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چکیده
چالشهای موجود در نظام مدیریت شهری سبب ارائه نظریههای مختلف در این زمینه گردیده ،که هر یک از آنها سعی دارند با
در نظر گرفتن یک سری از متغیرها و معیارها الگوی مناسبی را پیشنهاد دهند .از آن جمله میتوان به دو نظریه حکمروایی شهری
و تابآوری شهری اشاره نمود .هدف پژوهش حاضر ،شناسایی متغیرها و معیارهای مؤثر در این دو نظریه و مقایسه آنها با
یکدیگر بهمنظور درک بهتر موضوع و ارائه الگویی کارآمدتر در زمینه مدیریت شهری در مواجه با بحرانها در شهر قزوین است.
در این تحقیق از روش تحلیل محتوا استفادهشده ،تا از ترکیب تحقیقات اخیر در رابطه با تابآوری و حکمروایی بهعنوان واحد
تحلیل ،و با بهرهگیری از تفاوتهای موجود در آنها ،شناخت بیشتری حاصل شود و تصویری جامع و شفاف از موضوع به دست
آید .بر اساس یافتههای پژوهش حاضر ،معیارها و متغیرهای اشارهشده در موضوع تابآوری بسیار جامعتر به موضوع مدیریت
شهری پرداختهاند .ازاینرو با تلفیق نتایج حاصل از این دو نظریه و بررسی ساختار کنونی ستاد مدیریت بحران شهر قزوین
الگویی پیشنهاد گردیده ،که در مقابله با بحرانها آمادهتر و توانمندتر باشد .بهاینترتیب در مدل پیشنهادی  55متغیر مردم،
سازمانهای مردمنهاد ،ضوابط و قوانین ،حکومت محلی ،حکومت فرامحلی ،زیرساخت شهری ،پایگاه امدادی ،بانک اطالعات،
سیستم هشدار و بخش خصوصی در قالب  51کارگروه دستهبندیشدهاند .این کارگروههای باید بر اساس شاخصهای مشترک
بهدستآمده از تابآوری و حکمروایی به مدیریت و هدایت متغیرهای تأثیرگذار در هریک بپردازند.
واژههای کلیدی :مدیریت شهری ،تابآوری نهادی ،حکمروایی شهری ،مدیریت بحران ،قزوین
نحوه استناد به مقاله:
اردالن ،داریوش ،داودپور ،زهره و زیاری ،کرامت اله .)1933( .مقایسه دو نظریه حکمروایی شهری و تابآوری نهادی در نظام مدیریت شهری با روش تحلیل
محتوا و ارائه مدل ارتقا یافته (نمونه موردی:شهر قزوین) .مطالعات برنامهریزی سکونتگاههای انسانی.105-199 ،)1(10 ،
http://jshsp.iaurasht.ac.ir/article_672740.html

 .1این مقاله برگرفته از رساله دکتری داریوش اردالن با عنوان "تبیین الگوی تاب آوری نهاد مدیریت شهری برای شهرهای میانی ایران مورد پژوهی :شهر قزوین" است ،که
به راهنمایی دکتر زهره داودپور و مشاوره دکتر کرامت اله زیاری در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسالمی قزوین به انجام رسیده است.
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مقدمه
شهرها مانند هر سیستمی ،جهت ادامه حیات خود نیازمند وجود نظام مدیریت کارآمد هستند ،که بتواند اجزای سیستم را بهخوبی
هدایت نماید .لیکن مهمترین تفاوت شهر با سایر سیستمهای مصنوع ،در این است که هر یک از اجزای این سیستم خود دارای
استقالل عمل بوده و از حق انتخاب برخوردار است .همچنین هر شهروند بهعنوان یکی از اجزای سازنده شهر دارای حقوق سیاسی
و اجتماعی است که ازاینجهت دیدگاه او باید در توسعه آینده شهر موردتوجه قرار گیرد .این امر در کنار تفاوت سلیقه شهروندان،
بروز رخدادهای طبیعی ،تأثیرات ناخواسته از تصمیمات سیاسی ملی و جهانی و غیره بر پیچیدگی مدیریت شهرها میافزاید .این
مسئله با نگاه به خطرپذیری باالی سکونتگاهها در ایران اهمیت دوچندان مییابد .بر طبق آییننامه استاندارد  ،2155تقریباً به لحاظ
آسیبپذیری  17درصد از شهرهای ایران در پهنههای با خطر نسبی بسیار باال ،باال و نسبتاً باالی زلزله قرار دارند  .وقوع زلزلههای
شدید در بویینزهرا ،رودبار ،بم ،آذربایجان شرقی با تلفات جانی و مالی بسیار باال ،وقوع سیالبهای متعدد در استانهای مختلفی
همچون تهران ،البرز ،لرستان ،گیالن و مازندران و غیره ،و عدم توانایی در کاهش خسارات ناشی از این حوادث در دهههای اخیر،
نمایانگر ناکارآمدی نظام مدیریت شهری در ایران است .همچنین ،شهر قزوین ازنظر وضعیت خطر زلزله در آییننامه استاندارد
 2155در پهنه خطر بسیار باال قرار دارد .از سوی دیگر ،جنس خاک بستر این شهر در محالت قدیمی آن بهصورت ریزدانه میباشد،
که موجب میشود بیشینه شتاب زمین تشدید یابد ،و آسیبپذیری شهر در برابر زلزله بیشتر گردد.
تقریباً همزمان با شروع بحثهای مختلف در زمینه مدیریت شهری ،که در چند دهه اخیر در حوزه مطالعات شهری باب شده و
سابقه آن به دهه  1315میالدی بازمیگردد ،مباحثی نیز در زمینههای حکمروایی و تابآوری شهری مطرح گردیده است .البته در
شروع امر  ،جنبه نهادی شهر بهصورت آرامآرام موردنقد قرار گرفت ولی در اواخر قرن بیستم و آغاز قرن جدید میالدی تبدیل به
یکی از پارادایمهای مهم در حوزه شهرسازی شده است.
از نظر مک اللین که از پیشگامان این عرصه میباشد ،حکومت مجموعهای است از نهادهای رسمی و حقوقی باقدرت قانونی ،اما
حکمروایی نوعی فرایند است که تضمینکننده نظام بههمپیوستهای است که هم حکومت و هم اجتماع را شامل میشود .از آن
زمان به بعد دید غالب در مورد مفهوم حکمروایی اشاره به سازوکاری در نحوه مدیریت جامعه دارد که هم دولت و هم جامعه مدنی
را در سطوح مختلف محلی ،ملی ،منطقهای و جهانی دربرمی گیرد ).(McLaughlin, 1973
در زمینه حکومتهای محلی ریچارد اشترن 1سه دوره زمانی را پیشنهاد داده است .به اعتقاد وی این مراحل شامل :الف) قبل از
دهه  1315است که دوره تثبیت حکومتهای محلی بوده  ،ب) دهههای  1315و 1335میالدی ،که در آن مرحله مدیریت شهری
مطرح گردیده ،ج) پس از دهه  1335که دوره حکمروایی شهری است و نشان این مرحله ،ارتباط میان حکومت و جامعه مدنی
میباشد که بر معیارهای شفافیت و پایبندی به اصول تأکید دارد ( .)Barakpour, 2011: 5بدین ترتیب یکی از تفاوتهای عمده
حکومت شهری ازحکمروایی شهری در فراگیرتر و گستردهتر بودن مفهوم حکمروایی نسبت به حکومت خالصه میشود .حکمروایی
هم حکومت را شامل میشود و همگروهها و سازمانهای غیررسمی که در توسعه شهر مؤثر هستند .از طرف دیگر در اسناد سازمان
ملل حکمروایی در همه سطوح از محلی تا ملی برای اداره کشور موردتوجه بوده است .اگرچه مفهوم تابآوری نیز توسط هالینگ در
دهه  1315در زمینه اکولوژی مطرح شد ،لیکن باگذشت زمان ،این مفهوم در حوزههای مختلفی از علوم موردبحث قرار گرفت.
می رو ،نیوول و استولتس )2517( 2در مروری که بر تعاریف مطرح در مورد تابآوری انجام دادند ،به این نکته اشارهکردهاند که
سیر توجه به تابآوری اگرچه از ابتدا تا دهه اول قرن بیست و یکم بیشتر ماهیت محیط زیستی داشته ،لیکن در دو دهه اخیر
مباحث مهندسی و جامعهشناسی بخش بیشتری از این تحقیقات را به خود اختصاص دادهاند .سانچز و همکاران ( )2511در مقالهای
با عنوان "آیا برخی از اشکال تابآوری بیشتر از دیگر فرمها پایدار هستند؟" با اشاره به اینکه تغییرات اقلیمی و پیشرفت
تکنولوژیکی سریع ،در مقایسه با عوامل دیگر ،چالشهای بزرگتری را برای سیاستگذاران و مسئولین شهری به بار میآورد،
نتیجهگیری مینمایند که سیاستهای انفعالی ،کوتاهمدت و محدود درزمینه تابآوری که برای مقابله با توسعه بلندمدت شهری
مناسب نمیباشند و چنین سیاستهایی ناپایدار هستند ).(Sanchez, Osmond & Heijden, 2017
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2. Meerow, Newell & Stults, 2016

مقایسه دو نظریه حکمروایی شهری و تابآوری نهادی و  - ...اردالن و همکاران

591

موضوع تابآوری پس از عدم تحقق توسعه پایدار که مفهومی گنگ برای برنامهریزان شهری بود ،مطرح گردید و با توجه به
آسیبپذیری باالی سکونتگاههای زیستی در نقاط مختلف جهان بهسرعت موضوع پژوهش محققان گردید .شاید جدیترین حرکت
در زمینه بسط مفهوم تابآوری درحوزه شهرسازی راباید چارچوب اقدامات هیوگو 1دانست که درسال  2550میالدی ازسوی سازمان
نظارت برتوسعه سیاستهای کاهش سوانح (از سازمانهای زیرمجموعه سازمان ملل متحد) منتشر شد ).(UNISDR, 2005
تعداد مقاالتی که در حوزههای حکمروایی و تابآوری طی دهه گذشته منتشر گردیده بسیار زیاد است ،البته برخی جنبههای مهم
تابآوری هنوز پنهان مانده و تعداد پژوهشهای انجامشده در آن ابعاد بسیار محدود میباشد .یکی از آن مورد جنبه نهادی
تابآوری شهری است .در چارچوب اقدامات هیوگو بهصراحت بر نقش مهم جنبه نهادی در تحقق تابآوری شهری اشاره گردیده،
هرچند بعدازآن در بسیاری از تحقیقات انجامشده در حوزه شهرسازی بهصورت مستقیم به این جنبه اشاره نگردیده است.
نظام مدیریت شهری در ایران نیز با این چالشها دستوپنجه نرم میکند .زیرا اگرچه این نظام حرکت بر یک ساختار قانونمند را
در طی چند دهه اخیر تجربه نموده است ،لیکن دیده نشدن همه متغیرهای تأثیرگذار و عدم توجه به معیارهایی که مدیریت شهری
باید آنها را موردتوجه قرار دهد ،سبب گردیده مشکالت همچنان در بسیاری از موارد باقی بماند.
هدف اصلی در پژوهش حاضر ،تمرکز بر متغیرها و معیارهایی است که در حکمروایی شهری و تابآوری نهادی موردتوجه
قرارگرفتهاند و مقایسه این دو نظریه جهت دستیابی به مدل مفهومی دقیقتر در نظام مدیریت شهری میباشد .جهت بازنگری در
ساختار مدیریت شهری قزوین قبل از هر چیز نیاز به بررسی نظریههای مطرح در این زمینه است تا با بررسی متغیرهای و معیارهای
مطرح در آنها  ،بتوان دیدگاه روشنی از مسئله پیدا کرد و در مرحله بعد با توجه به شرایط این شهر ،به ارائه الگو پرداخت.

روش پژوهش
در این تحقیق از روش تحلیل محتوا استفادهشده است .این روش از ترکیب نتایج و استفاده از پژوهشهای انجامشدهی پیشین
بهعنوان واحد تحلیل برای کسب تصویری کلی و شفاف از یک موضوع پژوهشی بهمراتب مؤثرتر و مفیدتر از تعریف طرحهای
پژوهشی جدید در آن موضوع است و به کمک آن میتوان تفاوتهای موجود در تحقیقات انجامشده را استنتاج کرده و دررسیدن
به نتایج کلی و کاربردی از آن بهره جست و بهبیاندیگر فرا تحلیل به پژوهشگران امکان میدهد که دادههای حاصل از چندین
بررسی و مطالعه را باهم ترکیب کنند.
در تحلیل محتوا این امکان وجود دارد که در مقایسه با یک روش مطالعهی واحد ،شناخت بیشتری از پدیدهها به دست آید  .در
پژوهش حاضر ،پس از بررسی بیش از صد مقاله ،کتاب و گزارش که در دو زمینه حکمروایی و تابآوری به زبانهای فارسی و
انگلیسی منتشر گردیدهاند ،درنهایت حدود  75منابع برگزیده و مورد ارزیابی قرارگرفتهاند.
در بخش ادبیات تحقیق ،در ابتدا منابع برگزیدهشده به دو بخش کلی تقسیم گردیدهاند ،یک بخش با محوریت موضوع تابآوری
و بخش دیگر درزمینه حکمروایی .در ادامه هر بخش به دو زیرمجموعه شامل منابع فارسی و انگلیسی تفکیکشده ،و متغیرها و
معیارهای مورداشاره در آنها استخراج و در پایان ،پس از تحلیل محتوای از اطالعات بهدستآمده ،نتایج دو بخش کلی با یکدیگر
مقایسه شدهاند و با توجه به ساختار موجود ستاد مدیریت بحران شهر قزوین ،مدل مفهومی پیشنهادی جهت مدیریت تاب آور
شهری ارائه گردیده است.

قلمرو جغرافیایی پژوهش
شهر قزوین مرکز استان قزوین و در دامنههای جنوبی رشتهکوههای البرز و شمال دشت قزوین واقعشده است .بهطورکلی بخش
جنوبی حوزه استحفاظی قزوین دشتی و بخش شمال آن پای کوهی و ناهموار است .ازنظر ساختاری منطقه موردمطالعه بخشی از
دامنه جنوبی البرز میانی است .ساختارهای زمینشناسی عمده منطقه و عملکرد نیروهای تکتونیکی متأثر از ساختارهای البرز
میباشد .گسلهای متعدد با توان لرزه زایی باال در حوزهای به شعاع  70کیلومتر از مرکز شهر قزوین وجود دارند ( Qazvin
.)Comprehensive Plan, 1990:14-19
)1. Hyogo Framework for Action (HFA
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نظام مدیریت شهری در ایران دارای ساختار غیرمتمرکز میباشد که به سبب آن ،شهرداری تنها نهاد مسئول در انجام امور
نیست ،و با توجه به اینکه شهرها در ایران (بر اساس جایگاهی که در تقسیمات سیاسی به خود اختصاص دادهاند) ساختار مدیریتی
مشابهی دارند ،شهر قزوین نیز از این وضعیت مستثنی نیست (.)City & Municipal Laws in Iran, 2016
ساختار سازمانی شهرداری شهر قزوین در شکل ( )1است .طبق این نمودار جایگاهی برای موضوع تابآوری و مقابله با بحرانها
در تشکیالت شهرداری دیده نشده و این موضوع به ستاد مدیریت بحران سپردهشده است.

شکل  .5ساختار سازمانی شهرداری قزوین
)(Source: City & Municipal Laws in Iran, 2016 : 2

تاریخچه مقابله با بحران در ایران همچون نظام مدیریت شهری در دوره معاصر فرازوفرود زیادی داشته است .آنچه امروزه
بهعنوان ستاد مدیریت بحران شناخته میشود بر اساس قانون مصوب سال  2551میالدی ( 1917خورشیدی) تحت عنوان "آیین
نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور" میباشد .در این قانون جهت رفع معضالت حاکم در نظام مدیریت
شهری ایران که شامل تداخل یا موازی کاری نهادها مختلف میباشد ،نهاد متمرکزی را پیشنهاد داده است که در شهر قزوین زیر
نظر استاندار قزوین عهدهدار مسئولیتی است که ازنظر شرح وظایف دربرگیرنده معیارهای مدیریت شهری تاب آور است.

شکل  .8ساختار مدیریت بحران قزوین
)(Source: The Executive Code of the Law on the Establishment of the Crisis Management Organization in Iran, 2007

این ستاد شامل  11کارگروه ارتباطات و فناوری اطالعات ،بهداشت و درمان ،مخاطرات کشاورزی ،حملونقل ،تشکلهای
مردمی ،بیمه و بازسازی ،امنیت و انتظامات ،سیل و مخاطرات دریایی ،تأمین سوخت ،مخاطرات زلزله ،تأمین مسکن ،مخاطرات
زیستمحیطی ،آموزش و اطالعرسانی وامداد و نجات میباشد و بر اساس آنچه که در شرح وظایف این نهاد آمده است ،چهار
رویکرد ذیل در دستور کار ستاد مدیریت بحران قزوین میباشد :الف) پیشگیری ،ب) آمادگی ،ج) بازتوانی ،د) بازنگری ( The
.)Executive Code of the Law on the Establishment of the Crisis Management Organization in Iran, 2007
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یافتهها و بحث
در بررسی محتوای این پژوهشها میتوان متغیرها و معیارهایی را مشاهده نمود که به دلیل نقش مهم و اثرگذاری که در تحقق
مدیریت کارآمدتر شهرها دارند ،مورداشاره قرارگرفتهاند .در جدول ( )1از منابع منتشرشده به زبان انگلیسی ،متغیرهایی که عالوه بر
دولت محلی در امر مدیریت شهری دخیل هستند ،بهعنوان عوامل اثرگذار بر تابآوری مدیریت محلی استخراج گردیدهاند.
جدول  .5متغیرهای مورداشاره برای جنبه تابآوری نهادی در منابع انگلیسی
متغیرهای نهادی

نویسنده

سال

متغیرهای نهادی

نویسنده

سال

Bodoque, Amerigo,
Herrero, Garcia, Cortes,
Canovas & Olcina

2016

بانک اطالعات ،سیستم هشدار،
پایگاه اضطراری ،مردم

Tyler, Nugraha,
Nguyen, Nguyen, Sari,
& Thinpanga, Tran
Verma

2016

بانک اطالعات ،قوانین،
سازمانهای مردمی

& Gimenez, Hernantes
Labaka

2016

Meerow et al

2016

مردم ،سازمانهای مردمی،
پایگاه اضطراری ،زیرساخت،
سیستم هشدار ،قوانین
زیرساخت ،شبکه هشدار،
سازمانهای مردمی

Batica & Gourbesville

2016

قوانین ،مردم ،سیستم
هشدار سریع ،بانک
اطالعات

Díaz, Sanek,
Farntzeshaki & Yeh,

2016

زیرساخت

Spaans & BasWaterhout

2016

سازمانهای مردم ،قوانین

Greeshma & Kumar

2016

Hung

2016

قوانین ،مردم ،زیرساخت

Shaw, Rahman, Surjan
& Parvin

2016

Li

2016

بانک اطالعات ،مردم  ،پایگاه
اضطراری

Srivastava & Shaw

2016

Ho, Chen, Nobuyuki, Lur
& Lu

2016

بانک اطالعات ،قوانین ،مردم یا
سازمانهای مردمی

Bodoque et al.

2016

Crowe, Foley &, Collier

2016

قوانین ،زیرساخت

Pasman & Kirillov

2007

قوانین ،زیرساخت،
مردم ،سیستم هشدار،
سازمانهای مردمی
مردم ،بخش خصوصی،
سازمانهای مردمی
مردم ،زیرساخت ،بانک
اطالعات
بانک اطالعات ،مردم،
سیستم هشدار سریع،
سازمانهای مردمی
مردم ،زیرساخت

همچنین مطابق جدول ( )2منابع فارسی در زمینه تابآوری داشتهاند ،مورد تحلیل قرارگرفته و متغیرهای اشارهشده در آنها
استخراج گردید .الزم به یادآوری است که این متغیرها عالوه بر متغیر دولت محلی میباشند که در جنبه نهادی تابآوری تأثیرگذار
هستند .با مرور متغیرهای اشاره شده جدول ( )2متغیر نهادهای فرامحلی جلبتوجه میکند .البته آنچه را که باید در رابطه با نظام
مدیریت شهری در ایران طی یک قرن گذشته موردتوجه قرارداد این است که هرچند همواره سعی بر پررنگ کردن نقش
حکومتهای محلی بوده ،لیکن به دلیل سیستم متمرکز اداره کشور ،همواره تأثیر برنامهها و سیاستهای فرامحلی بر دولتهای
محلی قابل مالحظه بوده است.
جدول  .8متغیرهای مورداشاره برای تابآوری نهادی در منابع فارسی
نویسنده

سال

& Shahabi, jelodar
Araey

2015

نویسنده

سال

Kazemi & Andalib

2015

Vazifehshenas & Baher

2015

بانک اطالعات ،پایگاه اضطراری

2014

قوانین ،پایگاه اضطراری

& Kahani, Ghazi
Nezhadakbari

2015

زیرساخت ،سازمانهای مردمی،
قوانین

& Chenari
Poshtrodi

2016

مردم

Porsamakoush,
& Lesboey, Entezari
Zolfaghari

2015

بانک اطالعات ،سازمانهای
مردمی ،قوانین

& Tavana
Neyestani

2016

Naraghi & Gamini

2014

سازمانهای مردمی

Fatahian

2016

Jafari

2015

Akbari & Babadi

2015

Saraey & Manafi

2016

Farkhani & Taheri

2015

Ramezani & Dehkordi

2013

مردم  -سازمانهای مردمی
بانک اطالعات ،پایگاه اضطراری،
زیرساخت ،سازمانهای مردمی،
قوانین
سازمانهای مردمی ،بخش
خصوصی ،نهاد فرامحلی

Gholami, Gholami
& Zamani

2015

Alizadeh & Heydarian

2015

مردم

& Barzegari
Ahmadmoazem
Behtash,
Keynezhad,
& Pirbabaey
Aghababaey

2014

متغیرهای نهادی
پایگاه اضطراری ،سازمانهای
مردمی
قانون ،سازمانهای مردمی،
سیستم هشدار سریع

سازمانهای مردمی ،پایگاه
اضطراری ،قوانین
بانک اطالعات ،جامعه ،زیرساخت
سازمانهای مردمی ،بخش
خصوصی ،سیستم هشدار،
نهادهای فرامحلی
بانک اطالعات ،قوانین ،مردم،
سیستم هشدار سریع
زیرساخت ،مردم

متغیرهای نهادی
سیستم هشدار سریع،
سازمانهای مردمی
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در زمینه حکمروایی نیز صاحبنظران ایرانی و غیر ایرانی متغیرهایی را که در زمینه تحقق مدیریت کارآمد شهری معرفی
نمودهاند ،که مطابق جدول ( )9متغیرهای مورداشاره در منابع انگلیسی قابلمشاهده است.
جدول  .9متغیرهای مورداشاره در حکمروایی شهری از دید صاحبنظران غیر ایرانی
نویسنده

سال

متغیرهای نهادی

McLaughlin

1973

Srivinas

1996

Beall

1996

جامعه ،حکومت محلی
جامعه ،حکومت محلی ،حکومت فرامحلی
جامعه ،حکومتهای محلی
حکومت محلی
قوانین ،جامعه ،حکومتهای محلی
حکومتهای محلی
جامعه ،سازمانهای مردمنهاد
حکومتهای محلی ،جامعه

Karaos

1997

Atkinson

1998

Mckinlay

1999

UN

2000

Ashteren

2009

بحث حکمروایی شهری طی دو دهه گذشته در ایران مورد توجه صاحبنظران قرارگرفته است .بررسی منابع فارسی مختلف در
این بازه زمانی اشاره به متغیرهایی دارد که بر مدیریت شهر از جنبه حکمروایی تأثیرگذار هستند .این موارد در جدول ( )1آورده شده
است.
در کنار متغیرهایی که صاحبنظران توجه به آنها را یکی از ملزومات تحقق مدیریت شهری کارآمد دانستهاند ،معیارها و
ویژگیهایی نیز برای نظام مدیریت شهری در هر دو نظریه مطرح گردیده است .بهعبارتدیگر ،یک نظام مدیریت شهری کارآمد،
نظامی است که متغیرهای آن به نحوی هدایت و توانمند شده باشند که بتوانند اصول و معیارهایی که مطرحشدهاند را محقق
نمایند.
جدول  .1متغیرهای مورداشاره در حکمروایی شهری در منابع فارسی
نویسنده

سال

متغیرهای نهادی

نویسنده

سال

Asadi

2004

حکومتهای فرامحلی ،جامعه

Esmaeilzadeh

2011

2004

حکومتهای فرامحلی ،جامعه

& Shamaey, Adinevand
Hajizadeh

2012

جامعه

2006

جامعه ،مسئوالن ،بخش خصوصی

Khanzadeh

2012

قوانین ،مردم

2007

جامعه ،بخش خصوصی

& Meshkini, Pourmosavi
Moazen

2013

حکومتهای فرامحلی،
بخش خصوصی ،جامعه

Afshar, Athari,
& Kazemian
Mahdizadeh

2007

حکومتهای فرامحلی ،جامعه

Shokouhi & istagaldi

2013

جامعه ،سازمانهای
مردمنهاد

Kazemian

2007

Sarafi

2008

جامعه ،سازمانهای مردمنهاد،
حکومتهای محلی
حکومت محلی ،جامعه،
سازمان مردمنهاد

& Adinevand, Hajizadeh
Ghadami

2013

Kajori & Bigdeli

2014

& Rahnamaei
Keshavarz

2010

Movahed, Kafroudi,
Kamanroudi & Sasanpour

2015

& Sarafi
Toranian
& Esmaeilzadeh
Sarafi
Pi yer & Gai

حکومتهای فرامحلی،
حکومتهای محلی

متغیرهای نهادی
سازمان مردمنهاد،
حکومتهای فرامحلی

مردم و افراد تحصیلکرده،
حکومت محلی
سازمانهای مردمنهاد،
حکومتهای محلی
حکومتهای فرامحلی،
جامعه

در زمینه شهر تاب آور در منابع مختلف اصول و معیارهایی ذکر گردیده ،که بیانکننده آن است که شهری را میتوان دارای
ویژگی تابآوری در مقابل چالشها دانست که دارای ویژگیهای که در جدول ( )0به آنها اشاره گردیده ،باشد.
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جدول  .1معیارهای شهر تاب آور
محققان

سال

& Rafieian, Matof
Naghshizadian

2011

& Barzegari
Ahmadmoazem

2014

Behtash et al

2014

اصول و معیارها

محققان

افزونگی ،کارایی ،خودگردانی،
وابستگی متقابل ،استحکام ،توانایی
قانونمندی ،نظاممندی ،یکپارچگی،
آمادگی ،مشارکتی ،مسئولیتپذیری

& Soheilipour
Montazerolhojah
& Poursharifi
Ghalehnoey

تغییرپذیری ،پایداری ،ظرفیتسازی

& Alizadeh
Heydarian

اصول و معیارها

سال

انعطافپذیری ،حفظ کارکرد ،ظرفیتسازی،
2011
باز توانی
جامعنگر ،نگاه پیشگیرانه ،حاکمیت قدرتمند،
 2014بازتابندگی ،پاسخگویی (در هر شرایطی)
مشارکتی ،توانمند ،بازتابندگی ،جامع بودن،
2015
یکپارچگی

حکمروایی شهری نیز بر پایه اصول و معیارهایی است که از سوی صاحبنظران مختلف مطرح گردیدهاند و در جدول ( )7آورده
شده است.
جدول  .9معیارهای حکمروایی شهری
محققان

سال

اصول و معیارها

محققان

سال

اصول و معیارها

McLaughlin

1973

یکپارچگی نظام (حکومت و
اجتماع) ،مسئولیتپذیری

& Ebrahimzadeh
asadian

2013

پاسخگویی ،مشارکتی

Srivinas

1996

جامعنگری ،یکپارچگی

Khanzadeh

2012

آزادی بیان ،پاسخگویی ،حاکمیت قانون

Beall

1996

پاسخگویی ،مشارکتی

Movahed, Kafroudi,
& Kamanroudi
Sasanpour

2015

مسئولیتپذیری ،پاسخگویی،
عدالت ،شفافیت ،قانون مداری

2013 Shokouhi & istagaldi

اعتماد اجتماعی(عمومی–نهادی) ،مشارکت،
قانونمندی ،شفافیت

2007

رفع چالشهای شهری و مدیریتی ،مشارکت،
پاسخگویی ،شهروندی ،شفاف بودن،
کارآمدی

& Esmaeilzadeh
Sarafi

پس از بررسی منابع مختلف ،نوبت به تحلیل و جمعبندی ازآنچه تاکنون گفتهشده است ،میرسد .به ترتیب آنچه در ادبیات
تحقیق آورده شده ،چنانچه بخواهید میزان تأکید بر متغیرهای تابآوری نهادی مورد اشاره در جداول ( )1و ( )2را ارزیابی کنید ،در
جدول ( )1و شکل ( )9میتوان درصد و رتبه هر متغیر را مشاهده نمود .مطابق جدول ( )1مؤثرترین متغیرها از نظر منابع انگلیسی،
مردم و در مرحله بعد سازمانهای مردمنهاد و قوانین و زیرساختهای شهری میباشند ،و اما ازنظر منابع فارسی بیش از همه
سازمانهای مردمنهاد در تحقق تابآوری شهری مؤثر است و بعدازآن قوانین و سپس مردم جامعه .درمجموع نیز برآیند خروجی
منابع انگلیسی و فارسی بر نقش مهم سازمانهای مردمنهاد و مردم و قوانین تأکید دارد که بهنوعی تابآوری را در متغیرهایی
میبیند که نقش پیشگیری را میتوان از طریق آنها اعمال نمود.
متغیری همچون پایگاههای خدمات اضطراری که وظیفه امداد پس از وقوع حادثه رادارند و درواقع نقش جذب آسیب را بازی
مینمایند ،ازنظر اهمیت در مرتبههای پایینتر قرارگرفتهاند.
جدول  .1درصد تأکید بر متغیرهای مؤثر در تابآوری نهادی و حکمروایی خوب شهری
تابآوری نهادی
متغیر
سازمانهای
مردمنهاد
مردم
قوانین
بانک اطالعات
زیرساخت
سیستم هشدار سریع
پایگاه اضطراری
بخش خصوصی
نهادهای فرامحلی

حکمروایی خوب شهری
منابع
فارسی

منابع
خارجی

میانگین
دو منبع

رتبه اهمیت
متغیر
درمجموع

منابع
فارسی

منابع
خارجی

میانگین
دو منبع

رتبه اهمیت
متغیر
درمجموع

متغیر

71/1

01/2

1

29/3

10/1

13/70

1

مردم جامعه

17/1

11/1
11/1
11/1
5

11/2
19/3
1/2
0

2
9
1
0

19/1
10/2
15/3
1/1
1/1
15/3
1/9
1/9

21/2
10/1
19/0
10/1
11/0
0/1
1/3
5

11/10
10/9
12/2
12/50
15/1
1/9
9/1
2/10

2
9
1
0
7
1
1
3

نهادهای فرامحلی
سازمانهای مردمنهاد
قوانین
بخش خصوصی

29/9
17/1
9/9
15

515
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شکل  .9درصد تأکید بر متغیرهای مؤثر در تابآوری نهادی

در حکمروایی شهری متغیرهای مورداشاره در جداول ( )9و ( )1ازنظر تعداد بسیار کمتر از تابآوری نهادی میباشند .همانگونه
که در جدول ( )1و شکل ( )1دیده میشود ،از نگاه منابع انگلیسی و هم منابع فارسی مردم جامعه در رتبه نخست اهمیت قرار دارند
 ،اما برخالف منابع انگلیسی ،منابع فارسی نقش پر رنگتری را برای نهادهای فرامحلی در نظر گرفتهاند و بخش خصوصی را هم از
متغیرهای مؤثر دانستهاند .درمجموع در حکمروایی شهری ،مردم بیشترین تأثیر را داشته و سازمانهای حکومتی و مردمی در
ردههای بعدی قرار دارند.

شکل  .1درصد تأکید بر متغیرهای مؤثر در حکمروایی خوب شهری

حال برای مقایسه همزمان دو نظریه مطرح درزمینه مدیریت شهری،مطابق جدول ( )1متغیرها در دو ستون مجاور هم آورده
شدهاند (جهت قیاس بهتر دو نظریه ،موارد مشابه در یک ردیف تنظیم گردیدهاند) .همانگونه که در جدول ( )1دیده میشود،
تابآوری نهادی شهر را از ابعاد بیشتری نگریسته و به جنبه کالبدی و انفورماتیک نیز توجه مینماید .با توجه به اطالعات مندرج در
این جدول ،متغیرهای مؤثر در تابآوری نهادی شهر عالوه بر آنچه در حکمروایی مطرح است ،موارد بیشتری را شامل میشود.
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جدول  .5متغیرهای مؤثر در تحقق حکمروایی شهری و تاب آور نهادی شهری
ردیف

حکمروایی شهری

تابآوری نهادی شهری

بُعد

1
2
9
1
0
7
1
1
3
15

مردم عادی جامعه
سازمانهای مردمنهاد
حکومت محلی
نهادهای فرامحلی
قوانین و دستورالعملها
بخش خصوصی
-

مردم عادی جامعه
سازمانهای مردمنهاد
حکومت محلی
نهادهای فرامحلی
قوانین و دستورالعملها
بخش خصوصی
پایگاههای اضطراری یکپارچه
زیرساختها
سیستم هشدار سریع
بانک دادههای بهروز و در دسترس

اجتماعی
اداری و سیاسی
حقوقی
اقتصادی
کالبدی
انفورماتیک

در جدول ( )3نیز معیارهای مطرح در دو نظریه در دو ستون مجاور هم آورده شده ،شش معیار نخست در هر دو نظریه مشابه
هستند ،لیکن همانگونه که در جدول ( )3قابلمشاهده است ،سه معیار در حکمروایی وجود دارد که در تابآوری مورداشاره نبوده و
از طرف دیگر ،تابآوری شش معیار جدید دیگر را مطرح مینماید.
جدول  .1اصول و معیارها در تحقق حکمروایی شهری و تاب آور نهادی شهری
ردیف

حکمروایی شهری

1
2
9
1
0
7
1
1
3
15
11
12

هدفمندی
شفافیت
عدالت
-

تابآوری نهادی شهری
یکپارچگی
مسئولیتپذیری (پاسخگویی)
جامعنگری
مشارکتی
قانونمندی (قانونمداری)
کارایی ( کارآمدی)
خودگردانی
پایداری (استحکام)
ظرفیتسازی (آمادگی)
انعطافپذیری
باز توانی
بازتابندگی

تشابهات و تفاوتها

اصول و معیارهای مشترک

اصول و معیاری اختصاصی

نتیجهگیری
جداول ( )3و ( )1راهنمایی خوبی جهت درک بهتر نقاط مشترک و تفاوتهای این دو نظریه مطرح در زمینه مدیریت شهری
میباشد .همانگونه که مالحظه میگردد ،در تابآوری نهادی یا بهعبارتدیگر در مدیریت شهری تاب آور ابعاد بیشتری جهت دستیابی
به یک نظام مدیریت شهری تاب آور دیدهشده است .در حکمروایی شهری فقط ابعاد اجتماعی ،اداری-سیاسی ،حقوقی و اقتصادی
موردتوجه بودهاند و سایر ابعاد همچون بُعد انفورماتیک و کالبدی که دارای متغیرهای مؤثری در این نظام هستند ،مورد اشاره قرار
نگرفتهاند .درواقع حکمروایی بیشترین تأکید را بر متغیرهای اجتماعی و سیاسی -اداری قرار داده است.
تابآوری نهادی با دیدی وسیعتر به بازیگران اثرگذار در مدیریت شهری نگاه کرده و متغیرهایی که در ارتقا کارآمدی و اثربخشی
این نظام دخیل هستند را مدنظر قرار داده است .بدین جهت میتوان گفت مدیریت شهری تاب آور جامعتر از حکمروایی بوده و با
تحقق یک نظام مدیریت شهری تاب آور میتوان همزمان متغیرهای حکمروایی شهری را نیز موردتوجه قرارداد.
در موضوع معیارها ،جای بحث بیشتری در مقایسه این دو نظریه وجود دارد .این دو نظریه در شش معیار دارای اشتراک نظر هستند،
اما در اصول و معیارهای اختصاصی همچنان توجه حکمروایی شهری بر معیارهایی است که بر اساس دیدگاه کلی این نظریه که تأکید
بر ابعاد اجتماعی ،سیاسی-اداری است ،دارای همان جهتگیری میباشد .اما در تابآوری نهادی با توجه به تأکید کلی این نظریه بر
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توجه به ابعاد بیشتر ،معیارهای اختصاصی بیانشده نیز دارای تنوع بیشتری میباشند ،هرچند معیارهای اختصاصی حکمروایی همچنان
قابلتأمل هستند و نمیتوان آنها را کنار گذاشت.
بر اساس تمامی دیدگاههای مطرحشده میتوان چنین برداشت نمود که مدیریت شهری تاب آور جامعتر از حکمروایی شهری است،
هرچند توجه به معیارهای اختصاصی مطرحشده در حکمروایی همچون شفافیت ،هدفمندی و عدالت نیز باید موردتوجه قرار گیرد .تأکید
هر دو نظریه به متغیرهای جامعه ،سازمانهای مردمنهاد ،قوانین و بخش خصوصی و همچنین اشتراک نظر در معیارهایی همچون
یکپارچگی  ،مسئولیتپذیری ،قانونمداری ،جامعنگری و کارایی بیانگر اهمیت این موارد میباشد ،که الزم است در نظام مدیریت
شهری ایران بهصورت جدیتر مدنظر باشد.
در خاتمه آنچه از مقایسه حکمروایی خوب شهری و تابآوری نهادی نتیجه گرفته میشود ،مدل بهبودیافته مدیریت شهری تاب آور
است که در شکل ( )0پیشنهادشده است.
تبیین زیرمجموعهها با وظایف مشخص و تعیین متغیرهایی که در هر زیرمجموعه باید موردنظر باشند ،میتواند به تقسیم وظایف
بدون تداخل یا موازی کاری نهادها کمک نماید.
ازآنجاکه تغییر ساختارهای اداری در مدلهای پیشنهادی باید منطبق بر سازوکارهای قانونی کشور باشد ،بر همین اساس مدل
پیشنهادی برای شهر قزوین در قالبی که امروزه ستاد مدیریت بحران نامیده میشود ،پیشنهاد میگردد ،لیکن اجزای این مدل
پیشنهادی تفاوتهایی با ستاد موجود دارد .همانگونه که در جدول ( )15قابلمالحظه است ،جهت جلوگیری از مغفول ماندن برخی
متغیرها ،الگو برای کارگروههای  11گانه ،متغیرهای مؤثر را پیشنهاد میدهد.
ستاد مرکزی عالوه بر مدیریت کارگروهها ،وظیفه آیندهپژوهی در خصوص بحرانهایی که در آینده شهر قزوین را تهدید خواهند
کرد ،را بر عهده دارد .انطباق عملکرد کارگروهها با معیارهای پانزده گانه پیشنهادی در مدل ارتقا یافته نیز از وظایف ستاد مرکزی
میباشد.

شکل  .1مدل بهبود یافته مدیریت شهری تاب آور

519

 اردالن و همکاران- ... مقایسه دو نظریه حکمروایی شهری و تابآوری نهادی و

 ساختار مدیریت شهری تاب آور منطبق با قوانین مصوب در ایران برای شهر قزوین.55 جدول

حکومت
محلی
حکومت
فرامحلی
پایگاه
امدادی

N.G.O
حکومت
محلی
حکومت
فرامحلی

بانک
اطالعات
سیستم
هشدار

مردم
حکومت
محلی

مردم
حکومت
محلی
حکومت
فرامحلی
پایگاه
امدادی

مردم
حکومت
محلی
پایگاه
امدادی

مردم

N.G.O

زیرساخت

مردم

بانک
اطالعات

قوانین
سیستم
هشدار
بانک
اطالعات

N.G.O

مردم

حکومت
محلی
بانک
اطالعات
پایگاه
امدادی
سیستم
هشدار

بانک
اطالعات
سیستم
هشدار

حکومت
محلی
حکومت
فرامحلی
سیستم
هشدار

N.G.O

قوانین
سیستم
هشدار
بانک
اطالعات
پایگاه
امدادی
حکومت
محلی

اطالعات

حکومت
محلی
بانک
اطالعات
سیستم
هشدار

قوانین

ارتباطات و فناوری

بانک
اطالعات
سیستم
هشدار

قوانین

بهداشت و درمان

زیرساخت

قوانین

کشاورزی

زیرساخت

قوانین
حکومت
محلی
سیستم
هشدار
بانک
اطالعات
پایگاه
امدادی

مخاطرات

زیرساخت

دریایی

مخاطرات
مردم

قوانین

حملونقل

مردم

قوانین

تشکلهای مردمی

سیستم
هشدار
حکومت
محلی
بانک
اطالعات

قوانین

بیمه و بازسازی

بانک
اطالعات
سیستم
هشدار

قوانین
سیستم
هشدار
بانک
اطالعات

امنیت و انتظامات

مردم

مرجع

تأمین سوخت

زیرساخت

قوانین
پایگاه
امدادی
بانک
اطالعات
سیستم
هشدار

ستاد مرکزی مدیریت بحران شهر قزوین

مخاطرات زلزله

قوانین

نقش

تأمین مسکن

قوانین

زیستمحیطی

آموزش و

و اجرایی

اطالعرسانی

برنامهریزی

امداد و نجات

تحقیقاتی

توضیحات

سیل و مخاطرات

وظیفه
مدیریتی و

کارگروه

قوانین
حکومت
محلی
بانک
اطالعات
سیستم
هشدار
زیرساخت

حکومت
محلی

N.G.O
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EXTENDED ABSTRACT
Introduction
Cities, like any other system, need to have an efficient management system to survive, which
can properly manage the components of the system. But the most important difference between
the city and other artifact systems is that each component of the system has the right to choose.
Also, every citizen is one of the components of a city with political and social rights, so should
be considered in the future development of the city. Given that Iranian cities are currently facing
many management problems. A natural accident can completely disrupt their performance.
Challenges in the urban management system have led to the emergence of different theories in
this regard, each of which attempts to suggest a suitable model by taking into account a series of
variables and criteria. The 1970s was a turning point in the theorizing. Among these, one can
mention two urban governance and urban resilience theories. Almost both theories were raised
at one time, but several decades of time were needed to develop by the experts, until take a more
complete form. Each of these theories will try to provide appropriate solutions to the challenges
of urban management and to come up with a suitable model in this regard. The purpose of this
study is to identify effective variables and criteria in these two theories and compare them with
each other in order to better understand the subject and provide a more efficient model for urban
management in Qazvin.
Methodology
In this research, content analysis method has been used, reviewing more than one hundred
articles, books and reports that have been published in two fields of governance and resilience in
Persian and English languages, finally about 60 selected sources have been selected and
evaluated. The selected resources are divided into two general sections, one focusing on
resilience and the other on governance. Then, each section is divided into two sub-categories,
including Persian and English sources, and the variables and criteria mentioned in them are
extracted. Finally, after analyzing the content of the obtained information, the results of the two
general sections are compared with each other.
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Result and Discussion
According to the findings of the present study, institutional resilience with a broader view has
looked at the factors influencing urban management and the variables that play a role in
improving the efficiency and performance of this system. Therefore, it can be said that
institutional resilience is more comprehensive than urban governance, and by combining these
two theories, more efficient urban management can be achieved. According to the content study,
with the realization of a resilient urban management system, the variables of urban governance
can be considered simultaneously.
Conclusion
According to the analysis of the findings, an upgraded conceptual model can be presented by
considering all the criteria and variables proposed in these two theories, according to the crisis
management situation in Qazvin. In this upgraded model, criteria’s are include six criteria based
on resilient ideas (which are Autonomous, Sustainability, preparation, flexibility, Rehabilitation
& Reflection) and three criteria derived from governance theories (which are Purposefulness,
transparency and justice) and six common criteria (which are interconnected, Accountability,
Comprehensiveness, Participation, Legitimacy, Efficiency) and ten variables were selected as
independent variables.
Independent variables include People, NGOs, Rules and Regulations, Local Government,
National Government, Urban Infrastructure, Relief and Rescue Bases, Information Bank, Alert
System and Private sector. In the contemporary period, dealing with the crisis in Iran, such as
the urban management system, has had its ups and downs. What is now known as the Crisis
Management Headquarters is based on the Iranian Crisis Management Law, which was passed
in 2007. The law proposes a centralized institution. The head of the Qazvin Crisis Management
Headquarters is the governor
In this model, it has been tried to solve the problems in the Iranian urban management system,
which involves the interference or parallel work of various institutions. According to the Crisis
Management Act in Iran, fourteen workgroups have been set up to deal with accidents. The
responsibility of each workgroup is with a government agency. Unfortunately, the variables
affecting each group are not mentioned in this law. So some of them may not be sufficiently
considered.
In the proposed model, the variables that can be influential in each workgroup are introduced.
The name of each workgroup and its variables is as follows:
1. Earthquake and landslide workgroup (People, Rules and Regulations, Local Government,
National Government, Urban Infrastructure, Relief and Rescue Bases, Information Bank, Alert
System.)
2. Information and Communication Technology workgroup (Rules and Regulations, Local
Government, Urban Infrastructure, Information Bank, Alert System)
3. Healthcare workgroup (Rules and Regulations, Local Government, Relief and Rescue Bases,
Information Bank, Alert System.)
4. Agricultural hazards workgroup (People, NGOs, Rules and Regulations, Local Government,
Information Bank, Alert System.)
5. Transportation workgroup (NGOs, Rules and Regulations, Local Government, National
Government, Urban Infrastructure, Information Bank, Alert System.)
6. Insurance and reconstruction workgroup (People, Rules and Regulations, Local Government,
Information Bank, Relief and Rescue Bases, Alert System.)
7. Security workgroup (Rules and Regulations, Local Government, Relief and Rescue Bases,
Information Bank, Alert System.)
8. Flood and maritime hazards workgroup (People, Rules and Regulations, Local Government,
Urban Infrastructure, Relief and Rescue Bases, Information Bank, Alert System.)
9. Fuel supply workgroup (Rules and Regulations, Local Government, Urban Infrastructure,
Information Bank, Alert System.)
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10. Home supply workgroup (People, Rules and Regulations, Local Government, Information
Bank, Alert System.)
11. Environmental hazards workgroup (People, NGOs, Rules and Regulations, Local
Government, National Government, Relief and Rescue Bases, Information Bank, Alert System.)
12. Education and information workgroup (People, Rules and Regulations, Local Government,
Information Bank, Alert System.)
13. Rescue workgroup (People, NGOs, Rules and Regulations, Local Government, National
Government, Urban Infrastructure, Relief and Rescue Bases, Information Bank, Alert System.)
14. NGOs (People, Rules and Regulations, NGOs, Information Bank, Alert System.)
In this way, each workgroup can empower its variables according to the criteria proposed.
Keywords: Urban management, institutional resilience, urban governance, crisis management,
Qazvin

