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چکیده
طی سالهای اخیر ،تابآوری شهری به عنوان مهمترین راهکار مقابله با مخاطرات طبیعیی میور توجیه ادییمیمنیان و بردامیهرییاان
شهری قرار گرفته است .ر تابآوری شهری عوامل مختلفی مؤثر هستنی که از جملهی آنها دظام مییریت شهری است .برای ایین
منظور ر پژوهش حاضر دقش مییریت شهری باقرشیهر ر تیاب آوری ر برابیر سیوادط طبیعیی میور بررسیی قیرار گرفیت .رو
پژوهش از دظر ماهیت کاربر ی و از دظر هیف توصیفی -تحلیلی است .جامعه آمیاری پیژوهش متخاایان و کارشناسیان شیهری
رگیر ر مییریت شهری باقرشهر بو ه است که از بین آنها 53 ،دفر به عنوان حجم دموده ادتخاب شی .رو
صورت کتابخادهای و مییادی با استفا ه از مماهیه ،مااحبه و پرسمنامه محقق ساخته بو ه اسیت .رو

گر آوری ا هها ،بیه

تجاییه و تحلییل ا ههیا بیا

استفا ه از مقایسه میادگین با آزمون  T-Testو تحلیل عاملی تأیییی ر درم افاار  SPSS.21و  Smart PLS.3بو ه است .یافته-
های پژوهش دمان ا که تابآوری باقرشهر ر حی متوسط است و از میان چهار مؤلفهی تابآوری ،تابآوری دهیا ی از پیایین-
ترین میاان (کم تا خیلی کم) برخور ار است .ر رو

کیفیی ممیخش شیی کیه دظیام میییریت شیهری بیه ویلیی هم یون دبیو

همکاری بین بخمی ،دبو دظارت کافی بر ساختوسازها و عیم شناخت کافی از تابآوری شهری به داتابآوری شیهری باقرشیهر
امن ز ه است .هم نین ارزیابی اصول هگاده دقش مییریت شهری ر تابآوری باقرشهر دمان ا که دظام مییریت شهری ر و
مؤلفهی تأمین منابع مالی و ارزیابی مستمر خطرپذیری ها از وضعیت خیلی دامطلوبی برخور ار است ،اما ر بخش حفاظیت و ارتقیا
زیرساختها و بردامهریای کاربری اراضی شهری تا حیو ی بهتر عمل کر ه است.

واژگان کلیدی :سوانح طبیعی ،خطرپذیری ،تابآوری شهری ،مدیریت شهری ،باقرشهر

( -8نویسنده مسئول) guplan@gmail.com
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مقدمه
بالیای اتفاق افتاده در سالیان اخیر بخصوص در کشور ما بیانگر این موضوو اسوت کوو جواموا و افوراد بووصوورت
فزایندهای آسیبپذیرتر شدهاند و ریسکها نیوز افوزایی یافتووانود ( .)Mohammadi & Pashazadeh; 2017, 113در
شرایطی کو ریسک و عدم قطعیتها در حوال رشود مویباشوند ،توا آوری بووعنووان مفهووم مواجوو بوا اخوتال ت،
غافلگیریها و تغییرات معرفی میشود ( .)Mitchell, 2012; 1اما بورغو توالشهوای صوورت فرفتوو بورای کواهی
آسیبپذیری و افزایی تا آوری در برابر بالیا ،متأسفانو میزان خسارات مالی و جانی همچنان رو بوو افوزایی اسوت
( .)Mileti, 1999; 3از عوامل آسیبپذیری با ی جمعیت ،تمرکز بیشتر آن در مناطق شوهری اسوت .زیورا در منواطق
شهری بیشتر افراد با خطرات پیرامون خود کمتر آشنا هستند و در صورت بروز حادثو ،ساختمانهای بیشتری آسویب
میبینند و امالک و داراییهای بسویاری از بوین مویرونود ( .)Ramazanzadeh lesboii et al. 2014( .)Rبورای ایون
منظور ،مدیریت شهری بوعنوان اهرم افزایی تا آوری میتواند نقی بوسزایی در کنترل آثار سوء بالیوای طییعوی در
شهرها عمل کند.
امروزه مدیریت شهری بو ففتو لوئیس ممفورد نظارت بور جوان موردم شوهرها اسوت ( .)Sheie, 2003; 49مودیریت
شهری عالوه بر آنکو باید حافظ منافا شهرها باشد ،باید برناموهایی را تدارک بییند و تحقق بخشد کوو نتیجوو آن بوو
ارتقای سطح فرهنگ عمومی ،حفظ ارزشهای اجتماعی و فرهنگی مثیت ،اعتدال در زیست سال مردم ،رفاه عموومی
و اجتماعی ،سالمت جامعو ،زمینوسازی و مشارکت در حل مشکالت مسکن ،بیکاری ،جرم و جنایت ،اعتیاد ،تفوریح،
تحصیل ،رفتوآمد و مانند آنها منجر شود؛ بنابراین حوزه عمل مدیریت شهری ،منحصر بوو اموور کالیودی نیووده و
وظیفو مدیران شهری ،اداره توأم امور کالیودی و اجتمواعی شوهرها اسوت ( Ministry of Interior Urban Planning

 .)Studies Center, 2000; 54نتایج حاصل از بررسیها مشخص نموده است کو بخی عمدهی آسیبهوای جوانی و
مالی حوادث شهری ،بو دلیل روشهای نادرست مدیریت شهری در قیل و بعد از وقو حوادث بوده است ( Maleki

 .)and et al. 2017, 81تاکنون در مدیریت شهری برای کنترل حوادث شهری از جملو سوانح طییعی ،نگاه مقابلوای و
کاهی مخاطره بوده است کو این نگاه باید با توجو بو تحو ت ایجاد شده در شهرها و نیز وجود مدلها و روشهای
منطقی در راستای مقابلو با خطرات شهری بهیود یابد ( .)Lotfi and et al. 2018شلری عقیده دارد کو شهرها ،نظوام-
های پیچیده و بو ه وابستو هستند کو نسیت بو تهدیدهای طییعی ،انسانساخت و خرا کارانو ،بسیار آسویبپذیرنود
کو این امر ضرورت توجو بو تا آور نمودن آنها را در برابر مخاطرات اجتنا ناپذیر نموده است ( Chelleri, 2012:

.)289
براین اساس پیوند بین توسعو جامعوو ،مودیریت و مودیریت سووانح طییعوی بورای ایجواد جامعوو توا آور در برابور
مخاطرات ،ضروری است ( .)Rezaii and et al, 2016; 33برای مقابلو با مخاطرات و خطرپذیریها ،برناموها باید بوو
شکل منظ بررسی شده و بر مینای اطالعات ،تجار

جدید و درسهای فرافرفتو شده اجورا و بووروزرسوانی شوود

( .)Wikstrom 2013, 26در مقیاس شهر ،تا آوری باید مفهوم کانون تمام برناموهوای مودیریت شوهری قورار فیورد
)(Andersen and Cardona 2013, 3؛ چراکو در شهرها ،مدیریت سوانح طییعی بعد از رخداد سوانحو در کشوورهای
جهان سوم از جملو ایران در شرایط مطلوبی قرار نداشتو و پس از وقو حوادث طییعی شهری ،آسیبهای زیادی بوو
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مردم وارد میشود و همچنین افراد سانحو دیده قادر نیستند بوآسانی بو شرایط متعادل بازفردند ( KAMANI-FARD

)and et al, 2012; 33؛ لذا بررسی و تییین مفهوم تا آوری و شاخصها و چوارچو هوای آن در مودیریت شوهری
ایران ضروری بو نظر میرسد.
شهر باقرشهر بوعنوان یک شهر آسیبپذیر در پیرامون جنو

تهران قرار فرفتو است و با توجو بو اینکو این شوهر در

محدوده حوزه استحفاظی شهر تهران قرار فرفتو است دچار تداخل مدیریتی و تفرق سیاسی شده است ( Integrated

 .)Design of Baqirshahr Detailed Plan and Stone Town Plan, 2008: 2در کنوار وجوود چنوین مشوکالت
مدیریتی ،عوامل مختلف طییعی و انسانی بر میزان تا آوری آن تأثیرات مخربی فذاشتواند .این شهر در کنوار صونایا
عظی پا یشگاه تهران و شرکتهای نفتی بهران پاسارفاد ،ایرانول قرار دارد .همچنین در فاصلو چند صودمتری شوهر،
دهها مخزن فو دی با قابلیت ذخیره میلیونها لیتر انوا سوخت قرار دارد .یک خط لولو روزانو  252هزار بشکو نفت
را بو این صنایا انتقال میدهد و روزانو بیی از  8522تانکر از این تأسیسات بوارفیری مویشوود .همچنوین نیروفواه
فازی ری و دهها کارفاه بازیافت پالستیک ،انیارهای مختلف جهت ذخایر مواد شیمیایی نیوز در ایون محودوده قورار
فرفتو است .با وجود تهدیدات فوق ،دو فسل لرزه خیز و سو سد عظی با فاصولو  52کیلوومتری در آن قورار فرفتوو
است () Parizadi and Fasihi, 2017؛ بنابراین چگونگی مواجو بوا حجو عظوی عوامول تهدیودزا بوا نقوی محودود
مدیریت شهری ،باعث بروز مسئلوای شده است کو در پژوهی حاضر بو بررسی این مسئلو پرداختو شده است .بدین
منظور در این پژوهی سعی شده نقی مدیران شهری باقرشهر در میزان تا آوری شهری در برابر مخواطرات طییعوی
مورد بررسی قرار فرفتو و بو این سؤال پاسخ داده شود:

«ساختار حاکمیتی موجود (مدیریت شهری) در شهر باقرشهر با چه مکاانیزمی بار باا آوری ایا شاهر باث یر
میگذارد؟»
برای پاسخ بو این سؤال پژوهی از روش پژوهی توصیفی-تحلیلوی اسوت .جامعوو آمواری پوژوهی ،کارشناسوان و
متخصصان درفیر در مدیریت شهری و آفاه بو ویژفیهای اجتماعی-اقتصادی و مدیریت بحران باقرشهر بوده اسوت
کو از این جامعو  95نفر بو عنوان نمونو انتخا

فردید .در این پژوهی ابزارهای فردآوری دادهها ،مشاهده ،مصواحیو

کوتاهِ نیموساختار یافتو و پرسشنامو بوده است .در این پژوهی از آنجا کو هدف شناسایی سازوکارهای عوامول موؤثر
بر تا آوری شهری در حوزه مدیریت شهری باقرشهر اسوت ،بنوابراین ضورورت دارد از روشوی اسوتفاده شوود کوو
متغیرهای پنهان (مکنون) با استفاده از متغیرهای مشاهده شده ،مشخص شوند .برای این منظور بهترین روش اسوتفاده
از تحلیل عاملی تأییدی مرتیو اول بوده است .برای انجام تحلیل عاملی تأییدی در این پژوهی از نورمافوزار اسومارت
پی ال اس 8استفاده شد .چرا کو تعداد نمونوهای ما کمتر از  222نفر بوده است و مناسبترین نرم افزار برای تجزیوو
و تحلیل دادهها همین نرمافزار  Smart PLS 3انتخا

شد.

. Smart PLS3
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مبانی نظری
شهر بوعنوان یک سیست دارای عناصر فونافونی است کو در زمان مواجو با یک رویداد غیرهمنتظوره و آسویبفونوو،
کل این سیست دچار اختالل و در نتیجو بروز مشکالت و فاجعوهای مختلف همراه میشود .امروزه اصوطال توا -
آوری در برابر انوا بحرانهای انسانی و طییعی بو یکی از مفاهی بسیار مه نظری و کواربردی در مودیریت شوهری
تیدیل شده است .با توجو بو اهمیت این اصطال  ،خیلی از دانشمندان و صاحبنظران عرصو مدیریت شهری ضومن
ارائو تعاریف جاما از این اصطال  ،ویژفیهای شهرهای توا آور را شناسوایی و راهیردهوای ایجواد ایون جواموا را
معرفی نمودهاند ( .)Lotfi and et al, 2018, 212در ایون میوان شوهرهایی توا آور هسوتند کوو وضوعیت اقتصوادی،
اجتماعی ،زیست محیطی و کالیدی تا آوری داشتو باشند؛ بنابراین میتوان ففوت کوو توا آوری رویکوردی اسوت
چندوجهی و بحث پیرامون این رویکرد نیازمند توجو بو ابعاد مختلف و تأثیرفذار بر آن میباشود .بورای ایون منظوور
برای سنجی تا آوری شهری از ابعاد مختلف استفاده میشود .در تا آوری نهادی از شاخصهای «بسوتر نهوادی»،

«روابط نهادی» و «عملکرد نهادی» و برای اندازهفیری بعد تا آوری اقتصادی «میزان خسارت»« ،ظرفیت یوا توانوایی
جیران خسارات» و «توانایی برفشت بو شرایط مناسب» مورد توجو قرار میفیرد ( .)Rezaii, 2013در بعود اجتمواعی
شاخصهایی از قییل «ساختار سنی جمعیت»« ،ساختار جنسی جمعیت»« ،سطح تحصیالت در منطقو»« ،میزان سورمایو
اجتماعی» و «پوشی سالمتی» و در حوزه اقتصادی شاخصهایی از قییل «اشتغال»« ،نوو کسوب و کوار در منطقوو»،
«مقیاس کسب و کار»« ،میزان درآمد افراد» و همچنوین در حووزه کالیودی «سوطح شویکوی حمولونقول»« ،ذخیورهی
مسکن»« ،مراکز درمانی و امدادرسان» و «تراک ساختو شده» مورد ارزیابی قرار میفیورد ( Dadashpour and Adeli,

 .)2015با توجو بو ابعاد و شاخصهای در نظر فرفتو شده میتوان شهر تا آور را شهری دانست کوو در مواجهوو بوا
هر مسئلو تهدید کننده خواه سوانح نافهانی و خواه مشکالت تدریجی ،بازخوردهایی یکپارچو در تموامی جنیووهوای
اجتماعی ،اقتصادی و فیزیکی و همچنین در همو مقیاسها و سوطو شوهر داشوتو باشود ( Maroofi and Borhani,

.)2017
با توجو بو موارد فوق مشخص شد کو وضعیت تا آوری شهر در قالب مجموعوای از معیارها و سازوکارهای حواک
بر شهر تعیین میشود .در این میان یکی از عناصر عملکردی در بدنو سیست شهری ،مدیریت شهری است .بو هنگوام
ظهور سوانح طییعی ،دوام نظام مدیریت شهری ،تأثیر بو سزایی در تا آوری شهری دارد .برای درک مدیریت شوهری
میتوان آن را بو یک نظام تشییو کرد؛ زیرا مدیریت شهری از قسمتهایی چون معاونتها و سازمانهوا یوا ادارههوای
وابستو تشکیل شده کو با یکدیگر در قالب ساختاری واحد (همانند یک سیست ) روابط متقابول دارنود توا بوو هودفی
خاص برسند .در واقا نظام مدیریت شهری دارای خصوصیاتی چون ساخت سلسلو مراتیی ،وجود تقسی کوار ،مهو
بودن امور مالی در این نظام ،وابستگی درجو استقالل آن بو وضا مالی میباشد؛ بنابراین این نظوام دارای یوک سوری
ورودی و خروجیها میباشد (( )Saeidnia, 2003, 28شکل شماره .)8
اعمال قدرت مدیریت شهری در چگونگی استقرار و اداره شهرها بر حسب فونووهوای فرهنگوی و سواختار اجتمواعی -
سیاسی جواما پدیدار میشود .شهر کو پیچیدهترین و متنو ترین جلوههای زندفی بشری را در خوود دارد بودون وجوود
نظام مدیریت شهری کو ضمن انجام برناموریزیهای زم برای رشد و توسعو آینده شهر بو مقابلو با مسوائل و مشوکالت
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کنونی آن میپردازد ،بی سامان میفردد ( .)Saeidnia, 2003, 28با توجو بو موارد اشاره شده مشخص شد کو مدیریت
شهری دارای سازو کاری متشکل از عناصری بو ه پیوستو در ارتیاط با توسعو شهر اسوت؛ بنوابراین توا آوری مودیریت
شهری میتواند دوام این نظام مدیریتی در برابر بحرانهای غیرقابل پییبینی و غیرمنتظره باشد کو حیات و دوام شوهر بوو
آن وابستو میباشد؛ بنابراین مدیریت شهری تا آور ،نظام انعطافپذیر و کارآمد شوهری اسوت کوو بوو صوورت فعوال و
منسج قابلیت مواجو با انوا بحرانهای شهری بوده و بخشی از تا آوری شهری را تأمین میکند .همچنوین توا آوری
مدیریت شهری در پایداری شهر بنابر نظر آفودلوورو و همکارانی این چنین است کوو توانوایی و ایسوتادفی شوهر و یوا
سیست شهری در برابر استرسها و شوکهای وارد شده (.)Beatley and Newman, 2013: 3
خدمات

خروجیها
تغییرات کالیدی شهر

منابا اطالعاتی ،مالی و انسانی

نظام مدیریت شهری

ورودیها

انتظارات دولت ،مردم و فروههای بانفوذ

شکل شماره  .1نمایش ورودی و خروجی نظام مدیریت شهری (Source:)Saeidnia, 2003, 29

در خصوص مدلهای سنجی نقی مودیریت شوهری در توا آوری ،نظریوات مختلفوی وجوود دارد .برخوی از ایون
نظریات ،مه ترین وظایف مدیریت شهری را ایجاد پایگاه اطالعاتی و طیقوبندی شاخصهایی میدانند کو در افزایی
تا آوری تأثیر دارند .برخی دیگر عملکرد مدیریتی را مورد توجو قرار میدهند و مدلهایی ه هسوتند کوو تنهوا بوو
نقی جواما تا آوری شهری تأکید دارند و مدیریت شهری را محرک افزایی نقوی و حضوور اجتموا در افوزایی
تا آوری میدانند ()Ramazanzade Lesboei, 2016؛ اما در پژوهی حاضر از نگاه کالن بوو تییوین نقوی مودیریت
شهر در تا آوری شهری پرداختو شده است .در این پژوهی از رهیافتهای نظریات کالن توسوعو پایودار شوهری و
شهر پایدار استفاده شده است .همچنین در سطو پایینتر نظریات خردی کو بور مودیریت شوهری کارآمود و پایودار
د لت دارند توجو شده و در نهایت ابعاد مدیریت شهری کارآمد در برابر توا آوری شوهری تحلیول شوده در نتیجوو
ارتیاط بین تا آوری شهری و مدیریت شهری تییین شده است (شکل شماره .)2
با توجو بو نتایج بو دست آمده از شکل شماره  2مشخص شد کو بو منظور سنجی نقی مودیریت شوهری در توا -
آوری شهری در شهر باقر شهر از دو نظریوی کالن سیست های شهری و شهر پایدار استفاده شده است .بوا توجوو بوو
نظریوی سیست شهری مشخص شد کو مدیریت شهری بو عنوان بخشی از نظام فضایی شهرهاست کو تضمین کننوده
میزان پایداری شهر و در نتیجو تا آوری شهری است .برای این منظور کیفیت مدیریت شوهری و چگوونگی ارتیواط
اجزای آن تعیین کننده عملکرد مدیریت شهری و در نهایت ارتیاط آن با پایداری شهری بوا توجوو بوو ایون عملکورد
مشخص میشود .همچنین در چهارچو

نظری فوق مشخص شده است کو ساختار مدیریت شهری میتوانود ابعواد

مختلف پایداری شهری را تحت تأثیر قرار دهد .برای این منظور با توجو بو مدل نظری ابتودا بایود کیفیوت مودیریت
شهری مورد اندازهفیری قرار فرفتو و بو دنیال آن میزان تا آوری شهری نیز با توجو بوو ابعواد چهارفانوو توا آوری
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مشخص شد .سپس ارتیاط بین این دو با توجو بو نو متغیر مستقل مدیریت شهری مشخص شود .در نهایوت میوزان
همیستگی بین متغیرهای مورد نظر میتواند بیانگر میزان نقی مدیریت شهری در تا آوری شهری باشد.

شکل شماره  .2چارچو

نظری پژوهش Source: Research findings

محدوده مورد مطالعه پژوهش
محدوده مورد مطالعو پژوهی منطیق بر محدوده کالیدی باقرشهر در طر جاما و تفصیلی  8932است (نقشو شوماره
 .)9این شهر از توابا شهرستان ری و استان تهران است کو در  95درجو عرض شمالی و  58درجو طول شرقی قورار
دارد .این شهر بر روی دشت آبرفتی نسیتاً هموار تهران قرار دارد کو از شومال بوو حوری منطقوو  83و  22شوهرداری
تهران ،از جنو

بو شهر کهریزک ،از جنو

شرقی با جلگو ورامین ،از جنو

غربوی بوا بهشوت زهورا و حورم سوید

رو اهلل خمینی همجوار است (.)Parizadi and Fasihi, 2017
مهمترین رودخانو در منطقو باقرشهر در  5کیلومتری جنو

غربی باقرشهر است کو بو نام رودخانو کون موی باشود و

در این قسمت از دشت تهران حالت فصلی بو خود می فیرد .ارتفا آن از سطح دریوا  8232متور اسوت .شویبهوای
اصلی و مؤثر در باقرشهر در نیمو غربی شهر از شمال بو طرف جنو
غربی بو طرف جنو

غربی و شرقی و در نیمو شرقی شهر از شومال

شرقی است و کمتر از دو درصد است .از مشخصوهای اصلی باقرشهر این است کو ایون شوهر

در همجواری با حرم مطهر حضرت امام (ره) ،پا یشگاه تهران ،نیروفاه برق ری ،کارخانوو سوایپا پورس ،بسویاری از
کارخانجات بزرگ کشور است کو موجب رونق تجاری این منطقو فردیده است .از مراکز مه صنعتی آن میتوان بوو
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پا یشگاه تهران ،تاسیسات نفتی و فازی ری ،شرکت نفت بهران ،شورکت انور،ی ،شوهرک شهرسونگ بوال بور 888
کارفاه ،مجتما تجریشی ،شرکت ایران سیلندر را نام برد (.)Parizadi and Fasihi, 2017

نقشه شماره  .1موقعیت جغرافیایی شهر باقرشهر
Source: Research findings

بحث و یافتههای
در این بخی از پژوهی حاضر بو یافتوهای بو دست آمده از تجزیووتحلیل دادهها پرداختو میشود .این بخی شوامل
سو مرحلو میباشد .در مرحلو اول بو وضعیت تا آوری باقرشهر با توجو بو چهار بعد اقتصادی ،اجتماعی ،کالیدی و
نهادی و با استفاده از  39شاخص (فویو) پرداختو میشود .با توجو بو شاخصهای موورد نظور ،وضوعیت توا آوری
باقرشهر بو صورت جدول شماره  8است.
جدول شماره  .3میانگی ابعاد با آوری شهری
میانگین

انحراف استاندارد

نمره

t

p

وضعیت

تا آوری اقتصادی

2933

29992

9

-891915

29222

متوسط

ابعاد تا

آوری

تا آوری اجتماعی

9921

29225

2

32966

29222

متوسط

تا آوری کالیدی

2923

29989

9

-95912

29222

ک

تا آوری نهادی

2966

29291

9

-25939

29222

ک

Source: Research findings

نتایج بو دست آمده از جدول شماره  9نشان داد کو تا آوری اجتماعی نسیت بو سو بعد دیگر تا آوری از وضعیت
بهتری (میانگین = )9921برخوردار است .تا آوری اقتصادی در وضعیت دوم قرار دارد .میانگین آن  2933مقودار بوو
دست آمد .اما وضعیت تا آوری کالیدی و نهادی نسیت بو دو بعد دیگر از توا آوری از وضوعیت کو توا متوسوط
برخوردار است .بو ترتیب میانگین این دو بعد  2923و  2966بو دست آمد .بنابراین میتوان نتیجو فرفت کو وضوعیت
تا آوری باقرشهر در ابعاد مختلف بین ک تا متوسط است کو در بعد اجتماعی دارای وضعیت بهتر و در بعد نهوادی
دارای وضعیت بدتر میباشد .این شرایط با توجو بو آزمون  Tقابل قیول بوده و در سطح اطمینان  33درصود پذیرفتوو
میشود .بنابراین با توجو بو نتایج بو دست آمده مشخص شد کو وضعیت تا آوری باقرشهر در بعد نهادی پوایینتور
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از سایر ابعاد است  .بنابراین در ادامو پژوهی بو چرایی پایین بودن این بعد و همچنین تأثیر آن در توا آوری شوهری
باقرشهر پرداختو میشود.
در این بخی از یافتوهای پژوهی بو تحلیل نتایج بو دست آمده از مصاحیو نیموسواختار یافتوو بوو عنووان بخشوی از
مطالعات میدانی پرداختو میشود .نتایج این تحلیل بو صورت زیر میباشد.
نتایج بو دست آمده نشان داد کو نظام مدیریت شهری باقر شهر در سو بخی قابل مطالعو و بررسی است .بخوی اول
بو حوزه مدیریت شهرداری و شورای شهر مرتیط است .در این بخی از مصاحیو شووندههوا پرسویده شود کوو نقوی
مدیریت شهری در کیفیت کالیدی ،اقتصادی و اجتماعی باقرشهر تشریح شوود و در نتیجوو توا آوری شوهری در آن
دخالت داده شود .نتایج بو دست آمده نشان داد کو شهرداریهای با توجو بوو سوازوکارهای مویتواننود بور مودیریت
شهری تأثیرفذار باشند .این نقی بو این صورت مفهومیابی شده است.
نقش سطوح کالن مدیریت شهری در با آوری شهری باقرشهر :در این سطح وظایف و کارکردهای وزارتخانوهوا،
سازمانها و دستگاههای مختلف مورد توجو قرار فرفت و تأثیر تصمیمات وزارت کشور ،وزارت راه و شهرسوازی و
شورای عالی معماری و شهرسازی کو مرحلو بو مرحلو بر سطو پوایینتور انتقوال پیودا مویکنود و در نتیجوو باعوث
پیامدهایی در شهر میشود از مصاحیو شونده ها پرسیده شد .نتوایج بوو دسوت آموده نشوان داد کوو وزارت کشوور از
آنجایی کو نظارت بر حسن اجرای قوانون نوسوازی و عموران شوهری و همچنوین تعیوین نیازمنودیهوای اقتصوادی،
اجتماعی ،فرهنگی ،منطقوای و محلی را در هموی شهرها برعهده دارد؛ در باقرشهر این وظیفو بو درستی اجورا نموی-
شود و اهرم های اجرای آن تنها شهرداری باقرشهر و فرماندار شهرستان ری است کو با توجو بو نیود بودجوو کوافی و
سازوکارهای مشخص نمیتواند این وظایف و مسئولیتها را بو نحو احسن اجرا کند .یکی از عوامول عودم موفقیوت
در این سیاست ،نیود همکاری بین بخشی است .همچنین وزارت راه و شهرسازی با توجو بو وظیفو خوود کوو توامین
رفاه اجتماعی در زمینو مسکن شهروندان است و همچنین راهیرد تحقیقات ساختمانی بمنظور ایمنسازی ساختمانها
در قیال حوادث طییعی ،استفاده بهتر از منابا و مصالح محلی و افزایی کیفیت مصنوعات ساختمانی است ،در مرحلو
اجرا نتوانستو است مسکن با کیفیت و ایمن و همچنین مطابق با اوضا اقتصادی شهروندان ارائوو دهود و شوهروندان
در باقرشهر با بودجو شخصی و پسانداز اندک خود بو ساخت و ساز مسکن کوچوک و کو دوام روی آوردهانود .از
جملو عامل دیگر در اجرای سیاستهای تأمین مسکن ،تداخل تصمی فیریها است کو در باقرشهر بو صوورت تفورق
مدیریتی بروز کرده است .شورای عالی معماری و شهرسازی نیز از آنجاکو وظیفو بررسی و تصویب طر های جواما
شهری و تفصیلی را برعهده دارد در روند این بررسی و تصویب بو وضعیت اقتصادی ،اجتمواعی و جغرافیوایی شوهر
باقرشهر توجو نداشتو و طرحی تصویب شده است کو انطیاق کافی با شهر نداشتو است.
مدیریت شهری در سطح منطقهای و نقش آن در با آوری شهری :این سطح در مقیاس استان و شهرسوتان اسوت.
در این سطح استانداری و فرمانداری نقی خود را در مدیریت شهری ایفا مویکننود .اسوتانداری کوو وظیفوو نظوارت
عمومی در اجرای قانون شهرداری و توانمندسازی اقشار آسیبدیده یا در معرض آسیب را برعهوده دارد ،در مرحلوو
اجرا نظارت کافی بر اقدامات شهرداری نداشتو و با توجو بو نیود بودجو کافی از کموک بوو افوراد نیازمنود و افوزایی
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تا آوری شهری شانو خالی کرده و نمیتواند در این بعد تأثیر زیادی در افزایی ظرفیت شهر در مواجو با مخاطرات
طییعی و انسانی ایفا کند .همچنین فرمانداری نیز بو عنوان بخشی از نظام مدیریت شهری در سطح میانو یوا منطقووای
دارای وظایفی است کو میتواند بر کیفیت مدیریت شهری در تا آوری شهری نقی ایفا کند .از آنجا کوو جلووفیری
از پیی آمدهای نامطلو

در موقا بروز حوادث و سوانح و اجرای کمیسیون ماده  5را برعهده دارد ،میتوانود نقوی

مهمی در مدیریت شهری باقر شهر در تا آوری شهر داشتو باشد .اما در مرحلو اجورا ایون ارفوان نظوارت کوافی بور
اجرای طر های توسعو و عمران شهر و تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت اساسی و همچنین تصویب طر تفصویلی
و تغییرات در طر تفصیلی و نظارت بر اجرای طر ندارد .از آنجا کو فرمانداری در اجرای وظایف خود بو ویژفی-
های جغرافیایی و مشخصوهای انسانی باقرشهر آفاهی کاملی ندارد و همچنین نظوارت کوافی بور تحوو ت صوورت
فرفتو در آن نمیشود .بسیاری از وظایف و عملکردهای این بخی یا اجرا نمیشود و یا بو صورت ناقص بو مرحلوو
اجرا میرسد .بنابراین شهر از منظر تا آوری با توجو بو نواقص فوق در سطح پایینتری قرار میفیرد.
مدیریت شهری در سطح محلی (خرد) و نقش آن در با آوری شاهری در باقرشاهر :در ایون سوطح از مودیریت
شهری ،شهرداری و شورای شهر قرار دارند.
تجربو نشان داده است کو شهرداریها همواره از نقی موثر در حوادث و سوانح ،چو از نو انسان ساز و چو با منشوا
طییعی برخوردارند و غلیو بر حادثو و سانحو بدون اتکا بو توان شهرداریها بوو ویوژه شوهرداریهوای کوالن شوهرها
متصور نیست .در مدیریت شهری باقرشهر ،آنچو کو موجب تلفات میشود پتانسیل وجود مخواطرات طییعوی بوا در
منطقو نیست ،بلکو ساختمانهای نامقاومی است کو در آن شهر وجود دارد .همچنوین در صودور پروانوو سواختمانی،
رویوای وجود دارد کو ساختمانهایی کو دارای مقاومت کافی در برابر انوا مخاطرات را داشتو باشند ،ایون پروانوو را
دریافت کنند ،اما بسیاری از ساختمانها با پرداخت جریمو و یا چشو پوشوی از پروانوو سواختمانی سواختو شوده و
تکمیل شدهاند .همچنین تراک فروشی از جملو پدیدههای نوظهور در شهرهای بزرگ اسوت کوو شوهرداری باقرشوهر
برای کسب درآمد بیشتر از آن استفاده میکند کو این با توجو بو عرض کوچوو و خیابوانهوای شوهر ،توجیوو منطقوی
ندارد .در برخی مواقا بو دلیل نیود نظارت کافی ،بسیاری ساکنان شیانو بو ساخت و سازهای غیرمجاز دست میزننود
کو این خود باعث کاهی کیفیت کالیدی ساختمانهای مسکونی را باعث شده و بو شدت در برابر انوا مخاطرات از
جملو زلزلو آسیبپذیر میشود .همچنین موارد زیادی وجود دارد کو تا آوری باقرشهر را تحت تأثیر قرار مویدهنود
و منشأ کاهی این تا آوری اقدامات منفعت طلیانو و ناآفاهانو شوهرداری و عودم نظوارت شوورای شوهر اسوت کوو
موجب میشود شهر آسیبپذیرتر شود.
نتایج حاصل از تحلیل و بازنویسی مصاحیو و اطالعات بو دست آمده ،مشخص کورد کوو نظوام مودیریت شوهری در
بستری مشخص شده بر تا آوری شهری باقرشهر تأثیر میفذارد .برخی از مهمترین عوامول موؤثر در کواهی توا -
آوری شهری باقرشهر در شکل شماره  9نشان داده شده است.

 444فصلنامه علمي  -پژوهشي نگرشهای نو در جغرافیای انساني – سال دوازدهم ،شماره اول ،زمستان 3189

-

-

-

-

...

-

شکل شماره  .3نقش نظام مدیریت شهر بر با آوری شهری باقرشهر در سطوح مختلف
Source: Research findings



یافتههای کمی نقش مدیریت شهری در با آوری باقرشهر

در این بخی از پژوهی حاضر از  82شاخص برای سنجی وضعیت عملکرد مدیریت شهری در تا آوری باقرشهر
استفاده شده است .این  82شاخص در اولین کمپین بینالمللی شهرهای تا آور توسط شوهرداران مختلوف در شوهر
بن ،آلمان معرفی شده است (.)Johnson & Blackburn, 2012; 34
در بررسی شاخصهای کمی ،ابتدا وضعیت میانگین این شاخصها با آزمون  T-Testمورد بررسی قرار فرفتو اسوت.
نتایج بو دست آمده در جدول شماره  2نشان داده شده است.
جدول شماره  .4میانگی متغیرها و آزمون T-test
متغیرها
چارچو

t
سازمانی

One-Sample Test
Test Value = 3
P valuedfاختالف میانگینمیانگین

2922923-99829

-29592

2995

تأمین منابا مالی

2922223-99938

-29266

8929

ارزیابی خطرپذیری

2922223-99351

-29182

8981

حفاظت و ارتقاء زیرساختها

2922223-99592

-29235

9922

محافظت از تأسیسات حیاتی

2922223-59288

-2918236

2981

برناموریزی کاربری اراضی

2922223-99332

-29186

9981

آموزش

2922223-99325

-29199

2986

حفاظت از محیط زیست

2922223-99366

-29299

2926

طر های آمادهسازی مؤثر ،سیست های هشداردهنده و واکنی سریا2922223-99965

-29188

2981

2922823-99129

-29252

8925

بازیابی و بازسازی جواما

Source: Research findings
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نتایج بو دست آمده از جدول  8نشان داد کو وضعیت میانگینهای مدیریت شهری در تا آوری باقرشهر با توجو بوو
مؤلفوهای مختلف متفاوت است .در بخی حفاظت و ارتقاء زیرساختها و همچنوین برنامووریوزی کواربری اراضوی
شهری ،میانگین وضعیت بهتری را نشان میدهد .بو صورتی کو در این دو بخی مدیریت شهری توانستو است فوام-
های بهتری بردارد .بو صورتی کو مدام در حال پایی وضعیت کاربری اراضی شوهری بوا سواخت و سوازهای ایمون،
مکانیابی پارک های تازه تأسیس شده در بخی شمال شهر ،اصال شیکو معابر از جملو اقداماتی است کوو وضوعیت
این دو مؤلفو را نسیت بو سایر حوزههای تا آوری شهری بیشتر کرده است؛ اما در مقابول آن ،توأمین منوابا موالی و
ارزیابی خطرپذیری از میانگین پایینتری برخوردار بووده و کمتور مودیریت شوهری در ایون زمینووهوا فعالیوت دارد.
همچنین وضعیت سایر میانگینها بین  2تا  9بوده است؛ بنابراین میتوان نتیجوو فرفوت کوو نقوی مودیریت شوهری
باقرشهر در تا آوری آن در برابر سوانح در حد ک تا متوسط است .همچنین میوزان  p-valueکمتور از  2925بووده و
این نشاندهندهی سطح معناداری قابل قیول است و میانگین های فوق از نقطوو نظور افوراد مطالعوو شوده بوو واقعیوت
نزدیکتر است.
در این بخی از تحلیل یافتوها ،بو بررسی ابعاد مختلف مدیریت شوهری در توا آوری باقرشوهر بوا تحلیول عواملی
تأییدی با نرم افزار  Smart PLSپرداختو شده است .در این روش قدرت رابطو بین عامل (متغیر پنهان) و متغیر قابول
مشاهده بوسیلو بار عاملی نشان داده شده است .در این بررسی ابتدا بو سنجی میزان روایی و پایایی سازههوای موورد
نظر پرداختو میشود (جدول شماره .)9
جدول شماره  .5سنجش میزان پایایی متغیرها با بوجه به گویههای اندازهگیری شده
متغیرها

آلفای کرونیاخ

rho_A

Composite Reliability

ارزیابی خطرپذیری چندفانو

29355

29351

29369

29266

بازیابی و بازسازی جواما

29355

29359

29362

29112

تأمین منابا مالی

29329

29323

29326

29225

حفاظت از محیط زیست

29326

29398

29392

29181

29365

29366

29322

29129

29365

29361

29322

29295

محافظت از تأسیسات حیاتی

29322

29323

29323

29222

مقررات ساختمان و برناموریزی کاربری اراضی

29293

29293

29113

29233

29365

29366

29328

29121

29325

29359

29399

29289

حفاظت و ارتقاء زیرساختها
سیاست های آموزشی مدیریت شهری در تا

هشداردهنده
چارچو

سازمانی و اداری

آوری

AVE

Source: Research findings

روایی و پایایی سازههای هر متغیر با دو مؤلفوی آلفای کرونیاخ و روش  AVEمورد بررسی قرار فرفت .روش آلفای
کرونیاخ نشان داد کو ضرایب بو دست آمده برای تمام سازهها بیی از  292بوده است .این پایایی با روش  roh-Aنیوز
اندازهفیری شد .نتایج بو دست آمده از این روش نیز بیی از  29293بو دست آمود .بودین منظوور مشوخص شود کوو
فویوهای تمام متغیرها از کیفیت و پایایی کافی برخوردار میباشند.
روایی همگرایی متغیرها نیز با دو روش  Composite Reliabilityو  AVEموورد انودازهفیوری قورار فرفوت .موالک
قضاوت در این روشها ،ضریب  295بوده است .نتایج بو دست آمده نشان داد کو در روش اول تمام ضرایب همگرا،
بیی از  29113بوده است و این نشاندهندهی میزان همگرایی و اطمینان با ی دادهها میباشد .همچنوین روش AVE
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نیز نشان داد کو کمترین ضریب دارای  29289بوده است و این رق نشاندهندهی همگرایی بوا ی دادههوا در انودازه-
فیری هر کدام از متغیرهای مدیریت شهری است .با اطمینان از روایی و پایایی پژوهی ،بو بررسی بارهای عاملی هور
کدام از متغیرهای اندازهفیری مدیریت شهری پرداختو میشود .این مدل در شکل شماره  9نشان داد شده است.

شکل شماره  .4بحلیل عاملی باییدی متغیرهای مدیریت شهری
Source: Research findings

( الزم به ذکر است که در مدل فوق بنها بارهای عاملی هر گویه نسبت به متغیرهای پنهان ماورد اساتداده قارار
گرفت و از سایر ضرایب (ضرایب مسیرهای بی متغیرهای پنهان و میزان  )Rبه دلیل نبود متغیر مستقل و وابساته
چشم پوشی شد و جهت پیکانها و ضرایب آن بنها برای اجرای مدل در نرم افزار  PLSرسم شده است)
در مدل مورد نظر تنها بارهای عاملی روی محورهای مسیر فویو بو متغیرهای پنهان موورد بررسوی قورار مویفیورد و
سایر ضرایب در تحلیل مورد نظر تأثیری ندارد .از آنجا کو در مدل  Smart PLSبو منظور تعیین بارهای عاملی اتصال
متغیرهای پنهان نیز باید صورت بگیرد ،بنابراین ضرایب اتصال مسیرها و ضورایب روی متغیرهوای پنهوان توأثیری در
بارهای عاملی نداشتو و آنها در این مدل مورد بررسی قرار نمیفیرند (شکل شماره  .)5همچنین نتایج بو دست آمده
از مدل فوق نشان داد کو هر کدام از متغیرها با بارهای عاملی مناسب میتوانند تأثیر مدیریت شهری بر توا آوری را
اندازهفیری کنند .همچنین برای اطمینان از ضرایب عاملهای مورد نظر ،در این بخی بو ضریب  Tپرداختو میشوود.
نتایج بو دست آمده از این ضریب در شکل شماره  5نشان داده شده است.
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شکل شماره  .5ضریب  Tو سنجش معناداری ضرایب عاملها
Source: Research findings

نتایج بو دست آمده از شکل شماره  5نشان داد کو تمام ضرایب عاملها بیی از  8936میباشد و ایون نشواندهنودهی
کیفیت و اعتیار ضرایب عاملهای بو دست آمده است؛ بنابراین در سطح اطمینان  35درصد میتوان ففت کوو عامول-
های بو دست آمده مورد تأیید قرار میفیرد.
نتیجهگیری و دستاوردهای علمی پژوهش
در پژوهی حاضر از  82شاخص برای سنجی وضعیت عملکرد مدیریت شهری در تا آوری باقرشهر استفاده شوده
است .این  82شاخص در اولین کمپین بینالمللی شهرهای تا آور توسوط شوهرداران مختلوف در شوهر بون ،آلموان
معرفی شده است ( .)Johnson & Blackburn, 2012; 34برای این منظور عوامل تشکیلدهندهی مدیریت شوهری در
تا آوری باقرشهر در برابر سوانح طییعی مشخص شد و بوو تفکیوک هرکودام از شواخصهوا بوا اسوتفاده از نظورات
کارشناسان و نخیگان شهری با طیف لیکرت وزندهی شد .در نهایت با تحلیل عاملهای تأییدی با نرم افوزار Smart

 PLSمورد بررسی قرار فرفت.
متغیر چارچو

سازمانی از  2فویو تشکیل شده بود .در بخی روششناسی روایی و پایایی این  2فویو مورد اندازه-

فیری قرار فرفت و نتایج بو دست آمده نشان دادند کو ایون  2فویوو قابلیوت انودازهفیوری متغیور پنهوان چوارچو
سازمانی و اداری را دارا است .این متغیر بو ساختار مدیریت شهری و جایگاه تا آوری شهری در آن اشواره دارد .از
آنجا کو مدیریت شهری فرایندی است از مسؤولیتها و اقدامات مرتیط با سیاستفذاری ،برناموریوزی ،سوازماندهی،
اجرا ،نظارت و کنترل است کو برای نیل بو اهداف عملیاتی خاص در سطح جواما شهری و بخصوص محلی تنظوی
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شده است .میتوان با درک این نظ و همواهنگی بوو درک و کواهی خطرپوذیری بالیوا ،بور اسواس مشوارکت دادن
فروههای شهروندی و جامعو مدنی اقدام کرد .با توجو بو نتایج بو دست آمده مشخص شود کوو  2فویوو بوا بارهوای
عاملی بیی از  299چهارچو

سازمانی و اداری مدیریت شهری در تا آوری را پشتییانی میکنند .ضرایب بار عاملی

برای ابعاد تا آوری نیز نشان داد کو چهارچو

سازمانی ابعاد اقتصادی و کالیودی را بیشوتر مودنظر قورار داده و بور

روی این دو بعد تأثیر بیشتری نسیت بو سایر ابعاد دارد .همچنین در تأمین منابا مالی از دیگر وظایف و مسئولیتهوا
در ساختار مدیریت شهری برای مواجو با بحران و افزایی تا آوری شهری است .در تأمین منابا مالی سازوکارهایی
همچون اختصاص بودجو برای کاهی خطرپذیری بالیا و ارائو مشوقهایی برای مالکان  ،خوانوادههوا و اقشوار کو -
درآمد ،مشاغل آزاد و بخی دولتی بومنظور سرمایوفذاری در کواهی خطرپوذیری (ریسوک)هایی کوو بوا آن روبورو
هستند ،مدنظر است .با توجو بو نتایج بو دست آمده از منابا مالی مشخص شد کو  82فویو با بارهای عاملی بویی از
 292منابا مالی مدیریت شهری در تا آوری را پشتییانی میکنند .هموی فویوها از ضرایب عاملی زیوادی برخووردار
هستند.
ارزیابی خطرپذیری چندفانو از جملو سازوکارهایی است کو مدیریت شهری برای افزایی توا آوری در شوهرها مود
نظر قرار می دهد .برای همین منظور این اقدام بو عنوان یک متغیر در سازوکار مدیریت شهری مد نظور قورار فرفوت.
در این متغیر انتظار میرود کو در ساختار مدیریت شهری ،سازوکاری ایجواد شوود کوو دادههوا در موورد خطورات و
آسیبپذیری شهر ،بوروز نگهداری شده و ارزیابی خطرپذیری تهیو شود و از آنها بوعنوان مینایی برای برنامووریوزی
توسعو شهری و شهرسازی و تصمی فیری استفاده شود .همچنین اطمینان حاصل شود کو این اطالعات و طور هوای
ارتقاء تا آوری ،بوآسانی و بوطور کامل در دسترس عموم قرار فیرد .برای این منظور این متغیر موورد بررسوی قورار
فرفت و نتایج بو دست آمده نشان داد کو تمام فویوها از ضریب تأثیر با یی برخوردار هستند و بار عاملی آنها بویی
از  2/2بوده است .حفاظت و ارتقاء زیرساختها از دیگر مؤلفوهایی بود کو برای درک سازوکار مودیریت شوهری در
تا آوری شهری مورد بررسی قرار فرفت .در این متغیر انتظار میرفت کوو در سواختار مودیریت شوهری ،سورمایو-
فذاری برای حفظ زیرساختهای حیاتی کو خطرپذیری (ریسک) را کاهی میدهند ،صورت بگیرد .نتایج بو دسوت
آمده نشان داد کو بار عاملی تمام فویو ها از ضریب توأثیر بسویار زیوادی برخووردار اسوت اموا وضوعیت آن در نظوام
باقرشهر از حدپایینی برخوردار است.
یکی دیگر از سازوکارهایی کو در سیست مدیریت شهری باید بوو آن توجوو داشوت ،محافظوت از تأسیسوات حیواتی
است .در این متغیر تالش بر این شد کو ایمنی تمام مدارس و تأسیسات درمانی ارزیابی شده و در مواقوا زم آنهوا
ارتقاء داده شود .برای این منظور انتظار میرود کو در ساختار مدیریت شهری باقر شهر نیز این مسئلو مود نظور قورار
داد ه شود .در صورت کسب امتیاز با ی این متغیر در نظام مدیریت شوهری باقرشوهر ،مویتووان از توأثیر مثیوت ایون
سیست در تا آوری شهری سخن بو میان آورد .با توجو بو نتایج بو دست آمده مشخص شد کو  81فویو بوا بارهوای
عاملی بیی از  299اقدامات و سیاستهای محافظوت از تأسیسوات حیواتی در مودیریت شوهری بورای توا آوری را
پشتییانی میکنند .همچنین ضریب مسیر بو دست آمده برابر با  29195است و ایون رقو نشوان دهنودهی توأثیر بوا ی
محافظت از تأسیسات حیاتی بر تا آوری شهری است .از دیگر عوامل مؤثر در تا آوری شهری توجو بوو مقوررات
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 یکی از سازوکارهای توجو بو این مؤلفو بسترسازی آن در نظوام.ساختمان و برناموریزی کاربری اراضی شهری است
 برای این منظور برای درک ارتیاط بین نظام مدیریت شهری و تا آوری این عامل مدنظر قورار.مدیریت شهری است
 بو این مسئلو توجو شده است کو مقررات ساختمانی و اصول برناموریزی کواربری اراضوی، در این متغیر.فرفتو است
 همچنین اراضی.متناسب با خطرپذیری (ریسک) بو نحوی واقافرایانو در نظام مدیریت شهری تصویب و اجرا شود
ایمن برای شهروندان ک درآمد شناسایی شده و ارتقاء شهرکهای غیررسمی در هر جا کو امکانپذیر باشد در دسوتور
 نتایج بو دست آمده از بارهای عاملی نشان داد کو فویوهای این بعد از مدیریت شهری نیوز دارای.کار قرار داده شود
.ضریب مؤثر با یی بوده و بر تا آوری باقرشهر تأثیر دارند
، حفاظت از زیستبومها و محیط زیست شهرها و یا حووزههوایی کوو شوهرها در آن قورار دارنود،مؤلفوهای آموزش
 سیست های هشداردهنده و واکنی سریا و بازیابی و بازسازی جواما از دیگر مؤلفوهوایی،طر های آمادهسازی مؤثر
 نشان دادند2/6  این مؤلفوها با بارهای عاملی بیی از.هستند کو در سازوکارهای مدیریت شهری باقرشهر دیده شدند
.کو جهت رسیدن بو تا آوری باقرشهر باید بو آنها توجو کرد و بسترهای زم را ایجاد کرد
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