سـال  "نخستین سمپوزیوم شهر سالم"اندیشه شهر سالم در ایران در 
تهران )شـهرری(  20 منطقهخدماتی شهرداری  محدوده در تهران برگزار شد مطرح شد. در پی برگزاری سمپوزیوم مذکور

 "ستاد شـهر سـالم" 1371ر اسفندماه سال اجرای ابتکارات شهر سالم در تهران انتخاب شد. د محدودهعنوان نخستین به
های مردمی و با همت شهرداری تهران افتتاح های بین بخشی و مشارکتهمکاری کنندههماهنگعنوان ساختار تهران به

های (. در سـال63 -62: 1376،شهر سالم معرفی شد )طبیبیـان پروژهعنوان نخستین مکان اجرای آبان به 13شد و کوی 
اهـداف و  (.4: 1391،انـد )محمـدی و مویـدفراجرای پروژه شهر سـالم را تجربـه نموده ٬یگر در این راستابعد چند شهر د

 است. ( ذکرشده1طور خالصه در جدول شماره )های شهر سالم بهسیاست
 

 های شهر سالمترین اهداف و سیاست. مهم1جدول شماره 
 های شهر سالمسیاست اهداف شهر سالم

 توسعه نگرش سالمت شهرها هاگیریطرح سالمت شهری و مشارکت زنان در تصمیممشارکت جامعه در 

 های سیاسی و اجتماعی شهرهاارتقاء بهداشت در برنامه وسیله مدیران ملی و شهریآموزش شهروندان در زمینه سالمت به

 های اجتمـاعی دردادن اختیارات به مسئولین شهری و مشارکت دادن سازمان
 یافتهزندگی جوامع کمتر توسعه ارتقاء شرای 

 تأکید بر اقداماتی جهت بهداشـت همگـانی کـه بـر روابـ 
 گذاردهای زندگی اثر میمتقابل بین افراد و محی  و روش

ارتقـاء سـطح  -ای از شهرها در مبادله و تکنولوژی اطالعاتایجاد یک شبکه
دیـاری گیری از همکاری بین بخشی و جلب خوسالمت جامعه شهری با بهره

 و مشارکت مردم

رد مبارزه با عواملی که سـالمتی افـراد سـاکن شـهر را مـو
 دهد سیاست اصلی پروژه شهر سالم استتهدید قرار می

 (1378،عبادی ؛Harpham et al, 2001) منبع: نگارنده با تلخیص از منابع

 

شهری متأثر گردیـده اسـت کـه در ت آرمانی تأثیر پذیرفته و هم از تفکراهای نوین شهرسازایده شهر سالم هم از نظریه
 .شودایش شهر سالم پرداخته میهای نوین در پیدبه دیدگاه (2این قسمت )جدول 

 

 های شهر سالمبندی نظریه. جمع2جدول شماره 

 ویژگی مهم ایده پردازان نظریه

اجتمـاعی در  ح زنـدگی سـالمکاهش سط -نشینیاشیهحعنوان راحلی برای مسائل باغشهر به (1980هاروارد ) باغشهر
ای متعـادل، مالکیـت عمـومی جـاد جامعـهاقتصادی، ای -خوداشتغالی، تعادل اجتماعی –لندن 

 ار و اوقات فراغتک -سکنم -زمین، برخورداری از مزایای شهر و روستا

ـــــعه  توس
 پایدار

 از حمایتدمعـ -شهری های محی ز آلودگیا جلوگیری -زندگی مردم استاندارد سطح بهبود (1987برانت لند )

 زیست شهریها از محی حمایت دولت -غنی و فقیر میان شکاف و آورزیان هایتوسعه

 -دی مسائل اقتصا -عی و کیفیت سکونت مسائل اجتما -زیستیتأکید بیشتر بر مسائل محی  (1975ریچارد رجیستر ) بوم شهر
ونقل غیر برتری حمل -دانحس تعلق به مکان و وجود نماد و شاخصه شهری در ذهن شهرون

 عنوان عامل اصلی موفقیت بوم شهرهروندان بهشجلب مشارکت  -موتوری بر موتوری

ـــــــد  رش
هوشـــمند 

 شهری

زیســت ســازمان حفاظــت محی 
ریزی انجمن برنامـه"و  "آمریکا
 (1970) "آمریکا

ونقـل عمـومی و کاسـتن از اثـرات نـامطلوب حمل -ترویج حیات مدنی و سرزندگی اجتماعی
 دسترسی پیاده - کاربری مختل -محیطییستز

دارا بـودن  -کـم سـطح در شنیداری دیداری و هایآلودگی -سبز فضای سرانه مناسب بودنزیســــت )در طرفــــداران محی  شهر سبز
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 -از مبـدأ آن جداسـازی همـراه بـه مـواد بازیافـت شکل بهترین -زباله تولید سرانه کمترین شده است(های اخیر مطرحسال
 محیطیکم بودن پیامدهای مخرب زیست -ونقل عمومیاده از حملاستف

ضرابی و  1384یاری،ز -1374بحرینی، -1393یف الدینی و همکاران،س -Wong& yuen,2011-Register,1987-Chrysochoou et al, 2012منبع: )

 (.1386رجبی سناجردی، دی وپاپلی یز -1390کاهن، -1388یاری و جانبابانژاد،ز -1383اگ،پ -1384موحد،1390همکاران،

 

 روش پژوهش

کمی است، بر اساس هدف از نوع کاربردی و بر اسـاس ماهیـت از نـوع  -این پژوهش از نظر رویکرد یک پژوهش کیفی
منظور ای و بـهباشد. در این زمینه در ارتباط با مبانی نظری مـرتب  بـا موضـوع، از روش کتابخانـهتحلیلی می -توصیفی

شده است کـه حجـم کـل ردنیاز از شهروندان )باالی پانزده سال(، به شیوه پیمایش میدانی بهره گرفتههای موکسب داده
آمده کـه دسـتعنوان نمونه بر اساس مـدل کـوکران بهپرسشنامه به 382باشد، از این تعداد نفر می 96252جامعه آماری 

معیت نواحی توزیع و تکمیل گردید. همچنین برای پرسشنامه بین شهروندان به نسبت ج 400برای اطمینان و دقت بیشتر 
شـده اسـت استفاده SMART PLSو  SPSSافـزار اجتماعی در شهر سالم از نرم-سنجش تأثیر نقش عوامل فرهنگی

نفـر از اسـاتید متخصـص و  30(. جهت سنجش روایی پرسشنامه، در سطح شهر بهبهان از نظرات 117: 1379،)حافظ نیا
شده است که در نهایت پرسشنامه نگارنده تائید شـده اسـت. بـرای مدیران شهری بهبهان استفادههمچنین کارشناسان و 
گیری از سه نوع روایی ارزیابی تحت عنوان روایی محتوی، روایی همگرا و روایی واگرا استفاده شد. تائید روایی ابزار اندازه

گیری و ادبیـات ایجادشـده و ایـن روایـی توسـ  زههای انـداوسیله اطمینان از سـازگاری بـین شـاخصروایی محتوی به
های هـر سـازه بـا یکـدیگر گـردد کـه شـاخصنظرسنجی از متخصصان حاصل گشت. روایی همگرا به این اصـل برمی

معیار روایـی همگـرا بـودن ایـن اسـت کـه میـانگین  (1981) 1الرکر و فورنل ای داشته باشند. طبق گفتههمبستگی میانه
بـا همبسـتگی بـین متغیرهـای  AVEباشد. روایی واگرا نیز از طریق مقایسه جـذر  5/0تر از بیشهای خروجی واریانس

باید بیشتر از همبسـتگی آن سـازه بـا  AVEهای انعکاسی جذر ( سنجیده شده و برای هر کدام از سازه5مکنون )جدول 
از دو معیار )ضریب آلفای کرونبـاخ (. جهت تعیین پایایی پرسشنامه Chou & Chen,2009)ها در مدل باشد سایر سازه

( بیشـتر 7/0و ضریب پایایی مرکب( استفاده شد. ضرایب آلفای کرونباخ تمامی متغیرها در این پژوهش از حداقل مقـدار )
کنـد هـر شاخصـی وزن یکسـانی دارد، متکـی بـر طور ضمنی فرض میبود. پایایی مرکب برخالف آلفای کرونباخ که به

را بـه  7/0دهد. پایایی مرکـب بـیش از ر سازه است، بنابراین معیار بهتری را برای پایایی ارائه میبارهای عاملی حقیقی ه
( نتایج پایـایی و روایـی ابـزار 3در جدول ) (.Fornell & Larcker,1981)دست آورد تا بیانگر ثبات درونی سازه باشد 

 طور کامل آورده شده است.سنجش به
 

 گیریپایایی ابزار اندازه روایی همگرا و .3شماره جدول 
ضریب پایایی  ابعاد موردبررسی متغیرها

 آلفای کرونباخ

 (CRضریب پایایی مرکب )
Pc>0/7 

ضریب میانگین واریانس 

 (AVEشده )استخراج

عوامل 
 اجتماعی

 744/0 897/0 828/0 احساس تعلق به مکان

 728/0 888/0 806/0 مشارکت

 761/0 949/0 932/0 های عمومیآگاهی

 661/0 849/0 725/0 اعتماد

 830/0 907/0 795/0 همکاری بین بخشی

عوامل 
 فرهنگی

 683/0 865/0 767/0 هویت

 735/0 891/0 815/0 هاپایبندی به ارزش

 795/0 964/0 954/0 ایمنی و امنیت

 شهر سالم

 858/0 979/0 975/0 محیطیزیست

 770/0 908/0 845/0 بهداشت و درمان

 691/0 870/0 779/0 ادیاقتص

 838/0 953/0 935/0 زیبایی شهری

                                                           
1 . Fornell & Larker 
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 موردمطالعهمحدوده 
 در. اسـت هبهـانب شهرسـتان مرکـز و باشـدمی هکتار 1758/2336 معادل مترمربع 23361758 مساحت با بهبهان شهر
 درجه 50 مختصات در ریاضی موقعیت لحاظ از. دارد قرار کشور غرب جنوب در استان این و خوزستان استان شرق جنوب

 بـه و. باشدمی متر 313 یادر سطح از آن ارتفاع و شده،واقع شمالی عرض دقیقه 36 و درجه 30 و شرقی طول دقیقه 14 و
 بـه جنـوب از و امهرمزر به غرب از گچساران، شهرستان به شرق از بویراحمد، و کهگیلویه استان به شمال از نسبی لحاظ
 سـبب بـه، گـانار منطقـه یعنـی بهبهـان شـهر بنای(. 11: 1375،بهبهان جامع طرح) تاس محدود ماهشهر و دیلم بندر

ــدمتی از نشــان خورشــیدی 1361 ســال شناســیباستان کشــفیات ــر ق ــا براب ــا 700 ب ــیالد از قبــل ســال 650 ت  دارد م
 صـیلیتف و عجـام طـرح آخـرین اسـاس بـر و 1395 سال در نفر 122604 جمعیت با بهبهان شهر(. 67: 1393،مختاران)

 (.1395،بهبهان معجا طرح) است شدهتقسیم محله 34 و( آباداسالم ویژه ناحیه بعالوه) ناحیه 10 به مصوب
 

 
 بهبانو شهر  موردمطالعهمنطقه  جغرافیای موقعیت. 1 شمارهشکل 

 

 هایافتهبحث و 
 5/38باشـند. همچنـین سـن میسـال  25تا  15درصد از افراد نمونه دارای سنی بین  5/11های توصیفی نشان داد یافته

درصـد نیـز بیشـتر از  4سال و  65تا  45درصد بین  24سال،  45تا  35درصد بین  22سال،  35تا  25ها بین درصد از آن
درصد از افراد موردمطالعه دارای  3/38باشد. درصد زن می 30دهندگان مرد و درصد از پاسخ 70سال است و جنسیت  65

درصـد نیـز دارای درآمـد  7/27و درصد دارای درآمد بین یک تا دو میلیـون تومـان  39ون تومان، میلیدرآمد کمتر از یک
درصـد دارای مقطـع  8/6سـواد، درصد از افراد موردمطالعـه بی 5/2باشند از لحاظ تحصیالت باالی دو میلیون تومان می

درصـد  3/26دیپلم، فـوق درصـد 2/14پلم، درصد دی 8/27درصد مقطع دبیرستان،  8/8درصد مقطع راهنمایی،  8ابتدایی، 
درصـد از افـراد  17انـد و همچنـین شـغل درصد نیز دارای مقطـع دکتـری بوده 5/0لیسانس و درصد فوق 3/5لیسانس، 

درصـد شـاغل بخـش  31درصد شاغل بخـش دولتـی،  5/15درصد دانشجو،  8/3درصد محصل،  1دار، موردمطالعه خانه
 اند.ها بودهدرصد نیز دارای سایر شغل 25ی و درصد شاغل بخش فن 8/6خصوصی، 

شده آن یعنی قدر مطلق بارهای خروجی استانداردشده قدر مطلق همبستگی بین یک سازه و هرکدام از متغیرهای مشاهده
 گردد تمامی سـؤاالتطور که مشاهده میدهد. همان( مقادیر بارهای عاملی را نشان می4باشد. جدول ) 6/0باید بیشتر از 
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دهنده مناسب بودن سؤاالت به جهت تخمـین باشند که نشانمی 6/0تر از بر روی متغیرهای خود، دارای بار عاملی بزرگ
 باشد.متغیر مربوطه می

 

 آزمون بارهای عاملی .4جدول شماره 
زیبایی 
 شهری

بهداشت  اقتصادی
 و درمان

ایمنی و  محیطیزیست
 امنیت

پایبندی 
به 
 هاارزش

همکاری  هویت
ن بی

 بخشی

های آگاهی اعتماد
 عمومی

احساس  مشارکت
تعلق به 
 مکان

شماره 
 سؤاالت

           883/0 Q7 

           874/0 Q8 

           831/0 Q9 

          783/0  Q10 

          978/0  Q11 

          785/0  Q12 

         983/0   Q13 

         983/0   Q14 

         744/0   Q15 

         788/0   Q16 

         698/0   Q17 

         985/0   Q18 

        833/0    Q19 

        965/0    Q20 

        600/0    Q21 

       906/0     Q22 

       916/0     Q23 

      859/0      Q24 

      899/0      Q25 

      710/0      Q26 

     976/0       Q27 

     727/0       Q28 

     852/0       Q29 

    905/0        Q30 

    761/0        Q31 

    719/0        Q32 

    947/0        Q33 

    954/0        Q34 

    962/0        Q35 

    960/0        Q36 

   974/0         Q37 

   972/0         Q38 

   970/0         Q39 

   801/0         Q40 

   756/0         Q41 

   972/0         Q42 

   974/0         Q43 

   963/0         Q44 

  781/0          Q45 

  999/0          Q46 

  839/0          Q47 

 825/0           Q48 

 872/0           Q49 

 795/0           Q50 

946/0            Q51 
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894/0            Q52 

887/0            Q53 

933/0            Q54 

 
خوبی متغیـر ایم دارای بارهای عاملی باال و بـهگیریم سؤاالتی که برای متغیرهای مکنون بکار بردهبدین ترتیب نتیجه می

 مکنون موردنظر را سنجیده است.
 

 شده. میزان همبستگی بین متغیرها و جذر متوسط واریانس استخراج5جدول شماره 
زیبـــایی 
 شهری

بهداشت  اقتصادی
 و درمان

ایمنــی  طیمحیزیست
و 

 امنیت

پایبندی 
ــــــه  ب
 هاارزش

همکاری  هویت
ـــــین  ب
 بخشی

های آگاهی اعتماد
 عمومی

ـــاس  مشارکت احس
ــه  ــق ب تعل

 مکان

 

احساس تعلق  862/0           
 به مکان

 مشارکت 147/0 853/0          

هــــای آگاهی 200/0 400/0 872/0         
 عمومی

 داعتما 180/0 335/0 201/0 813/0        

همکاری بـین  139/0 331/0 232/0 539/0 911/0       
 بخشی

 هویت 008/0 180/0 568/0 167/0 070/0 826/0      

ــه  127/0 115/0 216/0 287/0 220/0 220/0 857/0      ــدی ب پایبن
 هاارزش

ایمنــــــی و  160/0 168/0 200/0 229/0 307/0 084/0 196/0 891/0    
 امنیت

 محیطیزیست 204/0 787/0 087/0 290/0 423/0 082/0 214/0 188/0 926/0   

ــــت و  143/0 122/0 193/0 268/0 293/0 196/0 230/0 224/0 442/0 877/0   بهداش
 درمان

 اقتصادی 107/0 062/0 134/0 232/0 222/0 049/0 207/0 161/0 184/0 205/0 831/0 

 زیبایی شهری 101/0 077/0 004/0 252/0 329/0 037/0 144/0 203/0 497/0 363/0 162/0 915/0

 

 اعی مؤثر بر شهر سالماجتم -گیها و گویه های عوامل فرهن. مؤلفه، شاخص6جدول شماره 

 گویه ها شاخص مؤلفه

عوامل 
 اجتماعی

 احساس تعلق به مکان
q7- مندی به ماندن در محله،عالقه q8- حسـاس رضـایت از حضـور در محلـه، اq9- تنگـی از دل

 رفتن از محلهدوری و 

 مشارکت

q10- رسانی مشکالت شهری به مدیران شهری، مشارکت در اطالعq11- هـا و مشـارکت در طرح
ها در محـل جتمـاعی )جشـنا-رهنگـیمشـارکت در رویـدادهای ف -q12های شـهری، ریزیبرنامـه
 سکونت(

 های عمومیآگاهی

q13- ،آشنایی با اینترنت جهت انجام امور q14- جریانات اتفاق افتـاده در محلـه، گاهی از آq15- 
شـنایی بـا آ -q18آگاهی نسبت به رخدادهای سیاسـی،  -q16آگاهی نسبت به رخدادهای سیاسی، 

 قوانین و مقررات شهری

 اعتماد
q19-  ،اعتماد به کارکرد مسئولین و مدیران شهریq20- یزان همراه و همدل بـودن دوسـتان در م

 دهگاه بودن افراد خانواکیهاعتماد و ت -q21رفع مشکالت، 

 همکاری بین بخشی
q22-  هادهای مسـئول در شـهر در حـل مشـکالت، نهمکاری و مشارکتq23-  همـاهنگی بـین

 نهادهای مسئول در شهر

عوامل 
 فرهنگی

 هویت
q24- تانی )قـدیم(، شناخت از فرهنگ تاریخی و باسـq25-  شـناخت نسـبت بـه بناهـای بـاارزش

 دستی تولیدیعآگاهی نسبت به صنای -q26تاریخی و باستانی، 

 هاپایبندی به ارزش
q27- های مطرح در جامعه )باورها و اعتقادات دینی(، اعتقاد به ارزشq28- هـای زشاعتقـاد بـه ار

 ها )عدالت، صداقت و راستی و ....(حترام به ارزشا -q29مطرح در جامعه )احترام به قانون و...(، 

 ایمنی و امنیت
q30-  ،امنیت تردد زنان و کودکان در شـبq31-  ،امنیـت در برابـر افـراد معتـاد و الابـالیq32- 

های اجتماعی )اعتیاد، الکلیسم، فساد و بروز ناهنجاری -q33امنیت در برابر سارقان اتومبیل و منازل، 
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ایمنی و سالمت شهروندی از طریق نصـب پـل  -q35حضور گدایان و تکدی گری،  -q34فحشا(، 
 کشی عابر پیادهایمنی و سالمت شهروندی از طریق نصب نرده و خ  -q36یی، هوا

شهر 
 سالم

 محیطیزیست

q37- هـای روان، ها و کنترل آبها، کانالها، پسابویرسیدگی به جq38-  ،کیفیـت آب در شـهر
q39- های خانگی، آوری زبالهکیفیت جمعq40- های تفریحـیضایت از نحوه دستیابی به مکانر- 

سـیر جداگانـه م -q43ونقل عمـومی، ملح -q42دسترسی به پارك و فضای سبز،  -q41ورزشی، 
 ها(ا )آلودگی صنایع و کارخانهآلودگی هو -q44سواری، دوچرخه

 بهداشت و درمان
q45- های آموزش سالمت، رسانی برنامهاطالعq46- روی و..( در طـول هـای بـدنی )پیـادهعالیتف
 به امکانات بهداشت و درمان دسترسی -q47هفته، 

 اقتصادی
q48- د، رضایت نسبت به گذران زندگی و درآمq49-  های زندگی، زینههرضایت ازq50- ت رضای
 اندازاز پس

 زیبایی شهری

q51-  ،وضعیت نورپردازی شبq52- هـا یمکتنها، استقرار کاریحوه طراحی مبلمان شهری )گلن
ها )نمـای آجـری، ضایت نمـای سـاختمانر -q54فضاهای شهری، آمیزی نحوه رنگ -q53و ...(، 

 سنگی و...(
 

 (;de leeuw&simos,2017; WHO,2000  119: 1372منبع: )حاجی خانی و صالحی،

 

ای  در شـر 33/2( مشخص است در شهر بهبهان متغیر عوامـل اجتمـاعی بـا میـانگین 7طور که در جدول شماره )همان
سبت به بقیه در شرای  بهتری ن 56/3های آن، احساس تعلق به مکان با میانگین بین زیرشاخصنامطلوبی قرار دارد و در 

ا میـانگین بـها قرار دارد. همکاری بین بخشی که از عوامل تأثیرگذار و مهم در دستیابی به شهر سـالم اسـت زیر شاخص
هر در شـگی بین ادارات متـولی مـدیریت د که نشان از ضعیف بودن همکاری و هماهنترین سطح قرار داردر پایین 92/1

در سطح پایینی قـرار دارد، بعـد از  38/2های شهری هم با میانگین ریزیحل مشکالت را دارد و مشارکت مردم در برنامه
ار متوس  بـاالتر اسـت و اندکی از مقد 74/2و آگاهی عمومی با میانگین  90/2احساس تعلق به مکان، اعتماد با میانگین 

انین و های مختلف سیاسـی، تـاریخی، آشـنایی بـا قـونشان از عدم آگاهی کافی و متناسب شهروندان در زمینهدرمجموع 
 باشـد، بـدین ترتیـبهای امروزی مثل اینترنت جهـت انجـام امـور زنـدگی خـود میمقررات شهری و استفاده از فناوری

نـدی بـه نگـی، پایبدر بـین متغیـر عوامـل فره درمجموع عوامل اجتماعی در شهر بهبهان در سطح مطلوبی قرار ندارنـد.
ها برخوردار است بـدین ترتیـب در بهبهـان اعتقـاد بـه از شرای  مساعدی نسبت به بقیه مؤلفه 78/3ها با میانگین ارزش
هایی مانند قانونمند بودن، صداقت و راستی و ... در وضعیت مناسـبی قـرار دارد، بعـدازآن مؤلفـه های دینی و ارزشارزش
اهـای بخش شـهر ماننـد بنقرار دارد که نسبتاً مناسب است که باید با توجه بهتر به عناصر هویت 96/2ت با میانگین هوی

 اقع در بافت قدیممعماری و باارزش تاریخی و باستانی )بنای باستانی بشیر نذیر در جنوب شهر، بناهای با ارزش باستانی و
شود راهکاری اندیشه گـردد تـا ضـمن رسـیدگی بـه ها نمیزیادی به آن های قدیمی( که توجهشهر مانند مدارس و خانه

های عوامل تر از سایر زیرشاخصپایین 72/2ها بیشتر آشنا شوند، شاخص ایمنی و امنیت با میانگین ها، مردم نیز با آنآن
یمنـی بـا تـأمین ا ایشفرهنگی قرار دارد، بدین ترتیب توجه به موضوع ایمنی و امنیت در فضاهای شهری از طریـق افـز

هـای شـهر و فـراهم سـاختن شـرای  کشی مناسب عابر پیـاده در خیاباننصب پل هوایی در برخی از نقاط شهری و خ 
امـل هـای اجتمـاعی کمتـر شـود. درمجمـوع متغیـر عومناسب زندگی تا از لحاظ فرهنگی در برخی از مناطق ناهنجاری

م، متغیرهـای شـهر سـال تر از متوس  در شهر بهبهـان قـرار دارد. در بـیندر شرای  اندکی باال 15/3فرهنگی با میانگین 
 های شهر سالم برخوردار است، بعدازآن مؤلفـهاز شرای  مساعدی نسبت به بقیه مؤلفه 57/2بهداشت و درمان با میانگین 

و زیبایی شـهری بـا  95/1تر است، اقتصادی با میانگین قرار دارد که از حد متوس  پایین 27/2محیطی با میانگین زیست
های خصتر هستند و در شهر بهبهان در وضعیت مناسبی قرار ندارند، درمجموع شـااز حد متوس  نیز پایین 94/1میانگین 

اهش ترین عواملی که باع  کدر شرای  نامناسبی در شهر بهبهان قرار دارد. بدین ترتیب مهم 18/2شهر سالم با میانگین 
های اقتصـادی، زیبـایی شـهری و تـوان بـه شـاخصاند را میالم در شـهر بهبهـان شـدههای شـهر سـکیفیت شـاخص

 محیطی دانست.زیست
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 های سازنده آن. توصیف متغیرها و مؤلفه7جدول شماره 

 انحراف معیار میانگین ها و متغیرمؤلفه انحراف معیار میانگین ها و متغیرمؤلفه انحراف معیار میانگین ها و متغیرمؤلفه

 640/0 27/2 محیطیزیست 919/0 96/2 هویت 062/1 56/3 احساس تعلق به مکان

پایبنـــدی بــــه  898/0 38/2 مشارکت
 هاارزش

 800/0 57/2 بهداشت و درمان 808/0 78/3

 798/0 95/1 اقتصادی 656/0 72/2 ایمنی و امنیت 835/0 74/2 های عمومیآگاهی

 712/0 94/1 زیبایی شهری 533/0 15/3 عوامل فرهنگی 639/0 90/2 اعتماد

 505/0 18/2 شهر سالم 461/0 33/2 عوامل اجتماعی 830/0 92/1 همکاری بین بخشی

 

 (PLS)مدل معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی 

بـ  این بوده که مدل این تحقیق یک مدل ترکیبی و برای اولین بار است کـه روا PLSاز دالیل مهم استفاده از رویکرد 
گیـرد. در ایـن حالـت عمومـاً اسـتفاده از روش حـداقل بین این متغیرها در قالب یک مدل یکپارچه مورد آزمون قـرار می

که یک رویکرد واریانس محـور نسـل دوم  PLSاعتمادتری دارد. در مقایسه با رویکرد تر و نتایج قابلمربعات جزئی ساده
هـا باشند کـه انجـام آزمـون در آنه رویکردهای کوواریانس محور میاست با رویکردهای نسل اول معادالت ساختاری ک

(. در این بخش فرضـیات تحقیـق در قالـب دو مـدل بـه 1391باشد )امانی و همکاران، ای میسر نمیبرای هر توزیع داده
مورد آزمون قرارگرفته اسـت. مـدل اول بـه جهـت  SMART-PLS2افزار روش حداقل مربعات جزئی و به کمک نرم

 3و  2های بررسی فرضیه اصلی تحقیق و مدل دوم در جهت آزمون فرضیات فرعی تحقیق مورد آزمون قرار گرفت. شکل
 tهای تحقیق را در حالت نمایش ضرایب مسیر استاندارد تأثیر متغیرها و نمایش مقـدار آمـاره نتایج حاصل از آزمون مدل

بوده است که چنانچـه قـدر مطلـق  t ول یک فرضیه مقدار آمارهدهد. در آزمون فرضیات تحقیق مالك رد یا قبنشان می
بر این اساس که شواهدی دال بر رد آن یافت نشده است موردقبول  H1محاسبه گردد، فرضیه  96/1تر از این آمار بزرگ

های شـاخص تأثیر عوامل اجتماعی بـر t شده است مقدار آماره( نشان داده3طور که در شکل شماره )گردد. همانواقع می
باشد کـه فرضـیات می 595/3های شهر سالم تأثیر عوامل فرهنگی بر شاخص tباشد و مقدار آماره می 611/3شهر سالم 

اجتمـاعی نقـش تأثیرگـذاری بـر دسـتیابی بـر  -گردد، بدین ترتیب عوامل فرهنگـیدرصد تائید می 99تحقیق در سطح 
هر چه عوامل فرهنگی وضـعیت بهتـری داشـته باشـند دسـتیابی بـه  های شهر سالم دارند و رابطه مثبتی دارند وشاخص
کنند، همچنین عوامل اجتماعی نیز هر چه وضعیت بهتری داشته باشند های شهر سالم نیز وضعیت بهتری پیدا میشاخص

 های شهر سالم دارند.به همان نسبت تأثیر بیشتری بر دستیابی به شاخص
 

 
 حالت نمایش ضرایب مسیر استانداردصلی تحقیق در . مدل آزمون فرضیه ا2شکل شماره 
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 t. مدل آزمون فرضیه اصلی تحقیق در حالت نمایش آماره 3شکل شماره 

 

گیریم که با افزایش متغیـر اگر مقدار ضریب مسیر بین متغیر مکنون مستقل و متغیر مکنون وابسته مثبت باشد نتیجه می
مشـاهده  8و جـدول  2طور کـه در شـکل شـماره م بود و بـالعکس، همـانمستقل شاهد افزایش در متغیر وابسته خواهی

و ضـریب مسـیر بـین عوامـل  204/0های دستیابی به شـهر سـالم گردد ضریب مسیر بین عوامل فرهنگی و شاخصمی
های باشد، بدین ترتیب با افزایش عوامل فرهنگی و اجتمـاعی، شـاخصمی 217/0های شهر سالم نیز اجتماعی و شاخص

 یابد.ر سالم هم افزایش میشه

 

 (PLS). بررسی فرضیات اصلی و فرعی تحقیق با استفاده از رویکرد حداقل مربعات جزئی 8جدول شماره 

 تائید یا عدم تائید t P (sig)آماره  ضریب مسیر استاندارد فرضیه

 تائید >05/0P 595/3 204/0 دستیابی به شاخص شهر سالمعوامل فرهنگی( 

 تائید >05/0P 611/3 217/0 دستیابی به شاخص شهر سالمی( عوامل اجتماع

 تائید >05/0P مستیابی به شاخص شهر سالد (فرهنگی –عوامل اجتماعی 

 

 (2Q، شاخص 1BFبرازش مدل )دستور 

و قـرار های برازش مدل است که بر اساس مجذور خی دمدل یابی معادالت ساختاری مبتنی بر کوواریانس دارای شاخص
ه آن هایی است، اما روشی برای بررسی کیفیت یا اعتبار مدل دارد. این روش کـه بـفاقد چنین شاخص PLSروش  دارند.

شـود. شـاخص گویند، شامل شاخص بررسی اعتبار اشتراك و شاخص بررسی اعتبار حشو یا افزونگی میبررسی اعتبار می
گیری کیفیت مـدل نیز با در نظر گرفتن مدل اندازه سنجد. شاخص حشوگیری هر بلوك را میاشتراك، کیفیت مدل اندازه

قبول ها نشانگر کیفیـت مناسـب و قابـلکند. مقادیر مثبت این شاخصگیری میزا اندازهساختاری را برای هر بلوك درون
 باشند.گیری و ساختاری میبودن مدل اندازه

 

 

 

 

                                                           
1 . Blindfolding 
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 گیهای بررسی اعتبار اشتراک و حشو یا افزون. شاخص9جدول شماره 

 CV COM CV Red R2 Commun GOF متغیر مکنون

 226/0 441/0 --- 401/0 444/0 عوامل فرهنگی

 340/0 --- 340/0 340/0 عوامل اجتماعی

 488/0 121/0 055/0 488/0 شاخص شهر سالم

 

اسـت، بـه شـده نیز نشان داده 4و شکل  9طور که در جدول مثبت بودن مقدار شاخص اشتراك و شاخص افزونگی همان
گیری و کیفیت مطلوب مدل ساختاری است. مثبت بـودن شـاخص نیکـویی دهنده کیفیت مطلوب مدل اندازهترتیب نشان

 دهد.است، برازش کلی مدل را نشان می 226/0که دارای مقدار  GOFبرازش 
 

 
 . برازش مدل، مقادیر شاخص اعتبار اشتراک و حشو یا افزونگی برای هر سازه4شکل شماره 

 

 گیرییجهنت
سـو و به دنبال رشد سریع شهرنشینی و افزایش جمعیت شهرنشین در سده اخیر در ایران و سایر کشورهای جهـان از یک

توسـعه از سـوی دیگـر بـه ویژه در کشورهای درحالریزی صحیح شهرها بهمشکالتی که در پی آن در مدیریت و برنامه
اجتمـاعی، اقتصـادی،  -نواع کمبودها و مشکالت در زمینه مسائل فرهنگـیشده که با اوجود آمد، شهرها به مکانی تبدیل

ریزان شهری در پی حل مسائل موجود برآمده، بـه محیطی، بهداشت و درمان و ... مواجه شده، که مدیران و برنامهزیست
الح شـهر سـالم را رفت از شرای  موجود شهرها، پرفسور دهل اصطبرای نخستین بار برای برون 1984دنبال آن در سال 

کم دید، قرار گرفت و کمهایش میبکار برد و مورد استقبال سازمان بهداشت جهانی که آن را در راستای اهداف و سیاست
در ادبیات شهرسازی جهان جهت حل مشکالت و مسائلی که شهرها با آن مواجهه بودند مورداستفاده فراوان قرار گرفت، 

این تحقیق با هدف تبیین  نفر، امروزه با بسیاری از مشکالت روبرو است. بنابراین 122604شهر بهبهان با جمعیتی معادل 
اجتماعی مؤثر بر دستیابی به الگوی شهر سالم در شهر بهبهان صـورت گرفـت. در ایـن رابطـه از  -نقش عوامل فرهنگی

ل از تحقیـق نشـان های تحقیق استفاده شـد، نتـایج حاصـجهت سنجش فرضیه SMART-PLS2و  SPSSافزار نرم
دهد که عوامل اجتماعی و عوامل فرهنگی نقش تأثیرگذاری در به وجود آمدن شهر سالم در بهبهان دارند بدین ترتیب می
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و  217/0و ضریب مسـیر بـه ترتیـب  595/3و برای عوامل فرهنگی  611/3برای عوامل اجتماعی  tکه قدر مطلق آماره 
یق نیز مورد تائید قرار گرفت. بدین ترتیب با توجـه بـه اینکـه در شـهر بهبهـان آمده است و فرضیات تحقدستبه 204/0

باشـد و بـا می 15/3در شرای  نامطلوبی قرار دارد و متغیر عوامل فرهنگی بـا میـانگین  33/2عوامل اجتماعی با میانگین 
هـا کمـک کـرد چـرا کـه شـهر نها در به وجود آمدن شهر سالم باید در جهت بهبود بخشی به آتوجه به تأثیرگذاری آن
در  18/2محیطی، اقتصادی، زیبایی شهری( با میانگین های شهر سالم )بهداشت و درمان، زیستبهبهان از لحاظ شاخص

وضعیت نامناسبی قرار دارد که باید با توجه بیشتر به عوامل اجتماعی و فرهنگی به ایجاد شـهر سـالم در بهبهـان کمـک 
ویژه مطالعه وانگ و همکاران و بنیتو دل پـوزو گردید که پژوهش حاضر با سایر تحقیقات بهکرد. بر همین مبنا، مشخص 

شده تفـاوت فاحشـی وجـود محیطی در شهر سالم اشاره( که به شهر سالم پرداخته و تنها بر بعد زیست2016و همکاران )
محیطی و زیبایی شـهری، تنهـا سائل زیست( نیز در تحقیق خود در زمینه شهر سالم با تأکید بر م2016دارد، جیانگ بی )

( کـه بـه 1396در زمینه عوامل اجتماعی به موضوع مشارکت پرداخته است و پژوهش حاضر با مطالعات رحیمی و پازنـد )
کرده اسـت، اند و تنها در پژوهش رحیمی و پازنـد بـه امنیـت اشـارهعوامل اجتماعی و فرهنگی در شهر سالم اشاره نکرده

شده و هم عوامل اجتمـاعی و طور کامل اشارههای شهر سالم بهتند. بدین ترتیب این پژوهش هم به شاخصراستا نیسهم
ها را در شهر سالم لحاظ کرده است و لذا ایـن تحقیـق در زمینـه شـهر فرهنگی را با جامعیت استخراج و نقش و تأثیر آن

اجتماعی بر دستیابی به  -تاکنون که اثرات عوامل فرهنگیای آید و هیچ مطالعهسالم متمایز و پژوهشی نوین به شمار می
بدین ترتیب با توجه به مسائل و مشکالت ذکرشده در جهت رسیدن  الگوی شهر سالم را بررسی کند، انجام نگرفته است.

 گردد:به شهر سالم راهکارهای زیر ارائه می
 ی و تجاری شهر کـه فضـاهای خـال مرکزی و ها بخصوص در بافتتوجه به زیباسازی و منظرسازی معابر و خیابان

 هرداری بـررهاشده زیاد وجود دارد و طراحی مبلمان شهری هم از ضـابطه خاصـی برخـوردار نیسـت و نظـارت شـ
 های شهر در جهت زیبایی شهر.وساز در راستای ایجاد نماسازی مناسب ساختمانمجوزهای ساخت

 مشهود است  (ادهای اجتماعی )مانند اعتیاد، فروش موباد ناهنجاریآدر برخی از مناطق شهر مانند ناحیه ویژه اسالم
 که باید از سوی نهادهای مسئول مدیریت شهر شناسایی و ساماندهی گردد.

 ونقل عمومی در نقاط پرتردد شهر بخصوص بافت مرکزی تجـاری شـهر های حملریزی برای ایجاد ایستگاهبرنامه
 ی و کاهش ترافیک.در جهت کاهش استفاده از اتومبیل شخص

 ای که قـرار اسـت در شـهر درنصب بنرهای در سطح شهر جهت دعوت از مردم به مشارکت و همکاری در مسئله 
 ریزی صورت گیرد.مورد آن برنامه

 هـای های همگانی در زمینه بهداشت و سـالمت بـه شـهروندان بخصـوص افـراد سـالمند و آموزشتوسعه آموزش
های شـهر های مختلف بهداشـتی و سـایر شـاخصفزایش آگاهی شهروندان در زمینهخصوصی به مادران باردار و ا

 و کالن. های آموزش در سطح خردسالم و آموزش شهروندان در قالب طرح
 از  ریزی شهر در جهـت تسـریع رونـد کاسـتنتشریح اهمیت همکاری بین بخشی برای تمامی ادارات متولی برنامه

 مشکالت شهری.
  شـغل و  وخاك مرغوب در بهبهان ارائه تسهیالت به افراد برای کشـاورزی در راسـتای ایجـادآببا توجه به داشتن

 رونق اقتصاد بهبهان.
 

 تقدیر و تشکر

 .ته استحامی مالی نداش است رساله دکتریبنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله که مستخرج از 
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 منابع
ریزی شـهری، بـه نامـه کارشناسـی ارشـد جغرافیـا و برنامـهپایان، ر اسـفراینریزی شهر سالم د( برنامه1385محمود )، آزادی (1

 دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یزد.، راهنمایی کرامت اهلل زیاری
اقل مربعات جزئی ( معرفی مدل یابی معادالت ساختاری به روش حد1391امانی، جواد؛ خضری آذر، هیمن؛ محمودی، حجت ) (2

–PM-PLS 41-55، صص.1، شماره 1شناختی، دوره های رفتاری، مجله بر خ  دانش روانژوهشو کاربرد آن در پ. 
های کاربردی توسعه اجتماعی با استفاده ( بررسی و شناسایی شاخص1391تقی؛ مبارکی، مهدی؛ شهبازی، زهره )، آزاد ارمکی (3

 .7-30، صص.1، شماره 1رهنگی، دوره ف -فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی، از تکنیک دلفی
 تی.نشگاه شهید بهش( شهر امروز، ترجمه دکتر سید محمد سید میرزایی، چاپ اول، تهران: انتشارات دا1377بورژل، گی ) (4
های شهرهای سالم سازمان بهداشت جهانی و لزوم اجرای جدی آن در جمهوری اسـالمی ( پروژه1374سید حسین )، بحرینی (5

 .4-15، صص. 17شماره ، 17دوره ، شناسیمجله محی  ٬ایران
 های شهر و پیرامون، چاپ دوم، تهران: انتشارات سمت.( نظریه1386پاپلی یزدی، محمدحسین و رجبی سناجردی، حسین )  (6
، چـاپ اول، اط حـداد تهرانـیترجمه ناصر محرم نژاد و نشتوسعه، درحال( شهرهای پایدار در کشورهای 1383سدریک )، پاگ (7

 قیقات شهرسازی و معماری.تهران: انتشارات مرکز مطالعات و تح
 ( شناسنامه بهبهان، چاپ اول، جلد دوم، تهران: انتشارات توفیق.1383جوکار قنواتی، رضا ) (8
نامـه کارشناسـی ارشـد ( معیارهای شهرسازی برای ایده شـهر سـالم، پایان1372حاجی خانی، غالمرضا و صالحی، اسماعیل ) (9

 رهای زیبا، دانشگاه تهران.شهرسازی، به راهنمایی حسین بحرینی، دانشکده هن
های شـهر سـالم در شـهر کرمـان، دومـین ( بررسی و تحلیل شاخص1395حیدری، اصغر؛ اهلل قلی پور، سارا؛ ابدالی، یعقوب ) (10

 .1-15، دانشگاه تهران، صص. 1395اسفندماه  18المللی زمین، فضا و انرژی پاك، کنگره بین
 ت.انتشارات سم چاپ دوم، تهران:، تحقیق در علوم انسانی ای بر روش( مقدمه1379محمدرضا )، حافظ نیا  (11
 ( اداره راه و شهرسازی استان خوزستان، مهندسین مشاور.1390خالصه گزارش طرح جامع بهبهان ) (12

طالعـه مـوردی: شـهر ( تحلیل و ارزیابی کیفیت زندگی شهری با رویکرد شـهر سـالم )م1396رحیمی، محمد و پازند، فاطمه ) (13
 .69-82، صص. 25، شماره 7ای، سال ریزی منطقهمه برنامهکرمان(، فصلنا

 رات سمت.چاپ ششم، تهران: انتشا، ریزی شهرهای جدید( برنامه1384کرامت اهلل )، زیاری  (14
، 95، شماره 9ها، سال ها و نظریات شهر سالم، ماهنامه شهرداری( دیدگاه1388 و جانبابانژاد، محمدحسین )زیاری، کرامت اهلل (15

 .14-23صص.
اهلل عصـایی، تهـران: سوی اجرای پروژه شهر سالم، ترجمه: سـید عنایـتگام بهبهحرکت گام (1376سازمان جهانی بهداشت ) (16

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دبیرخانه شورای هماهنگی پروژه شهرهای سالم کشور.
هـای اعمـال و چالش بسـترها (1393علـی ) وار، سـیدفرانک؛ پوراحمد، احمد؛ رضوان، داریوش؛ نادر دهقانی الـ، سیف الدینی (17

، شـماره 6، سال انداز زاگرسریزی شهری چشمفصلنامه جغرافیا و برنامه (،آبادسیاست رشد هوشمند شهری )موردمطالعه: خرم
 .57 -79صص. ، 19

هری بـا تأکیـد بـر سـرانه های کاربری اراضی شـ( ارزیابی شاخص1394علی؛ جانبابانژاد، محمدحسین؛ زمانی، زهرا )، شماعی (18
 .143-170، صص.54شماره ، 19، سال ریزینشریه جغرافیا و برنامه، مطلوب شهر سالم در بابل

های رشـد هوشـمند شـهری ( تحلیل فضایی شـاخص1390اصغر؛ صابری، حمید؛ محمدی، جمال؛ وارثی، حمیدرضا )، ضرابی (19
 .1-18، صص. 3، شماره 43ه های جغرافیای انسانی، دورپژوهش (،)مطالعه موردی اصفهان

 ( اداره راه و شهرسازی استان خوزستان، مهندسین مشاور.1375طرح جامع بهبهان ) (20
 ( اداره راه و شهرسازی استان خوزستان، مهندسین مشاور.1395طرح جامع بهبهان ) (21
 ،20شـماره ، 20، دوره اسـیشنمجلـه محی  (،( ارزیابی پروژه شهر سالم در ایران )کوی سیزده آبـان1376منوچهر )، طبیبیان (22

 .61-74صص.
نامه کارشناسی ارشـد جغرافیـا و منظور ایجاد شهر سالم، پایان( ساماندهی فضایی بافت قدیم شهرری به1378عبادی، جاوید ) (23

 ریزی شهری، به راهنمایی احمد پوراحمد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران.برنامه
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چاپ ، محمد خورشید دوست و مهدی ضرغامیترجمه علی، زیستهای سبز؛ توسعه شهری و محی ( شهر1390ماتیو )، کاهن (24
 تبریز: انتشارات دانشگاه تبریز.، اول

های شهر سالم در شهرهای مناطق خشـک )شـهر ( ارزیابی تطبیقی وضعیت شاخص1391جمال و مویدفر، سعیده )، محمدی (25
 .37-54، صص. 4شماره ، 3، سال ای(هریزی منطقفصلنامه جغرافیا )برنامه (،اردکان
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