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چکیده:
با توجه به افزایش فشارهای انسانی بر سوحل دریایی ،همواره نیاز اساسی به تفهیم و ترسیم چالشهای پیچیده پایداری و کمك به ساماندهی تحقیقات
احساس میگردد .بنابراین با تدوین چنین چارچوب جامعی میتوان به پیشبینی تغییرات و پشتیبانی تصمیمهای مدیریتی و همچنین میزان تابآوری
محیطزیست منطقه دست یافت .در این زمینه چارچوب مفهومی مدل عوامل پیشران ،فشار ،وضعیت ،اثرات و پاسخها موسوم به  DPSIRیكی از
رویكردهایی است که میتواند در مناطق ساحلی-دریایی مورد استفاده قرار گیرد .از طرفی قشم نیز بهعنوان بزرگترین و مهمترین جزیرة و از مناطق
استراتژیك حوزة خلیج فارس میباشد .در دهههای اخیر ،ویژگیهای خاص این منطقه بههمراه محیط زیست متنوع و حساس سبب تبدیل این محدوده
به یكی از قطب های عمده گردشگری فرهنگی ،طبیعی و زمینشناسی کشور شده است .بر این اساس ،در تحقیق حاضر با رویكردی توأم به بررسی
تابآوری محیطزیست دریایی در کرانه های شمالی سواحل جزیره قشم با استفاده از معیارهای اقتصادی -اجتماعی پرداخته شد .در این راستا به جهت
کمّیسازی هرچه بهتر نتایج ،چارچوب مفهومی مدل  DPSIRدر تلفیق با مدل معادالت ساختاری ( )SEM-PLSکه از رویكردهای غیرآزمایشی
است ،بهکار گرفته شد .با توجه به نقشهشناختی فازی ،شاخص اقتصادی در این منطقه بهترتیب با وزنهای  0/62 ،0/62و  0/5با شاخص نهادی-
مدیریتی و زیستی دارای رابطه دو سویه و مثبت میباشد ،این عامل با وزن  0/65با شاخص اجتماعی -فرهنگی رابطه دو سویه و منفی دارد .همچنین،
شاخص اقتصادی با وزن  0/69با شاخص فیزیكی و شیمیایی رابطه یكسویه و منفی دارد.

کلید واژگان:

تابآوری ،محیطزیست دریایی ،جمعیت ،بومسازگان ساحلی-دریایی ،جزیرة قشم

 نویسنده مسئول؛ تلفن09223033683 :
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 .1مقدمه

میکنند .در سال  2005میالدی ،حدود  40درصد از

از قدیم زیستبومهای ساحلی–دریایی کانون تالقی و
نقطة اشتراك اکوسیستمهای طبیعی و انسانی بوده
است .حساسیت و شكنندگی مناطق ساحلی در برابر
فرسایش ،آلودگیها ،افزایش جمعیت و همچنین
فعالیتهای نابخردانه انسان و بهرهبرداریهای بیش از
حد ،زمینة نابودی و آلودگی محیطزیستی این مناطق
شده است .با توجه به توانمندیهای این مناطق در
توسعه پایدار ،نیازمند به یك چارچوب مدیریتی و
برنامهریزی کارآمد و یكپارچه در مناطق ساحلی و
دریایی است تا در سایه آن توسعه پایدار در این گونه
نواحی و مناطق امكانپذیر باشد ( Bouzar

 .)Jomehri, et al., 2013بنابراین با تدوین یك
چارچوب جامع میتوان به پیشبینی تغییرات و
پشتیبانی تصمیمهای مدیریتی و همچنین میزان
تابآوری محیطزیست منطقه دست یافت .در این
زمینه چارچوب مفهومی مدل عوامل پیشران ،فشار،
وضعیت ،اثرات و پاسخها موسوم به  ،DPSIR1یكی از
رویكردهایی است که میتواند در مناطق ساحلی-
دریایی مورد استفاده قرار گیرد .با وجود پتانسیلهای
متعدد ،مدل مذکور برای ایجاد ارتباط میان
دیدگاههای

علمی

و

سیاستهای

مدیریتی،

استفادههای اخیر از این مدل در محیطهای ساحلی-
دریایی محدود به کاربردهای کیفی است .بنابراین،
ارتقا و تلفیق این مدل با رویكردهای کمّی میتواند به
ارتقای

نتایج

حاصل

کمك

شایانی

نماید

(.)Zinetullina et al., 2020
اکوسیستمهای ساحلی-دریایی نقش مهمی در
پشتیبانی از جمعیت انسانی و تنوع زیستی ایفا
1

Drivers, Pressures, State, Impact and Response
(DPSIR) model of intervention

جمعیت جهانی در حریم  100کیلومتری از سواحل
زندگی کردهاند ( .)Liang and Li, 2020این نواحی
یكی از پرمحصولترین و متنوعترین عرصههای
زیستی در سطح کرة زمین بهشمار میآیند.
پیشبینی میشود توسعه جوامع و تمدنهای انسانی
در محدودة عرصههای ساحلی-دریایی با رشد
چشمگیری در طی قرن  21ادامه یابد ( Soininen

 .)and Platjouw, 2018این در حالی است که
فشارهای زیادی بر منابع اکوسیستمهای ساحلی-
دریایی که عمدتا از طریق فعالیتهای انسانی و
تغییرات محیطزیست حاصل شدهاند ( Zhang et

 ،)al., 2020سبب تمرکز محققان بر نقش
فاکتورهای بومشناختی ،اجتماعی و مدیریتی در این
مناطق شده است .این فشارها سبب شده است که
لزوم درك مدیریت فرادستی حوزههای ساحلی-
دریایی احساس شود .بر این اساس ،چگونگی مرتفع
ساختن عوامل تنشزا در فرادست و پاییندست این
مناطق (در چارچوب اکوسیستمها و مقیاسهای
متفاوت) میتواند با بررسی تغییرات محیطزیستی
جهانی مؤثر بر اکوسیستم و رفاه انسانی مورد ارزیابی
قرار گیرد (.)Kombiadou et al., 2018
نواحی سواحلی-دریایی از توانمندیهایی زیادی از
نظر

تجارت

بینالمللی،

جذب

سرمایه

و

سرمایهگذاری ،گردشگری ،حملونقل دریایی ،صنایع
دریایی ،پرورش آبزیان و نظایر آن برخوردار میباشد.
امّا متأسفانه ،امروزه بهدنبال افزایش جمعیت در
نواحی ساحلی و همچنین فعالیتهای طبیعی و
بهخصوص انسانی و بهرهوریهای بیش از اندازه از
منابع آن دچار چالشهای محیطزیستی و مدیریتی
شده است ( .)Bouzar Jomehri et al., 2013از
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مهمترین چالشهای مناطق ساحلی میتوان به

شامل مدیریت استخراج آبزیان در درازمدت و

تعریف و درك کنشهای فرآیندهای بومشناختی و

مدیریت تنوعزیستی دریایی در انگلستان بررسی

اجتماعی ،پیشبینی تغییرات و مدیریت سیستم در

شد Borja .و همكاران ( ،)2006در تحقیقی به

جهت ارتقای تابآوری و ارتجاعپذیری اکوسیستم

ارزیابی کارآیی مدل  DPSIRو چارچوب راهنمای

اشاره داشت .بیان چنین چالشهایی نیازمند یك

مدیریت آب اتحادیه اروپا پرداختند ( Borja et al.,

فرآیند سازماندهی به مسئله (جهت تبدیل مسائل

 .)2006در این تحقیق یك رویكرد جامع جهت

خام به مسائل قابل تجزیه و تحلیل) میباشد

ارزیابی ریسك وضعیت ناپایدار اکولوژیك اتخاذ شد.

( .)Enright and Boteler, 2020همچنین ،نیاز به

بر این اساس و جهت رسیدن به وضعیت اکولوژیكی

اطالعاتی درباره نحوة تصمیمگیری دانشمندان و

مناسب در تمام عرصههای آبی اروپا ،شرایطی را که

پیشزمینه شهروندان احساس میشود (Mafi-

منجر به افزایش ریسك و توسعة فشارهای وارد شده

 .)Gholami et al., 2017عمده تحقیقات انجام

بر اکوسیستمهای آبی هستند را در قالب مدل

شده با رویكرد اقتصادی-اجتماعی متمرکز بر توسعه

 DPSIRشناسایی کردند Fletcher .و همكاران

مفهومی و ساماندهی سیستمهای شناساگر بوده

( )2014در تحقیقی به کاربرد ارزیابی جامع

است .در حال حاضر نیز تالشهایی برای توسعة

اکوسیستمی بهعنوان چارچوبی مفهومی برای تولید

مدلهایی که نتایج تحقیقات را با دنیای تجربی

محتوا برای مدیران مناطق ساحلی-دریایی پرداختند

تطبیق دهند ،در حال انجام است ( Enright and

( .)Fletcher et al., 2014بدین منظور کلیه

 .)Boteler, 2020قشم بهعنوان بزرگترین جزیرة

جنبههای ذینفع لحاظ و در قالب یك مدل بیزین

خلیج فارس (واقع در تنگة هرمز) از مهمترین مناطق

( )BBN2با هدف انتقال این تجربیات طراحی شد.

استراتژیك حوزة خلیج فارس میباشد .طی دهههای

نتایج این تحقیق بهعنوان ابزاری برای ارزیابی

اخیر ،ویژگیهای خاص این منطقه بههمراه

کنشگرایانه سناریوهای مدیریتی قابل استفاده

محیطزیست متنوع و حساس سبب تبدیل این

میباشد.

محدوده به یكی از قطرهای عمده گردشگری

 Cookو همكاران ( )2014در بررسی مدیریت

فرهنگی ،طبیعی و زمینشناسی کشور گردیده است

اکوسیستمهای سواحل جنوبی جنوب فلوریدا بیان

(.)Bolokbashi, 2001

کردند که ارتباط پیچیده مستقیم و غیرمستقیم میان

در ارتباط با تابآوری محیطزیست دریایی

فشارهای  12گانه ،وضعیتهای  11گانه در قالب

پژوهشهای مختلفی در سراسر جهان صورت گرفته

مدل  DPSIRتعدیل شده به کمك نظرات

است .بهطور مثال  Atkinsو همكاران ( )2011در

کارشناسی و ماتریس زمانی قابل ارزیابی است

تحقیقی به مدیریت محیطزیست ساحلی پرداخت

( Nobre .)Cook et al., 2014و همكاران ()2011

( .)Atkins et al., 2011در این تحقیق از چارچوب

در تحقیقی به ارزیابی اکولوژیكی و اقتصادی

مدل  DPSIRبرای کمك به تصمیمسازی مدیران

اکوسیستمهای ساحلی پرداختند ( Nobre et al.,

استفاده شده است .بر این اساس دو مطالعه موردی
2

Bayesian Belief Networks
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 .)2011در این مطالعه یك مدلسازی جامع از

در این استان نیاز است.

شرایط محیطزیست برای مدیریت استفادههای

 .2مواد و روش ها

گشتابورزی انجام شد (سناریوهای کاهش آزادسازی
مواد مغذی به بستر آبی) Lowe .و همكاران ()2014
در مطالعهای به بررسی کنشهای متقابل انسانی و
طبیعی در دریای بالتیك پرداختند ( Lowe et al.,

 .)2014آنها در این تحقیق اقدام به توسعه یك
شبكه تحلیل بیزین ( )BBNجهت تدوین
استراتژیهای مقابله با تغییرات نمودندBouzar .

 Jomehriو همكاران ( )2013به بررسی آلودگی
محیطزیستی سواحلی-دریایی مكران ،توانمندیها و
تهدیدات ،راهكارهای اجرایی با رویكرد توسعه پایدار
پرداختند ( .)Bouzar Jomehri et al., 2013نتایج
آنها نشان داد که میزان صید بیرویه آبزیان دریایی
افزایش یافته است .عدم مدیریت بر صید و پرورش
آن از طرف سازمانهای مربوط و همچنین ،عدم
هماهنگی آنها ،باعث آلودگی زیستی ساحلی-دریایی
و از بین رفتن آبزیان کمیاب در سواحل مكران شده
است Habibi .و همكاران ( )2013در پژوهشی به
بررسی حساسیت فیزیكی کرانه ساحلی استان
هرمزگان براساس شاخص حساسیت محیطزیستی
( )ESIپرداختند ( .)Habibi et al., 2013در همین
راستا آنها از اطالعات و نقشههای ویژگیهای

روششناسی تحقیق حاضر برمبنای کاربرد مدل
معادالت ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی
( )PLS-SEMدر چارچوب مدل مفهومی نیرو
محرکه -فشار -وضعیت -اثر -پاسخ ( )DPSIRجهت
ارزیابی میزان تابآوری محیطزیست دریایی در
محدوده سواحل شمالی جزیرة قشم میباشد .در این
راستا ،ابتدا منطقه مورد مطالعه تشریح ،سپس در
ادامه ساختار مدلهای مذکور بررسی میگردد .در
نهایت محاسبات مربوط به میزان کارایی ،ارائه
خروجی و ارتباط میان آنها ارائه میشود .فرضیاتی
که مطالعه پیشرو آنها را مبنا قرار داده است به
شرح ذیل میباشند (شكل :)1
 :H1نیروهای محرك اثرات مثبتی بر فشارها دارند.
 :H2فشارها اثر منفی بر وضعیت دارند.
 :H3وضعیت اثر منفی بر اثرات دارد.
 :H4پاسخها اثر منفی بر اثرات دارند.
 :H5پاسخها اثر مثبت بر نیروهای محرك دارند.
 :H6پاسخها اثر منفی بر فشارها دارند.
 :H7پاسخها اثر مثبت بر وضعیت دارند.

 .1-2منطقه مورد مطالعه

زمینشناسی ،فرم اراضی ،تیپ و واحدهای اراضی،

منطقه مورد مطالعه بهطور خاص سواحل شمالی و

شرایط هیدرودینامیكی (جزر و مد و انرژی امواج)،

بهطور عام جزیرة قشم میباشد .این جزیره که در

توپوگرافی ،تاالبها و پوشش گیاهی و همچنین

بخش انتهایی جنوب ایران واقع شده است وسعتی

اطالعات حاصل از بازدیدهای میدانی منطقه ساحلی

حدود  1491کیلومتر مربع داشته و بزرگترین جزیرة

استان هرمزگان استفاده کردند .نتایج نشان داد با

خلیج فارس محسوب میشود .جمعیت این جزیره

توجه به روند کنونی تهدیدات ،سواحل استان

براساس سرشماری سال  1395در حدود  120هزار

هرمزگان در صورت وقوع بحران و آلودگی نفتی،

نفر برآورد شده است .این جزیره در محدوده 26

حساسیت باالیی داشته و به مدیریت بهینه سواحل

درجه و  32دقیقه عرض شمالی تا  27درجه عرض
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شکل  -1فرضیات تحقیق در قالب مدل مفهومی DPSIR

شمالی و مختصات  55درجه و  15دقیقه تا  56درجه

در سواحل شمالی جزیره ،پهنههای جزر و مدی گلی

و  17دقیقه طول شرقی واقع شده است .گفتنی است

و در سواحل جنوبی ،سواحل ماسهای و صخرهای

جزیرة قشم دارای خط ساحلی به طول تقریبی 292

میباشد .این جزیره را ناهمواریها و ارتفاعات آهكی

کیلومتر میباشد (شكل  .)2بر اساس روش اقلیمی دو

با بریدگیهای غالبا تند و قائمی احاطه کرده است که

مارتن ،اقلیم استان هرمزگان خشك و براساس روش

از کرانهها ،فواصل مختلفی دارند .کرانههای جنوبی

آمبرژه بیابانی گرم شدید تعیین شده است .معموال 8

جزیره ،مضرس و از شیب دراز تا جزیرة هنگام دارای

تا  9ماه از سال بیباران است در سایر ماهها نیز

عمق زیاد میباشد ،بهطوری که ناوها میتوانند تا

بارندگی بسیار ناچیز یا رگباری است .جزیرة قشم

نزدیك کرانه و ساحل حرکت نمایند .ولی از آن پس،

دارای دو فصل مشخص یكی فصل گرم و طوالنی و

بهعلت کمی عمق آب (بیشتر بهعلت سنگهای زیر

دیگری فصل معتدل و کوتاهمدت میباشد .آبوهوای

دریایی) ،کشتیها به ناچار از ساحل و کرانه دور

این منطقه نیز بیابانی گرم شدید محسوب میشود.

میشوند .به همین ترتیب در کرانههایشمالی تقریبا

در تقسیمبندی چهارگانه دریاها از نظر دمایی ،خلیج

در تمام طول تنگهخوران (تنگه فارس) ،یعنی تنگة

فارس جزء دریاهای معتدله گرم قرار میگیرد .دمای

بین کرانة شمالی جزیره و کرانة شمال خلیج ،عمق به

آب در خلیج فارس متأثر از شرایط سخت اقلیم است

حدی کم است که ورود کشتیها را اجازه نمیدهد.

و در آبهای ساحلی ،دمای سطحی آب بین  10تا

کرانهها در این قسمت غالبا مستور از جنگلهای حرّا

 39درجه سانتیگراد گزارش شده است .در آبهای

میباشند و بیشتر پهنههای جزر و مدی سواحل

دور از ساحل ،دمای سطحی آب بین  18تا  33درجه

زیستگاه مناسبی برای این نوع رویشهای ماندابی

سانتیگراد میباشد .شوری آب در خلیج فارس از

است.

غرب به شرق کاهش یافته و در آبهای سطحی بین

یكی از زیستبومهای مهم و حساس جزیره قشم،

 36/6در هزار و حدود  40در هزار در شمالشرق آن

منطقه حفاظت شده جنگلهای حرّا است که در

متغیر است .درآبهای سطحی محدودة شمالشرق

شمال جزیره واقع شده است .این مكان یكی از

خلیج فارس میزان شوری بین  37تا  40/2در هزار،

کانونهای مهم بومشناسی برای پرندگان آبزی و

دما بین  21تا  34/5درجه سانتیگراد ،هدایت

آبزیان دریایی محسوب میشود .عالوه بر منطقه

الكتریكی آب بین  53تا  69/4میلی ثانیه بر سانتیمتر

حفاظت شده حرّا ،پهنه ماسهای مساعد تخمگذاری

گزارش شده است.

الكپشت عقابی در ساحل جنوبی جزیره و پهنه جزر
صفحه 731
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شکل  -2محدودة جغرافیایی جزیرة قشم

و مدی وسیع گلی زیستگاه پرندگان در شمالشرقی
جزیره ،بهسبب بیهمتایی ،جغرافیای زیستی نادر،
یكپارچگی و ارزش زیستگاهی که دارد از مهمترین
واحدهای بومشناسی در ناحیه ساحلی جزیرة قشم
محسوب میشوند.

 .2-2روش تحقیق
همانطور که قبال اشاره شد ،در این بخش از
مدلهای مفهومی  DPSIRو ( PLS-SEMبههمراه
زیر مدل خود همبستگی سری زمانی) به شرح ذیل
استفاده شد.
 .1-2-2مدل DPSIR

مدل نیرو محرکه -فشار -وضعیت -اثر -پاسخ
( ،)DPSIRاز مدلهای مورد تأیید آژانس
محیطزیست اروپا است که بهطور گستردهای جهت
ساختاربندی و شناسایی روابط مؤثر ،کمك به
سیاستگذران و همچنین پایش تغییرات
محیطزیست مورد استفاده قرار گرفته است ( Ness
 .)et al., 2010شكل  1فرضیات تحقیق را بهطور
ضمنی در قالب اجزای این مدل را بیان نموده است.
در این مدل اشكال مختلف فعالیت انسانی تحت
عنوان فشار ( )Pکه به نوبه خود تحت تأثیر نیرو
محركهای ( )Dبیرونی یا روانی ایجاد شدهاند،

تهدیداتی را بر وضعیت ساختاری ( )Sسیستم تحمیل
میکنند .در این وضعیت ساختار طبیعی و اقتصادی
منطقه تحتتأثیر قرار گرفته است و موجب تخریب
اکوسیستم و افت کیفیت محیطزیست و تغییرات
درآمدی ساکنین میشود ( .)Iاز مهمترین اثراتی که
تغییر وضعیت بر ساختار اکوسیستم میگذارد میتوان
به جنبههای اجتماعی ،اقتصادی و محیطزیستی
اشاره داشت .در این راستا واکنشهایی ( )Rرا از
سوی سیاستگذاران جهت تعدیل وضعیت اجتماعی،
محیطزیستی و اقتصادی جامعه شاهد خواهیم بود که
در نوع خود میتوان کنترلی یا نظارهگر باشد ( Sun
.)et al., 2018
 .2-2-2مدل خود همبستگی زمانی

خود همبستگی زمانی (سریالی) عموما جهت بررسی
استقالل و ناهمگونی دادههای سری زمانی یك مؤلفه
استفاده میشود .بر این اساس آماره Durbin-
 Watsonجهت تشخیص همبستگیهای سریالی
زمانی و شیوه حداقل مربعات دو مرحلهای (Two-
 )stage least squaresبرای حذف احتمالی این نوع
خود همبستگی استفاده خواهد شد .اساس این تست
بر همبستگی باقی ماندههای مشاهدات بنا شده است.
بهطوری که اگر خود همبستگی برقرار باشد،
باقیمانده خطاهای نمونههای مجاور میبایست تشابه
صفحه 732
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بیشتری به نسبت مقادیر تصادفی داشته باشند.
براساس فرض پایه این آزمون (عدم وجود خود
همبستگی سریالی) ،مجموع مربعات تفاوتهای میان
باقیمانده نمونههای مجاور باید رابطة ناچیزی با
مجموع مربعات باقیمانده میان خود نمونهها وجود
داشته باشد .معادله  1نحوه محاسبه این شاخص را
بیان میکند.
( )1

اصالح خطای اندازهگیری و همچنین برآورد اثرات
غیر مستقیم اشاره داشت ( Enright and Boteler,
 .)2020مطابق با شبكة علت و معلولی ترسیم شده
در شكل ( ،)1مدل معادالت ساختاری از دو بخش
برونزاد ( )Exogenousتحت عنوان زیر مدل
اندازهگیری ( )Measurementو درونزاد
( )Endogenousتحت عنوان زیر مدل ساختاری
( )Structuralتشكیل شده است ( Fletcher et al.,
.)2014
 .4-2-2زیر مدل اندازهگیری

بهطوری که  Dبیانگر مقادیر آماره Durbin-

 Watsonبرای تعیین میزان خود همبستگی
میباشد T .بیانگر دوره زمانی متفاوت میباشد .الزم
به ذکر است در مثال باال برای  t=2تنها  t-1تفاوت
متوالی در مقادیر قابل مشاهده است .نیز میزان
مقادیر باقیمانده (خطا یا اختالف مشاهده میباشد).
نكته مهم در استفاده از این آماره فرض پایه میباشد.
این فرض بر عدم وجود همبستگی سریالی میان
دادهها استوار است و به نوعی توزیع مقایر  Dرا در
حالت مشاهده شده و فرض استقالل دادهها مقایسه
میکند.
 .3-2-2مدل معادالت ساختاری ()PLS-SEM

مدل معادالت ساختاری  ،SEM-PLSبا ساختاری
مشابه رگرسیونهای پی در پی به روش حداقل
مربعات جزئی و بهعنوان رویكردی جایگزین
روشهای آماری چند مؤلفه مطرح میباشد ( Gao et
 .)al., 2018عمده روشهای دستهبندی معمول در
آمار چند مؤلفه با نیاز اساسی به حجم وسیع
نمونهبرداری ،روابط و مسیرهای میان مؤلفهها را
تخمین میزنند (رویكرد فرضیهای) .لیكن رویكرد
اصلی در تحلیل معادالت ساختاری ،اثباتی است .این
رویكرد غیرآزمایشی امكان آزمون فرضیههای مطرح
شده (بهصورت تجربی و یا حاصل از آنالیز آمار چند
مؤلفه) را با حساسیت بسیار پایینتر نسبت به تعداد
نمونههای برداشت شده فرآهم میآورد .از دیگر
مزایای معادالت ساختاری میتوان امكان برآورد و

بر این اساس در زیر مدل اندازهگیری ،ارتباط میان
مؤلفههای آشكار ( )Manifest variablesکه همان
مؤلفههای محیطی هستند با مؤلفههای پنهان متناظر
خود ( )Latent variableکه همان فاکتورهای
نیروهای محرکه ،فشار ،وضعیت ،اثرات و پاسخها
هستند ،تعیین میشود .بهعبارت بهتر اتصاالت بیرونی
( )Constructionمدل در این مرحله شكل میگیرد.
الزم به توضیح است ،درصورتی که مؤلفههای پنهان
بیش از یك بعد داشته باشند ،براساس بار عاملی به
زیر فاکتورهای متناظر تفكیك میشوند .بهعنوان
مثال و در صورتیکه نیروهای محرکه سه بعدی
باشند ،جهت یكنواختسازی مؤلفههای آشكار متصل،
نیرو محرکه  Dبه سه زیر فاکتور  D12 ،D11و D13
تفكیك خواهد شد ( .)Atkins et al., 2011فرض
اصلی در این زیر مدل وجود  Jمجموعه از مؤلفههای
آشكار ( ،)Xjبا تعداد مشاهدات متعدد ( … h= 1, 2,
 )pjو بهصورت استاندارد شده میباشد (میانگین  0و
واریانس  .)1همانطور که اشاره شد در تشكیل یك
زیر مدل اندازهگیری (بیرونی) ،مؤلفههای آشكار ()Xj
و زیر فاکتورهای پنهان ( ) نقش دارند .نمایش نوع
رابطه میان این مؤلفههای آشكار و متناظرهای پنهان
از طریق انعكاس و ترکیب برقرار است (معادله  2و
.)3
() 2
()3
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و بیههانگر خطاهههای تصههادفی در
کههه در آن
معادلههه هسههتند .فرضههیة بههاال نشههانگر میههانگین
باقیماندههای  0و عدم ارتبهاط همبسهتگی بها مؤلفهه
پنهان /زیرفهاکتور مربوطهه اسهت .از آزمونههایی کهه
فرضیه تك بعدی بودن را تست میکنند ،میتوان بهه
تحلیل مؤلفههای اصهلی مؤلفههههای آشهكار (،)PCA
آلفای کرونباخ (  )Cronbachو ضهریب گلداشهتاین
( )Dillon-goldstein’s rhoاشهههاره داشهههت .در
صورتی که فرضهیة تهكبعهدی بهودن برقهرار نباشهد،
میتوان مؤلفهها را حذف کرد یا زیهر فهاکتور تشهكیل
داد (.)Cook et al., 2014
 .5-2-2زیر مدل ساختاری

همانطور که در چارچوب روابط علّت و معلولی مدل
معادالت ساختاری مشخص میباشد ،وظیفة اصلی
زیر مدل ساختاری تعیین ضرایب اتصاالت درونی
مدل است ( .)Path coefficientsبهعبارت بهتر در
این زیر مدل ،معنیداری روابط علّت و معلولی حاصل
از فرضیّات و مطالعات تجربی میان مؤلفههای پنهان
مدل آزمون شده است و مدل به ساختار نهایی خود
نزدیك میگردد ( معادله  .)4در این بخش پس از
انجام محاسبات مربوط به ضرایب ،اقدام به حذف
اتصاالتی که معنیداری آنها تأیید نشده ،خواهد
گردید (.)Atkins et al., 2011
() 4
مطابق با معادله خطی فوق ζ ،بیانگر خطای تصادفی
اجزا که میبایست اجابتکننده کمیت پیشبینی در
شرایط ویژه باشد .بهعنوان مثال میانگینهایی برابر 0
و عدم ارتباط با همبستگی با مقادیر  .معادله فوق
به نوعی نشاندهنده استقالل موجود میان مؤلفههای
تأثیرگذار و ترسیمکننده زنجیره ارتباطات علّت و
معلولی است .بر این اساس ،ساختار درونی مدل
ساختاری میتواند توسط یك ماتریس صفر و یك
مربع شكل که ابعاد آن تابعی از تعداد مؤلفههای
پنهان است ،شكل گیرد .بدین منظور اگر مؤلفه

پنهان  jتوانایی تفسیر تغییرات مؤلفه پنهان  iرا
داشته باشد ،به اجزای متناظر در ماتریس کمیت  1و
در غیر این صورت کمیت  0تعلق خواهد گرفت
(ماتریس طراحی داخلی).

 .3نتایج
 .1-3شناسایی مؤلفهها
فرآیند انتخاب مؤلفهها در مدل معادالت ساختاری
 PLS-SEMبراساس چارچوب مدل مفهومی
 DPSIRطراحی گردید .بر این اساس ،مرور منابع
مرتبط انجام و مؤلفههای بالقوه تأثیرگذار بر وضعیت
تابآوری محیطزیست دریایی شناسایی شدند
( .)Cook et al., 2014که مؤلفههای مستقل
محیطی تحت عنوان مؤلفههای آشكار و همچنین
مؤلفههای مدل (نیرو محرکه ،فشار ،وضعیت ،اثر و
پاسخها) تحت عنوان مؤلفههای پنهان در نظر گرفته
شدند.
 .2-3برازش مدل اندازهگیری و ساختاری تحقیق
برای برآورد مدل اندازهگیری بهتر است روی تحلیل
عاملی تأییدی که بخشی از الگوهای اندازهگیری
است ،تمرکز گردد .این الگو در مورد نحوة سنجش
مؤلفههای پنهان توسط مؤلفههای مشاهده شده بحث
میکند.
 .3-3مؤلفههای فیزیکی و شیمیایی
سؤال اول :مؤلفههای اصلی تببینکنندة مؤلفههای
فیزیكی و شیمیایی محیطزیست دریایی چیست؟
 .1-3-3تحلیل معادالت ساختاری (برازش مدل)
 .2-3-3نتیجه بهدست آمده از تحلیل آماری
در تحقیق حاضر با استفاده از نرمافزار ،Smart-pls
همبستگی مؤلفهها آزمون شده است .برای بررسی
رابطه علی بین مؤلفههای مستقل و وابسته و تأیید
صفحه 734

ارزیابی تابآوری محیطزیست دریایی شمال جزیرة قشم– تنگة هرمز...

شکل  -3اندازهگیری مدل کلی و تعیین مؤلفههای فیزیکی و شیمیایی در حالت استاندارد

شکل  -4اندازهگیری مدل کلی و تعیین مؤلفههای فیزیکی و شیمیایی در حالت معناداری

شکل  -5اندازهگیری مدل کلی و تعیین مؤلفههای فیزیکی و شیمیایی در حالت برآوردی

کل مدل از روش تحلیل مسیر استفاده شده است.

مجذور کای به درجه آزادی کمتر از سه است و سایر

تحلیل مسیر در این پژوهش با استفاده از نرمافزار

شاخصهای برازندگی برازش مدل را مورد تأیید قرار

 Smart-plsانجام شده است .نتایج حاصل از

میدهند .الزم به ذکر است برای تأیید یا رد فرضیهها

خروجیهای  Smart-plsنشان میدهد که نسبت

از ضرایب استاندارد و اعداد معناداری استفاده میشود
صفحه 735
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جدول  -1شاخصهای برازندگی مدل معادالت ساختاری مؤلفههای فیزیکی و شیمیایی

مطلوبیت مقدار

مقدار قابل اتكاء

نام کامل

شاخصها

تأیید مدل 5/92

-

ChiSquare Divided

کای دو ()χ2
χ2/df

χ2/df < 3
تأیید مدل 2/96
ChiSquare Divided to Degrees of Freedom
تأیید مدل RMSEA Root Mean Square Error of Approximation RMSEA ≤ 0/1 0/087
تأیید مدل 0/99

NFI > 0/9

Normed Fit Index

NFI

تأیید مدل 0/99

GFI > 0/9

Goodness of Fit Index

GFI

تأیید مدل 0/99

CFI > 0/9

Comparative Fit Index

CFI

تأیید مدل 0/99

IFI > 0/9

Incremental Fit Index

IFI

جدول  -2نتایج حاصل از مدل معادالت ساختاری برای مدل پژوهش مؤلفههای فیزیکی و شیمیایی

استاندارد معناداری نتیجه

مسیر ارتباط /تأثیر
مؤلفههای فیزیكی و شیمیایی
مؤلفههای فیزیكی و شیمیایی

یكپارچگی

0/68

13/14

تأیید

انعطافپذیری

0/83

17/23

تأیید

همراستایی

0/86

18/09

تأیید

مدیریت

0/67

13/01

تأیید

مؤلفههای فیزیكی و شیمیایی
مؤلفههای فیزیكی و شیمیایی

جدول  -3شاخصهای برازندگی مدل معادالت ساختاری رویکردهای اقتصادی

مطلوبیت

مقدار

مقدار قابل اتكاء

نام کامل

شاخصها

تأیید مدل

5/64

-

ChiSquare Divided

کای دو ( )χ

تأیید مدل

2/82

χ2/df < 3

2

χ2/df

RMSEA ≤ 0/1

ChiSquare Divided to Degrees of Freedom
Root Mean Square Error of Approximation

RMSEA

تأیید مدل

0/98

NFI > 0/9

Normed Fit Index

NFI

تأیید مدل

0/99

GFI > 0/9

Goodness of Fit Index

GFI

تأیید مدل

0/99

CFI > 0/9

Comparative Fit Index

CFI

تأیید مدل

0/99

IFI > 0/9

Incremental Fit Index

IFI

تأیید مدل 0/093

و همچنین برای کلیه مسیرها ضریب اطمینان 95

بهدست آمده مثبت میباشد این اثرات مستقیم

درصد و سطح خطا  5درصد میباشد .جدول 2

میباشد.

یكپارچگی،

ضریب معناداری و نتایج فرضیههای مطرح شده را

انعطافپذیری ،همراستایی و مدیریت تببینکننده

بهطور خالصه نشان میدهد.

مؤلفههای فیزیكی و شیمیایی در محیطزیست دریایی

تجزیه و تحلیل آماری نشان میدهد با توجه به

میباشند.

جدول  2عدد معنیداری مسیر مابین مؤلفه نامشهود

 .4-3مؤلفة اقتصادی

مؤلفههای فیزیكی و شیمیایی و مؤلفههای مشهود

سؤال دوم :مؤلفههای اصلی تببینکننده رویكردهای

یكپارچگی ،انعطافپذیری ،همراستایی و مدیریت

اقتصادی محیطزیست دریایی چیست؟

بزرگتر از  1/96میباشد از اینرو این ارتباط مورد

بنابراین

مؤلفههای

 .1-4-3تحلیل معادالت ساختاری (برازش مدل)

تأیید قرار میگیرد .از طرفی چون عدد معنیداری
صفحه 736

ارزیابی تابآوری محیطزیست دریایی شمال جزیرة قشم– تنگة هرمز...

شکل  -6اندازهگیری مدل کلی و تببینکنندة رویکردهای اقتصادی محیطزیست دریایی در حالت استاندارد

شکل  -7اندازهگیری مدل کلی و تببینکنندة رویکردهای اقتصادی محیطزیست دریایی در حالت معنیدار
جدول  -4نتایج حاصل از مدل معادالت ساختاری برای مدل پژوهش رویکردهای اقتصادی

استاندارد معناداری نتیجه

مسیر ارتباط /تأثیر
مؤلفههای فیزیكی و شیمیایی

انعطاف در هزینه

0/64

11/64

تأیید

مؤلفههای فیزیكی و شیمیایی

انعطاف در اجرا

0/78

14/42

تأیید

مؤلفههای فیزیكی و شیمیایی

قابلیت انطباق

0/77

14/21

تأیید

مؤلفههای فیزیكی و شیمیایی

بازگشت(بهبود)

0/49

8/46

تأیید

 .2-4-3نتایج بهدست آمده از تجزیه و تحلیل آماری

مورد تأیید قرار میگیرد .از طرفی چون عدد

تجزیه و تحلیل آماری نشان میدهد با توجه به

معنیداری بهدست آمده مثبت میباشد این اثرات

جدول  4عدد معنیداری مسیر مابین مؤلفه نامشهود

مستقیم میباشد .بنابراین ،مؤلفههای انعطاف در

رویكردهای اقتصادی و مؤلفههای مشهود انعطاف در

هزینه ،انعطاف در اجرا ،قابلیت انطباق و بازگشت

هزینه ،انعطاف در اجرا ،قابلیت انطباق و بازگشت

(بهبود) تببینکنندة مؤلفة رویكردهای اقتصادی در

(بهبود) بزرگتر از  1/96میباشد ،از اینرو این ارتباط

محیطزیست دریایی میباشند.
صفحه 737

محیط زیست طبیعی ،منابع طبیعی ایران ،دوره ،74شماره  ،4زمستان 1400
جدول  -5شاخصهای برازندگی مدل معادالت ساختاری تببینکنندة اجتماعی -فرهنگی

مطلوبیت

مقدار

مقدار قابل اتكاء

تأیید مدل

4/53

-

نام کامل

شاخصها

ChiSquare Divided

کای دو ()χ2
χ2/df

تأیید مدل

2/26

χ /df < 3

تأیید مدل

0/062

RMSEA ≤ 0/1

ChiSquare Divided to Degrees of Freedom
Root Mean Square Error of Approximation

RMSEA

تأیید مدل

0/99

NFI > 0/9

Normed Fit Index

NFI

تأیید مدل

0/99

GFI > 0/9

Goodness of Fit Index

GFI

تأیید مدل

1/00

CFI > 0/9

Comparative Fit Index

CFI

تأیید مدل

1/00

IFI > 0/9

Incremental Fit Index

IFI

2

جدول  -6نتایج حاصل از مدل معادالت ساختاری برای مدل تببینکنندة اجتماعی -فرهنگی

مسیر ارتباط /تأثیر
مؤلفههای فیزیكی و شیمیایی

استاندارد معناداری نتیجه
برنامهریزی

0/67

12/87

تأیید

مؤلفههای فیزیكی و شیمیایی

بهبود مستمر

0/83

17/06

تأیید

مؤلفههای فیزیكی و شیمیایی

ارتباط متقابل

0/86

18/05

تأیید

مؤلفههای فیزیكی و شیمیایی

منابع انسانی

0/67

12/95

تأیید

شکل  -8اندازهگیری مدل کلی و تببینکنندة رویکردهای اقتصادی محیطزیست دریایی در حالت برآوردی

 .5-3مؤلفة اجتماعی -فرهنگی محیطزیست دریایی

برنامهریزی ،بهبود مستمر ،ارتباط متقابل و منابع

سؤال سوم :مؤلفههای اصلی تببینکنندة اجتماعی-

انسانی بزرگتر از  1/96میباشد ،از اینرو این ارتباط

فرهنگی محیطزیست دریایی چیست؟

مورد تأیید قرار میگیرد .از طرفی چون عدد

 .1-5-3تحلیل معادالت ساختاری (برازش مدل)

معنیداری بهدست آمده مثبت میباشد این اثرات

 .2-5-3نتایج بهدست آمده از تجزیه و تحلیل آماری

مستقیم میباشد .بنابراین ،مؤلفههای برنامهریزی،

با توجه به جدول  6عدد معنیداری مسیر مابین

بهبود مستمر ،ارتباط متقابل و منابع انسانی

مؤلفه نامشهود اجتماعی-فرهنگی و مؤلفههای مشهود

تببینکننده مؤلفه تابآوری محیطزیست دریایی در
صفحه 738

ارزیابی تابآوری محیطزیست دریایی شمال جزیرة قشم– تنگة هرمز...

شکل  -9اندازهگیری مدل کلی و تعیین مؤلفههای تببینکنندة اجتماعی -فرهنگی محیطزیست دریایی در حالت استاندارد

شکل  -10اندازهگیری مدل کلی تعیین مؤلفههای تببینکنندة اجتماعی -فرهنگی محیطزیست دریایی در حالت معنیداری

میباشد.

بنابراین

محیطزیست دریایی میباشند.

مستقیم

 .6-3مؤلفة زیستی محیطزیست دریایی

گستردگی،

سؤال چهارم :مؤلفههای اصلی تببینکنندة زیستی

ارزشهای مشترك تببینکننده مؤلفههای زیستی در

محیطزیست دریایی چیست؟

محیطزیست دریایی میباشند.

 .1-6-3تحلیل معادالت ساختاری (برازش مدل)

 .7-3مؤلفة نهادی -مدیریتی محیطزیست دریایی

 .2-6-3نتایج بهدست آمده از تجزیه و تحلیل آماری

سؤال پنجم :مؤلفههای اصلی تببینکنندة نهادی-

تأیید با توجه به جدول  8عدد معنیداری مسیر

مدیریتی محیطزیست دریایی چیست؟

مابین مؤلفه نامشهود مؤلفههای زیستی و مؤلفههای

 .1-7-3تحلیل معادالت ساختاری (برازش مدل)

مشهود میزان گستردگی ،برنامهریزی ،یكپارچگی

 .2-7-3نتایج بهدست آمده از تجزیه و تحلیل آماری

برنامهریزی،

مؤلفههای

یكپارچگی

میزان

فرآیند

و

فرآیند و ارزشهای مشترك بزرگتر از  1/96میباشد،

با توجه به جدول  10عدد معنیداری مسیر

از اینرو این ارتباط مورد تأیید قرار میگیرد و چون

مابین مؤلفه نامشهود مؤلفههای نهادی -مدیریتی و

عدد معنیداری بهدست آمده مثبت است ،این اثرات

مؤلفههای مشهود شیوه تصمیمگیری ،سبك
صفحه 739

محیط زیست طبیعی ،منابع طبیعی ایران ،دوره ،74شماره  ،4زمستان 1400

شکل  -11اندازهگیری مدل کلی و تعیین مؤلفههای تببینکنندة اجتماعی -فرهنگی محیطزیست دریایی در حالت برآوردی

شکل  -12اندازهگیری مدل کلی و تعیین مؤلفههای زیستی محیطزیست دریایی در حالت استاندارد

شکل  -13اندازهگیری مدل کلی و تعیین مؤلفههای زیستی محیطزیست دریایی در حالت معنیداری

تصمیمگیری ،روابط درون نهادی و ترتیبات قانونی

تببینکننده

بزرگتر از  1/96میباشد ،از اینرو این ارتباط مورد

محیطزیست دریایی میباشند.

تأیید قرار میگیرد و چون عدد معنیداری بهدست

 .8-3آزمون تعدیلگری رویکردهای محیطزیست

آمده مثبت میباشد این اثرات مستقیم میباشد.
بنابراین مؤلفههای شیوه تصمیمگیری ،سبك
تصمیمگیری ،روابط دروننهادی و ترتیبات قانونی

مؤلفههای

نهادی-مدیریتی

در

دریایی
در اینجا با استفاده از نرمافزار  Warp plsکه از
خانواده نرمافزارهای  PLSاست به بررسی نقش
صفحه 740

ارزیابی تابآوری محیطزیست دریایی شمال جزیرة قشم– تنگة هرمز...

شکل  -14اندازهگیری مدل کلی و تعیین مؤلفههای زیستی محیطزیست دریایی در حالت برآوردی
جدول  -7شاخصهای برازندگی مدل معادالت ساختاری مؤلفههای زیستی

مطلوبیت مقدار

مقدار قابل اتكاء

نام کامل

شاخصها

تأیید مدل 3/58

-

ChiSquare Divided

کای دو ()χ2
χ2/df

χ2/df < 3
تأیید مدل 1/79
ChiSquare Divided to Degrees of Freedom
تأیید مدل RMSEA Root Mean Square Error of Approximation RMSEA ≤ 0/1 0/049
تأیید مدل 0/99

NFI > 0/9

Normed Fit Index

NFI

تأیید مدل 0/99

GFI > 0/9

Goodness of Fit Index

GFI

تأیید مدل 1/00

CFI > 0/9

Comparative Fit Index

CFI

تأیید مدل 1/00

IFI > 0/9

Incremental Fit Index

IFI

جدول  -8نتایج حاصل از مدل معادالت ساختاری برای مدل پژوهش مؤلفههای زیستی

مسیر ارتباط/تأثیر
مؤلفههای فیزیكی و شیمیایی

استاندارد معناداری نتیجه

میزان گستردگی

0/66

12/70

تأیید

مؤلفههای فیزیكی و شیمیایی

بهبود مستمر

0/83

17/20

تأیید

مؤلفههای فیزیكی و شیمیایی

ارتباط متقابل

0/86

18/00

تأیید

مؤلفههای فیزیكی و شیمیایی

منابع انسانی

0/68

13/14

تأیید

تعدیلگری پرداخته شد .بهدلیل آن که روش نرمافزار
 Warp plsدر بررسی روایی و پایایی و بهطور کلی

این مقدار برابر است با:
=), medium 0/1, small >= 0/498(GoF

بررسی برازش مدل با نرمافزار  Smart PLSیكی

=>0/36, large >= 0/25

است و نتایج همان است تنها به بررسی نقش

بنابراین با توجه به اینكه مقدار این شاخص 0/498

تعدیلگری پرداخته شده است .در نرمافزار Warp

بهدست آمده است .بنابراین مدل تحقیق حاضر از

 PLSبر خالف  ،Smart PLSبرازش مدل را بهطور

برازش مناسبی برخوردار است .همچنین جهت

کلی محاسبه کرده که با توجه به خروجی نرمافزار

سنجش برازش مدل سه شاخص دیگر نیز مورد

صفحه 741

محیط زیست طبیعی ،منابع طبیعی ایران ،دوره ،74شماره  ،4زمستان 1400

شکل  -15اندازهگیری مدل کلی و تعیین مؤلفههای نهادی -مدیریتی محیطزیست دریایی در حالت استاندارد

شکل  -16اندازهگیری مدل کلی و تعیین مؤلفههای نهادی -مدیریتی محیطزیست دریایی در حالت معنیداری

شکل  -17اندازهگیری مدل کلی و تعیین مؤلفههای نهادی -مدیریتی محیطزیست دریایی در حالت برآوردی

بررسی قرار گرفت :ضرایب متوسط مسیر (،)APC

تناسب خوبی برخوردار است.

ضریب تعیین تعدیل شده ( )ARSو متوسط عوامل

 .4بحث و نتیجهگیری

تورم واریانس ( .)AVIFبر طبق فرضیات تناسب مدل
ارائه شده توسط کوك ( )2019که در جدول 11
مشاهده میشود ،مدل مفهومی تحقیق حاضر از

 .1-4مؤلفههای فیزیکی و شیمیایی
با توجه به جدولهای  1و  2که مربوط به خالصهای
از نتایج برازندگی مدل و تعیین مؤلفههای فیزیكی و
صفحه 742

ارزیابی تابآوری محیطزیست دریایی شمال جزیرة قشم– تنگة هرمز...
جدول  -9شاخصهای برازندگی مدل معادالت ساختاری مؤلفههای نهادی -مدیریتی

مطلوبیت مقدار

مقدار قابل اتكاء

نام کامل

شاخصها

تأیید مدل 5/16

-

ChiSquare Divided

کای دو ()χ2
χ2/df

χ2/df < 3
تأیید مدل 2/58
ChiSquare Divided to Degrees of Freedom
تأیید مدل RMSEA Root Mean Square Error of Approximation RMSEA ≤ 0/1 0/097
تأیید مدل 0/98

NFI > 0/9

Normed Fit Index

NFI

تأیید مدل 0/99

GFI > 0/9

Goodness of Fit Index

GFI

تأیید مدل 0/98

CFI > 0/9

Comparative Fit Index

CFI

تأیید مدل 0/98

IFI > 0/9

Incremental Fit Index

IFI

جدول  -10نتایج حاصل از مدل معادالت ساختاری برای مدل پژوهش مؤلفههای نهادی -مدیریتی

استاندارد معناداری نتیجه

مسیر ارتباط /تأثیر
مؤلفههای فیزیكی و شیمیایی

شیوه تصمیمگیری

0/62

10/82

تأیید

مؤلفههای فیزیكی و شیمیایی

سبك تصمیمگیری

0/77

13/77

تأیید

مؤلفههای فیزیكی و شیمیایی

روابط درون نهادی

0/74

13/13

تأیید

ترتیبات قانونی

0/45

7/61

تأیید

مؤلفههای فیزیكی و شیمیایی

جدول  -11شاخصهای برازش مدل تعدیلگری

مقدار قابل قبول

مقدار بهدست آمده

APC = 0.149 , P=0.011
Good if p<0.05
ARS = 0.344, P < 0.001
Good if p<0.05
AVIF = 2.291
Good if AVIF< 5 Ideally <= 3.3

شیمیایی در حالت استاندارد ،معنیداری و برآوردی

اقتصادی در حالت استاندارد ،معنیداری و برآوردی

است میتوان نتیجه گرفت :مؤلفههای یكپارچگی،

است میتوان نتیجه گرفت :مؤلفههای انعطاف در

انعطافپذیری ،همراستایی و مدیریت بهخوبی

هزینه ،انعطاف در اجرا ،قابلیت انطباق و بازگشت

تببینکننده مؤلفههای فیزیكی و شیمیایی در

(بهبود) تببینکنندة مؤلفه رویكردهای اقتصادی در

محیطزیست دریایی میباشند .یافتههای این قسمت

محیطزیست دریایی میباشند .یافتههای این قسمت

با پژوهشهای Atkins ،)2017( Mafi-Gholami

با پژوهشهای  Padashو همكاران ( )2016و

و همكاران ( )2011و  )2018( Gaoهمراستا

 Mumbyو همكاران ( )2017همراستا میباشد

میباشد ( Atkins et al., 2011; Gao et al.,

(.)Mumby et al., 2017; Padash et al., 2016

.)2018; Mafi-Gholami et al., 2017

 .3-4مؤلفه اجتماعی-فرهنگی

مؤلفههای اصلی تببینکننده رویكردهای اقتصادی

با توجه به جدولهای  5و  6که مربوط به خالصهای

محیطزیست دریایی چیست؟

از نتایج برازندگی مدل و تعیین مؤلفه اجتماعی-

 .2-4مؤلفه رویکردهای اقتصادی

فرهنگی محیطزیست دریایی در حالت استاندارد،

با توجه به جدولهای  3و  4که مربوط به خالصهای

معنیداری و برآوردی است میتوان نتیجه گرفت

از نتایج برازندگی مدل و تعیین مؤلفه رویكردهای

مؤلفههای برنامهریزی ،بهبود مستمر ،ارتباط متقابل
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عوامل در محیطزیست دریایی قابل مشاهده است.

اجتماعی -فرهنگی در محیطزیست دریایی

در مرحله نهایی این پژوهش ،نقشهشناختی فازی با

میباشند .یافتههای این قسمت با پژوهشهای

استفاده از نرمافزار متلب مطابق شكل  1رسم شده

 Padashو همكاران ( )2016و  Islamو همكاران

است .در این نقشه ،بزرگی دایرههای مربوط به هر

( )2018همراستا میباشد ( ;Islam et al., 2018

عامل نشاندهنده میزان مرکزیت آن عامل نسبت به

.)Padash et al., 2016

سایر عوامل است بهطوری که هر چه اندازه دایره

 .4-4مؤلفة زیستی

بزرگتر باشد میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آن

با توجه به جدولهای  7و  8که مربوط به خالصهای

عامل نسبت به سایرین بیشتر است .در این پژوهش

از نتایج برازندگی مدل و تعیین مؤلفههای زیستی

دایره مربوط به شاخص اقتصادی از همه بزرگتر بوده

در حالت استاندارد ،معنیداری و برآوردی است

که نشان میدهد مرکزیت شاخص اقتصادی نسبت

میتوان نتیجه گرفت :مؤلفههای میزان گستردگی،

به سایر عوامل در محیطزیست دریا بیشتر است و از

بهبود مستمر ،ارتباط متقابل و منابع انسانی

اهمیت بیشتری برخوردار است .با توجه به

تببینکننده مؤلفه زیستی در محیطزیست دریایی

نقشهشناختی فازی ،شاخص اقتصادی در این منطقه

میباشند .یافتههای این قسمت با پژوهشهای

بهترتیب با وزنهای  0/62 ،0/62و  0/5با شاخص

 Islamو همكاران ( )2018و  Lamersو همكاران

نهادی-مدیریتی و زیستی دارای رابطه دوسویه و

( )2016همراستا میباشد ( ;Islam et al., 2018

مثبت میباشد ،این عامل با وزن  0/65با شاخص

.)Lamers et al., 2016

اجتماعی -فرهنگی رابطه دوسویه و منفی دارد و

 .5-4مؤلفة نهادی -مدیریتی

همچنین شاخص اقتصادی با وزن  0/69با شاخص

با توجه به جدولهای  9و  10که خالصهای از نتایج
برازندگی مدل و تعیین مؤلفة نهادی -مدیریتی در
حالت استاندارد ،معنیداری و برآوردی است،
میتوان نتیجه گرفت :مؤلفههای شیوة تصمیمگیری،
سبك تصمیمگیری ،روابط درون نهادی و ترتیبات
قانونی تببینکنندة مؤلفه نهادی-مدیریتی در
محیطزیست دریایی است .یافتههای این قسمت با
پژوهشهای  Jahnke ،)2018( Sunو همكاران
( )2017و  Samimiو همكاران ( )2018همراستا
میباشد ( Jahnke et al., 2017; Samimi et al.,
 .)2018; Sun et al., 2018با توجه به نتایج T

میزان با اهمیت بودن عامل اقتصادی و شدت

فیزیكی و شیمیایی رابطه یكسویه و منفی دارد.
نتایج حاصل از گام سوم نشان میدهد که عامل
اقتصادی در تابآوری محیطزیست دریایی دارای
مرکزیت زیادی نسبت به سایر عوامل می باشد .بدان
معنی که این عامل ،هم دارای تأثیرگذاری زیادی بر
سایر عوامل بوده و هم تأثیرپذیری زیادی از سایر
عوامل دارد .تأثیرگذاری باالی این عامل بر سایر
عوامل نشان میدهد که اهمیت مؤثر به این عامل
عالوه بر اینكه خود منجر به افزایش تابآوری
میگردد ،زمینه را برای کاهش تأثیرات منفی برخی
عوامل بر روی تابآوری و ایمنی منطقه مورد نظر
نیز فراهم میآورد.

تأثیرگذاری و تأثیرپذیری این عامل نسبت به سایر
صفحه 744
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