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 1دانشیار گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
 2دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
تاریخ دریافت مقاله1396/12/09 :

چکيده

تاریخ پذیرش مقاله1397/3/20 :

1

این پژوهش با هدف بررسی عملکرد شهرداری به منظور پایداری محیط زیست در منطقه  2شهری اهواز
صورت گرفته است (.)N=97458از نظر ماهیت ،نظری-کاربردی و از لحاظ روش مطالعه ،توصیفی -تحلیلی
میباشد حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان  384نفر برآورد شد .برای تعیین پایایی پرسشنامه در این
تحقیق از آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب پایایی آن  0/84بهدست آمد .به منظور آزمون فرضیات از
آزمون مقایسه میانگین استفاده شد .یافتهها نشان داد که میانگین عملکرد شهرداری در مسیر پایداری
محیطزیست منطقه  2شهر اهواز 3/56 ،با انحراف معیار ( )1/68است .نتایج آزمون مقایسه میانگین
شاخصها را نشان میدهد که مقدار سطح معنیداری تمام شاخصها کوچکتر از  0/05است .سپس برای
رتبهبندی میزان نقش شهرداری در بهبود این هشت شاخص از مدل تاپسیس استفاده شده است .و با
استفاده الویتبندی که از نتیجه مدل تاپسیس شاخصهای ،فضای سبز ،خاک و صوتی با میانگین ضریب
الویت  0.50باالترین سطح و فاضالب و مدیریت شهری با میانگین ضریب الویت  0.25سطح متوسط و
همچنین شاخصهای استفاده از حمل ونقل ،مشاغل آالینده و آلودگی آب با میانگین ضریب الویت  0.08در
سطح پایین نقش مدیریت در پایداری این سه شاخص قرار گرفتند.
کليد واژهها :مدیریت شهری ،پایداری محیط زیست ،مقایسه میانگینها ،منظقه  2شهر اهواز

مقدمه
بیان مسئله
درحال حاضر توسعهی پایدار یکی از مباحث مهم در عرصه بسیاری از علوم محسوب میشود .رهیافت توسعهی
پایدار به دلیل بروز ضایعات زیستمحیطی وکاهش سطح عمومی زندگی مردم به ویژه درجوامع شهری طی دو
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دههی گذشته از سوی سازمان ملل مطرح شد (ایافت .)7:1387 ،اوج گرفتن نگرانی از عواقب فعالیتهای انسانی
برروی کرهی زمین برپایهی قطعنامهی سازمان ملل درسال  1983کمیسیونی جهانی با ریاست خانم برانتلند نخست
وزیر وقت نروژ جهت بررسی جامع مسائل زیستمحیطی و توسعه جهانی تشکیل داد .برنامهی زیستمحیطی
سازمان ملل ،توسعهی پایدار را (پیشرفت کیفیت زندگی انسانها باتوجه به حفظ ظرفیت سیستمهای تامین کنندهی
حیات کرهی زمین) یعنی برآورده کردن نیازهای نسل کنونی بدون ضربه زدن به منابع کرهی زمین وبدون اینکه
جلوی تأمین نیازهای نسل آینده گرفته شود.یکی از شاخصهای توسعه ی پایدار شاخص زیستمحیطی است شهر
به عنوان یک واحد اکولوژیکی رابطهی دقیق میان انسان ومحیط را در خود نهفته است.این شاخص از توسعهی
پایدار شهری از طریق کاهش مصرف منابع وانرژی ،کاهش حجم ضایعات ،کاهش آلودگی ....تقویت میشود
(ایتپایس .)9:1375 ،محیط زیست شهری امروزه به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعهی پایدارشهری مدنظراست
ازجمله مباحثی است که بیش از پیش مورد توجه مدیران شهری علی الخصوص شهرداری کالنشهرها قرار گرفته
است.
انواع آلودگیهای آب،هوا وصوتی در کنار آسایش و رفاه زندگی شهرنشینی برای شهروندانش فراهم آورده است
ازجمله مشکالت زیست محیطی مطرح درحیطه شهر است که جان افراد را تهدید میکند.روند روبه گسترش تولید
ضایعات شهری که ناشی از تراکم باالی جمعیت دراغلب شهرهای بزرگ است معضالت الینحلی رابه وجود آورده
است (عسگری .)4:1388 ،مدیریت شهری عالوه برآنکه مسئول برقراری توزیع عادالنه امکانات شهری است با
هدایت تحوالت کالبدی شهر ،رسالت حفظ محیطزیست وسالمتی زندگی شهری ،زیبایی سیمای شهر ،ایجاد
فضاهای عمومی جهت برقراری ارتباطات وتعامالت شهروندان وگسترهای از همهی وجوه زندگی شهری رانیز
عهدهداراست (سلطانی .)1386:1 ،امروزه مدیریت شهری درجهان تحول اساسی یافته است .شهرها مدیریت میشوند
تا بتوانند رفاه وآسایش ساکنان خود را تأمین کنند .مدیریت شهری دارای تشکیالت وسیعی است و نقش مهمی در
موفقیت برنامهها وطرحهای توسعه شهری و همچنین رفع نیازهای جمعیت ،جریان عبور و مرور در شهر ،رفاه
عمومی ،مسکن ،کاربری زمین ،تفریح ،فرهنگ ،اقتصاد ،تأسیسات زیربنایی و امسال آنها برعهده دارد (شیعه،
 .)47:1386مدیریت شهری باید برای شهر برنامهریزی کند فعالیتهای شهری را سامان دهد و برفعالیتهای انجام
شده نظارت کند وحتی برای انجام بهینهی امور انگیزه ایجاد کند (سعیدنیا.)20:1379 ،با نگرشی بروضعیت
محیطزیست جهان که نه فقط اثرات مخرب انسان بر محیطزیست کاهش نیافته بلکه حادتر هم شده است .در ایران
نیز مانند سایر ملل ،توسعهی تدریجی مناطق روستایی و کشاورزی به مناطق شهری و صنعتی موجب تغییر روابط
مناسب انسانی با محیطزیست اطراف خود گردیده است (رحیمی ،علیرضا .) 16:1391 ،استان خوزستان درجنوب
غربی کشور یکی از کانون های اصلی جمعیتی کشور به حساب میآید که بخش قابل توجهی ازتأسیسات مهم و
راهبردی کشور دراین منطقه قرار دارد ویک منطقه ی عظیم نفتی است کالنشهر اهواز باجمعیتی بالغ بر1425891
مرکز سیاسی -اجتماعی  ...استان خوزستان میباشد .تأسیس کارخانهجات وصنایع متعدد در اهواز و به تبع آن
مهاجرت بسیاری به این منطقه باعث رشد سریع شهر گشته است .تولید حجم پسامند و فاضالبهای صنعتی
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وخانگی ،شهر را با مشکالت زیست محیطی عمدهای مواجه ساخته است و این شهررا به یکی ازآلودهترین شهرهای
دنیا تبدیل کرده است.

سواالت تحقیق
 نقش مدیریت شهری درپایداری زیست محیطی منطقه  2شهر اهواز تا چه اندازه میتواند مؤثر باشد؟ -عملکرد شهرداری در کدام یک از شاخصهای پایداری محیط زیست نقش فعالتری را ایفا کرده است؟

مبانی نظری
تعاریف ونظریات مدیریت شهری
باتوجه به انعطاف پذیر بودن مفهوم مدیریت در نظریههای مختلف در اینجا به یک تعریف بسیار کلی از مدیریت
اکتفا میشود :مدیریت به معنی فرآیند انجام کارها به طور اثر بخش و کار آمد به وسیلهی دیگران است (فریادی،
شهرزاد .)61:1390،تعاریف متعددی از مدیریت شهری ارائه شده است که هر کدام از این تعاریف بیان کنندهی
نگرشی نظامند به مقولهی مدیریت شهری است (رجبعلی پور .)2:1392 ،مدیریت شهری سازمانی گسترده متشکل از
عناصر واجزای رسمی وغیررسمی مؤثر وذی ربط در ابعاد مختلف اجتماعی ،اقتصادی وکالبدی حیات شهری با
هدف اداره ،هدایت وکنترل توسعه همه جانبه و پایدار شهر میباشد ،که دارای تشکیالت وسیعی است و مهمترین
نقش را در موفقیت طرحهای توسعهی شهری ورفع نیازهای جمعیت ،جریان عبور و مرور درشهر ،رفاه شهری،
مسکن ،کاربری اراضی ،تفرج ،فرهنگ ،تأسیسات زیر بنایی و امثال آنها برعهده دارد .مدیریت شهری عبارت است
از سازماندهی عوامل و منابع برای پاسخگویی به نیازهای ساکنان شهر (صرافی و همکاران .)81:1379 ،مدیریت
شهری به همهی نهادها ،سازمانها و افرادی گفته میشود که به صورت رسمی و غیر رسمی در فرآیند مدیریت
شهری اثر گذار هستند .مدیریت شهر فقط شهرداری یا شورای شهر نیست ،بلکه هر عنصری که در فرآیند مدیریتی
شهر اثر گذار است در این حیطه قرار میگیرد (لطفی .)105:1388 ،مدیریت شهری شامل :سیاست گذاری ،تخصیص
منابع ،اجرا و عملیات است ( .)Wong, Tang, vanhoren, 2006: 684مدیریت شهر باید حافظ شهر و منافع
شهروندان باشد (شیعه .)39 :1382 ،مفهوم مدیریت شهری در تعاریف کل نگراز مفهوم صرف اداره امور شهر فراتر
است و با ساختارهای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی مرتبط و نقش فعالی در توسعهی شهر پیدا میکند .در این
نگرش مدیریت شهری مسئولیتی استراتژی است که نتایج و پیامدهای عملیاتی نیز به همراه دارد و به این علت
تعامل آن با حوزههای قدرت ،سیاست ،اجتماع ،و اقتصاد شهری اجتنابناپذیر است ( .)Mc. Gill, 1998نظام
مدیریت شهری اصوأل به عنوان یک سطح و رده فضایی از حکومت محلی برای اداره همهی امور یک شهر به عنوان
یک واحد فضایی مطرح است (کاظمیان وسعیدی ،رضوانی.)37 :1381 ،
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شهرداری
سازمان اداره کنندهی شهرها شهرداری است که مسئولیت مدیریت شهری را برعهده دارد ،نظام مدیریت شهری
عبارت است از یک سازمان گسترده متشکل از تمام عناصر واجزای رسمی و غیررسمی ذیربط و مؤثر در ابعاد
اجتماعی ،اقتصادی،کالبدی حیات شهرها به هدف اداره ،هدایت ،کنترل و توسعه همه جانبه است و پایدار شهر (پور
مختار .)210:1383 ،شهرداری معادل لغت انگلیسی( )Muni alityو به ناحیهای اطالق میشود که درآن ،یک انجمن
مربوط به شهر ،دارای صالحیت اعمال قدرت سیاسی بوده وخدمات دولتی محلی را مانند فاضالب ،پیشگیری از
جرم وجنایت و خدمات آتش نشانی به عموم ارائه میدهد .در ایران ،طرز تلقی عامه مردم از شهرداریها با آنچه که
این سازمانها برای رسیدن به اهداف مورد نظر به وجود آمدهاند بسیار متفاوت میباشد .از نظرعامه ،شهرداری نهادی
خدماتی است و این موضوع ،جایگاه آن را به سطح بسیار پایینی تنزل داده است .در نظرعامه شهرداری سازمانی
است که خدمات شهری ارائه میدهد و بهای آن خدمات را دریافت میکند.
در حقیقت ،در تعریف شهرداری میتوان آن را سازمانی غیردولتی و غیرانتفاعی و مردمی دانست که اداره و
مسئوولیت و مدیریت امور شهری را با مجوز دولت و امکانات مردمی به دست آورده تا به منظور ایجاد واداره کردن
تأسیسات عمومی و وضع و اجرای نظامات شهری و تأمین نیازمندیهای مشترک محلی فعالیت کند و هزینه
خدماتی را که به آن واگذار گردیده با اسلوبی منطقی و عادالنه بین سکنه شهر و استفادهکنندگان از خدمات تقسیم
نماید .در ایران در سال 1286شمسی نخستین قانون شهرداری به نام قانون بلدیه به تصویب رسید .در سالهای
 1308،1309،1328و در نهایت  ،1334اصالحاتی دراین قانون صورت پذیرفت و قانون مدون سال  1334به عنوان
آخرین قانون ،مورد استناد شهرداریها قرار گرفت .طبق این قانون ،شهرداری مسئولیت تمامی امور شهری اعم از
آموزش ،بهداشت ،آب ،برق و ...را برعهده داشت ،به مرور زمان بخشهایی از وظائف مندرج در این قانون از
شهرداری منتزع شد و به نهادهایی دیگر واگذار گردید(علوی و همکاران.)5:1393 ،
توسعه پایدارشهر و پایدار محیط زیست شهری
محیط زیست شهری عبارت است محیطی که فرآیند حیات را فرا گرفته و با آن برهم کنش دارد .محیطزیست از
طبیعت ،جوانع انسانی ،و نیز فضاهایی که با فکر و به دست انسان ساخته شدهاند ،تشکیل یافته است وکل فضای
زیستی کرهی زمین ،یعنی بیوسفر را فرا میگیرد (سلطانی .)1:1386 ،محیط زیست شهری ،فرآیند مدیریتی شامل سه
جنبه طبیعی ،مصنوعی (انسان ساخت) و اجتماعی و اقتصادی است .همچنین میتوان گفت محیط زیست شهری،
مکان بکارگیری شرایط مناسب تداوم حیات اجتماعی است (سیرینیواس .)23:1380 ،نظریه توسعه پایدار شهری،
حاصل بحث های طرفداران محیط زیست دربارهی مسائل زیستمحیطی به خصوص محیطزیست شهری که به
دنبال نظریه (توسعه پایدار) برای حمایت از منابع طبیعی ارائه شد .توسعه پایدارشهری نیازمند شناسایی
محدودیتهای محیطی برای فعالیتهای انسانی درارتباط با شهرها وتطبیق روشهای طراحی در این محدودیتها
است .در این نظریه موضوع نگهداری منابع برای حال و آینده از طریق استفاده بهینه از زمین و وارد نکردن ضایعات
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به منابع تجدید ناپذیرمطرح است .پایداری شهری مجموعهای از وضعیتهایی است که در طول زمان دوام دارد
(لقایی و مهدیزاده.) 36:1387،
پیترهال توسعه پایدار شهری را به عنوان شکلی از توسعه امروزی که ) .(Hall,1993:133توان توسعه مداوم
شهرها وجوامع شهر نسل آینده را تضمین کند تعریف میکند .توسعه پایدار شهری ایجاد شهرها را تنها برای لذت
بردن شهرنشینان میداند و راه رسیدن به پایداری شهری را درتوجه به برنامهریزی شهری ،منطقهای و ساماندهی
قانون میداند(زیاری .)25:1378،شهر پایدار به شهری گفته میشود که به دلیل استفاده اقتصادی از منابع ،اجتناب از
تولید ضایعات ،بازیافت ضایعات و....قادر به ادامه حیات خود درازمدت باشد .برنامهریزان شهر پایدار باید هدفشان
برایجاد شهرهایی باورودی کمتر انرژی و مصالح ،خروجی کم ضایعات و آلودگی کمتر متمرکز کنند (ایتپایس،
 .)7:1375دولت باید ازمحیط زیست شهری حمایت همه جانبهای کند (سپهوند .)48:1392 ،با توجه به تعاریف ارائه
شده از پایداری و محیط زیست شهری مفهوم پایداری محیط زیست شهری به معنی استفاده از منابع ،فرآیندها
وجنبههای محیطزیست یک شهر ،به گونهای که این محیط و اکوسیستم (شهر) برای نسل آینده قابل استفاده و بهره
برداری باشد ،است (رضایی مقدم.)18:1390،
روششناسی تحقیق
تحقیق حاضر به لحاظ هدف پژوهشی کاربردی محسوب میگردد .روش این تحقیق توصیفی-تحلیلی میباشد و
مبنای گردآوری دادهها بر اساس روش پیمایشی میباشد .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه میباشد که با بررسی
پیشینه نگاشته ها و اهداف تحقیق طراحی و تدوین گردید .شاخصهای پژوهش به قرار زیر میباشد :فضایسبز،
آلودگی خاک ،آلودگی آب ،آلودگی صوتی ،آب و فاضالب ،مدیریت شهری ،مشاغل آینده و حمل و نقل جامعه
آماری این تحقیق شامل ساکنان منطقه  2شهری اهواز میباشد )N=97458( .حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان
 384نفر برآورد شده که در منطقه  2شهر اهواز توزیع گردید .جهت روایی پرسشنامه از نظرات اساتید گروه جغرافیا
و برنامهریزی شهری دانشگاه شهید چمران استفاده گردید .همچنین برای تعیین پایایی پرسشنامه نیز از آلفای کرونباخ
در محیط نرم افزار  spssاستفاده شد که ضریب پایایی آن  0/84بهدست آمد .جهت تجزیه و تحلیل دادههای
پرسشنامه نیز از نرم افزار  SPSSبهره گرفته شد .سپس برای رتبه بندی میزان نقش شهرداری در بهبود این هشت
شاخص از مدل تاپسیس استفاده شده است.
منطقه مورد مطالعه
استان خوزستان بین 29درجه و 57دقیقه تا  33درجهی عرض شمالی وبین  47درجه و 40دقیقه تا  50درجه و33
دقیقهی طول شرقی واقع شده و 3/9درصد از مساحت کشور را در بر گرفته است .این استان در جنوب غربی ایران
واقع شده است.شهرستان اهواز مرکز استان خوزستان میباشد که دارای  7منطقهی شهری است .منطقهی  2این
شهرستان باتوجه به نقشهی زیر شامل؛کیانپارس ،کیانآباد ،امانیه ،سیدخلف ،کیانشهر،زرتشت وپدافند هوایی میباشد.
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نقش مدیریت شهری با تأکید بر نقش شهرداری برپایداری زیست محیط(مطالعهی موردی :منطقه  2شهر اهواز)

جمعیت این محدوده خدمات شهرداری  97458نفر بوده است .الزم به ذکر است که منطقه  5از مناطق شهر اهواز
جداشده است.
شکل :1مناطق شهر اهواز

منبع :معاونت برنامه ریزی و توسعه

یافتههای توصیفی
جنسیت
همانطور که در جدول شماره ( )1مشاهده میشود بر اساس نتایج حاصل از پرسشنامه در منطقه  2شهری
اهواز 384 ،پرسشنامه پخش شد که از این بین  %54/95مرد و  %45/05زن بودهاند.
جدول شماره ( )1وضعیت جنسی پاسخگویان
وضعیت جنسی

تعداد

درصد

مرد

211

54/95

زن

173

45/05

کل

384

100

منبع :محاسبات نگارندگان

گروه سنی
بر اساس جدول شماره ( )2وضعیت سنی پاسخگویان در پنج گروه سنی از  15تا  70سال بوده است .بیشترین
تعداد پاسخ دهندگان مربوط به گروه سنی ( )26-35سال با فراوانی 104نفر و  27/08درصد و کمترین تعداد
پاسخگویان متعلق به گروه سنی( )56-70سال بوده که فراوانی  45نفر و  11/72درصد را شامل میشود.
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جدول شماره( )2تعداد و درصد پاسخگویان
وضعیت گروه سنی

فراوانی

درصد

( )15-25سال

73

19/01

( )26-35سال

104

27/08

( )36-45سال

98

25/52

( )46-55سال

64

16/67

( )56-70سال

45

11/72

منبع :محاسبات نگارندگان

وضعیت تحصیالت
همانگونه که در جدول شماره ( )3مشاهده میشود سطح تحصیالت پاسخگویان در پنج دسته طبقهبندی شده
است که بیشترین تعداد فراوانی و درصد متعلق به گروه اول (زیردیپلم) با  136نفر 35/42 ،درصد و کمترین به گروه
پنجم با  35نفر و  9/11درصد در برگرفته است.
جدول شماره ( )3وضعیت تحصیالت پاسخگویان
تحصیالت

فراوانی

درصد

زیردیپلم

136

35/42

دیپلم

98

25/52

فوقدیپلم

73

19/01

لیسانس

42

10/94

فوقلیسانس و

35

9/11

باالتر
منبع :محاسبات نگارندگان

یافتههای استنباطی
همانگونه که در قسمت روش پژوهش اشاره شد ،برای ارزیابی عملکرد شهرداری منطقه  2شهر اهواز در زمینه
پایداری محیط زیست ،از  8شاخص با توجه به فعالیتهای آنها استفاده شد که به شاخصها به قرار زیر میباشد:
فضایسبز ،آلودگی خاک ،آلودگی آب ،آلودگی صوتی ،آبوفاضالب ،مدیریت شهری ،مشاغل آینده و حملونقل.
ابتدا میانگین و انحراف معیار تمام شاخصها به دست آمد .با توجه به نتایج جدول شماره( )4یافتهها نشان داد که
میانگین عملکرد شهرداری در مسیر پایداری محیط زیست منطقه  2شهر اهواز 3/56 ،با انحراف معیار ( )1/68است.
و همچنین شاخص فضای سبز با میانگین و انحراف معیار ( )1/85 ،4/80دارای باالترین رتبه و شاخص آلودگیآب
با میانگین و انحرافمعیار ( )1/84 ،3/16دارای پایینترین رتبه میباشد .که نتایج نشان میدهد که عملکرد شهرداری
در ایجاد فضای سبز موفقیتآمیز بوده اما در کنترل آلودگی آب بسیار ضعیف عمل نموده است.
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نقش مدیریت شهری با تأکید بر نقش شهرداری برپایداری زیست محیط(مطالعهی موردی :منطقه  2شهر اهواز)

جدول شماره( )4میانگین و انحراف معیار شاخصهای مورد مطالعه
شاخصها

میانگین

انحراف معیار

رتبه

فضایسبز

4/80

1/85

1

آلودگی خاک

4/08

2/10

2

آلودگی آب

3/16

1/84

8

آلودگی صوتی

3/89

1/95

3

آبوفاضالب

3/67

1/99

4

مدیریت شهری

3/58

2/22

5

مشاغل آینده

3/30

2/00

7

حمل و نقل

3/45

2/06

6

منبع:نگارندگان

برای مقایسه میزان نیاز شهر به انجام فعالیت در حیطههای هشتگانه و میزان فعالیتهای انجام شده در هر یک
از این حیطهها ،برای آزمون فرضیهها ،از آزمون مقایسه استفاده شد .نتایج جدول شماره( )5نشان میدهد که تقریبا
در تمام ابعاد پایداری محیط زیست ،شهرداری توانسته آنگونه که شایسته است نیازهای توسعهای منطقه  2شهر
اهواز را برآورده سازند .بر این اساس فرضیهها بر اساس آزمون مقایسه میانگین ها( ) TPIانجام شد و نتایج زیر به
دست آمد:

آزمون فرضیهها
فرضیه اول
 -1به نظر میرسد شهرداری تا حدودی توانسته در مسیر پایداری محیط زیست تأثیرگذار باشد.
همانگونه که در جدول شماره( )5نتایج آزمون مقایسه میانگین شاخصها را نشان میدهد که مقدار سطح
معنیداری تمام شاخصها کوچک از  0/05است و به این معناست که همه شاخصها تا حدودی معنادار شدهاند و
در نتیجه فرضیه اول این تحقیق تأیید میشود .به عبارت دیگر شهرداری توانسته تا حدودی در مسیر پایداری محیط
زیست تأثیرگذار باشد.
جدول شماره( )5مقایسه میانگین شاخص های مورد مطالعه
شاخصها

میانگین

انحراف معیار

آماره

فضایسبز

4/80

1/85

0/982

آلودگی خاک

4/08

2/10

-0/648

آلودگی آب

3/16

1/84

0/573

آلودگی صوتی

3/89

1/95

-0/499

آبوفاضالب

3/67

1/99

0/790

مدیریت شهری

3/58

2/22

-1/239

مشاغل آینده

3/30

2/00

0/818

حمل و نقل

3/45

2/06

1/170

منبع :محاسبات نگارندگان

t
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فرضیه دوم
 -2به نظر میرسد شهرداری مناسبترین ارگان برای عملیکردن عوامل پایداری محیط زیست شهری است.
همانگونه که در جدول شماره(5و )6مشاهده میشود تمامی شاخصها که عملکرد شهرداری را مورد ارزیابی قرار
دادند مقدار سطح معنیداری تمام شاخصها کوچک از  0/05میباشد که به این معناست که همه شاخصها معنادار
شدهاند .بر این اساس فرضیه دوم نیز تأیید میشود .بنابراین مشخص شد که تفاوت زیادی در نیاز مردم و عملکرد
شهرداری در راستای پایداری محیط زیست وجود ندارد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که شهرداری توانسته ارگان
مناسبی برای عملی کردن عوامل پایداری محیط زیست باشد.
جدول ( )6میزان همبستگی بین مدیریت در پایداری شاخصهای زیست محیطی
شاخصها

ضریب هبستگی

سطح معنی داری

فضایسبز

0/93

0/000

آلودگی خاک

0/328

0/000

آلودگی آب

0/466

0/000

آلودگی صوتی

0/458

0/000

آبوفاضالب

0/553

0/000

مدیریت شهری

0/577

0/000

مشاغل آینده

0/406

0/000

حمل و نقل

0/254

0/000

منبع :محاسبات نگارندگان

مرحله دوم
در پژوهش حاضر برای رتبه بندی میزان نقش شهرداری بهبود این هشت شاخص از مدل تاپسیس استفاده شده
است .مدل تاپسیس توسط هوانگ و یون در سال  1981پیشنهاد شد .این مدل ،یکی از بهترین مدل های تصمیم
گیری چند شاخصه است و از آن ،استفادهی زیادی می شود .اساس این تکنیک ،بر این مفهوم استوار است که گزینه
های انتخابی ،باید کمترین فاصله را با راه حل ایده آل مثبت (بهترین حالت ممکن) و بیشترین فاصله را با راه حل
ایده آل منفی (بدترین حالت ممکن) داشته باشد (مومنی .)21 :1393،با توجه به شاخص های مورد مطالعه و
محاسبه میزان تاپسیس میزان ارائهی هر کدام از خدمات شهرداری در زمینه پایداری محیط زیست طبق جدول
شماره( )7بدست آمد:
طبق جدول شماره ( ،)7رتبه  1را از لحاظ بهترین عملکرد شهرداری در زمینه شاخص فضای سبز با میانگین
 0.58بدست آورده است .شاخص خاک رتبه  2با میانگین  0.49و رتبه  3با میانگین  0.38را شاخص صوتی بدست
آورد ،همچنین شاخص فاضالب رتبه  4با میانگین ، 0.35و شاخص مدیریت شهری رتبه  5با میانگین 0.14
شاخص حمل ونقل با رتبه  6و میانگین  0.10و در آخر شاخصهای مشاغل آالینده و آب رتبه آخر را با میانگین
0.08و 0.06بدست آورده است.
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جدول شماره ( )7میزان تاپسیس ورتبه بندی شاخصها
رتبه

میزان تاپسیس

شاخص

1

0.580894

فضایسبز

2

0.490468

آلودگی خاک

4

0.35645

آبوفاضالب

3

0.389733

آلودگی صوتی

5

0.140448

مدیریت شهری

6

0.108509

حمل و نقل

7

0.08971

مشاغل آینده

8

0.06009

آلودگی آب

منبع:نگارندگان

برای شناخت نقش مدیریت شهری در پایداری محیط زیست و با استفاده الویت بندی که از نتیجه مدل تاپسیس
به وجود آمد میزان ارائه خدمات شهرداری در این زمینه را در سه سطح باال،متوسط و پایین مورد سنجش قرار
گرفت که نتایج بدست آمده به شرح زیر است جدول (:)8
 شاخصهای ،فضای سبز ،خاک و صوتی با میانگین ضریب الویت  0.50باالترین سطح نقش شهرداری در زمینهاین سه را به خود اختصاص دادهاند.
 فاضالب و مدیریت شهری با میانگین ضریب الویت  0.25سطح متوسط نقش شهرداری در بهبود این دو شاخصرا به خود اختصاص داده اند.
 شاخصهای استفاده از حمل ونقل ،مشاغل آالینده و آلودگی آب با میانگین ضریب الویت  0.08در سطح پاییننقش مدیریت در پایداری این سه شاخص قرار گرفتند.
جدول( )8رتبه بندی
شاخص

ضریب الویت(رتبه)

فضای سبز

0.58

خاک

0.49

صوتی

0.38

فاضالب

0.35

مدیریت شهری

0.14

حمل و نقل

0.010

مشاغل آالینده

0.08

آلودگی آب

0.06

میانگین ضریب الویت
0.50

0.25

0.08

سطحبندی مشارکت
باال

متوسط

پایین

منبع :نگارندگان

بحث و نتیجهگیری
محیط زیست شهری امروزه به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعهی پایدارشهری مدنظراست ازجمله مباحثی است
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که بیش از پیش مورد توجه مدیران شهری علی الخصوص شهرداری کالنشهرها قرار گرفته است .انواع آلودگیهای
آبوهوا و صوتی در کنار آسایش و رفاه زندگی شهرنشینی برای شهروندانش فراهم آورده است ازجمله مشکالت
زیست محیطی مطرح درحیطه شهر است که جان افراد را تهدید میکند.روند رو به گسترش تولید ضایعات شهری
که ناشی از تراکم باالی جمعیت در اغلب شهرهای بزرگ است معضالت الینحلی را به وجود آورده است .مدیریت
شهری عالوه برآنکه مسئول برقراری توزیع عادالنه امکانات شهری است با هدایت تحوالت کالبدی شهر ،رسالت
حفظ محیط زیست و سالمتی زندگی شهری ،زیبایی سیمای شهر ،ایجاد فضاهای عمومی جهت برقراری ارتباطات
وتعامالت شهروندان وگسترهای از همهی وجوه زندگی شهری رانیز عهده دار است .امروزه مدیریت شهری در
جهان تحول اساسی یافته است .شهرها مدیریت میشوند تا بتوانند رفاه وآسایش ساکنان خود را تأمین کنند .مدیریت
شهری دارای تشکیالت وسیعی است و نقش مهمی در موفقیت برنامهها وطرحهای توسعه شهری و همچنین رفع
نیازهای جمعیت ،جریان عبور و مرور در شهر ،رفاه عمومی ،مسکن ،کاربری زمین ،تفریح ،فرهنگ ،اقتصاد،
تأسیسات زیربنایی و امسال آنها برعهده دارد .مدیریت شهری باید برای شهر برنامهریزی کند فعالیتهای شهری را
سامان دهد و برفعالیتهای انجام شده نظارت کند وحتی برای انجام بهینهی امور انگیزه ایجاد کند .در پایداری
محیط زیست توجه به عوامل هشت گانه ا فضایسبز ،آلودگی خاک ،آلودگی آب ،آلودگی صوتی ،آب و فاضالب،
مدیریت شهری ،مشاغل آینده و حملونقل اهمیت بسیاری دارد .در این میان شهرداری به عنوان یکی از تشکل ها و
ارگان های کارآمد در فرآیند پایداری محیط زیست نقشی تعیین کننده دارد .بر همین اساس در این پژوهش عملکرد
شهرداری در مسیر توسعه پایداری محیط زیست ارزیابی شده است .ابتدا میانگین و انحرافمعیار تمام شاخصها به
دست آمد .با توجه به نتایج جدول شماره( )5یافتهها نشان داد که میانگین عملکرد شهرداری در مسیر پایداری محیط
زیست منطقه  2شهر اهواز 3/56 ،با انحراف معیار( )1/68است .و همچنین شاخص فضای سبز با میانگین و انحراف
معیار( )1/88 ،4/80دارای باالترین رتبه و شاخص آلودگیآب با میانگین و انحرافمعیار( )1/84 ،3/16دارای
پایینترین رتبه میباشد .که نتایج نشان میدهد که عملکرد شهرداری در ایجاد فضای سبز موفقیتآمیز بوده اما در
کنترل آلودگی آب بسیار ضعیف عمل نموده است و همچنین در جدول شماره ( )6نتایج آزمون مقایسه میانگین
شاخصها را نشان میدهد که مقدار سطح معنیداری تمام شاخصها کوچکتر از  0/05است و به این معناست که
همه شاخصها معنادار شدهاند و در نتیجه فرضیه اول این تحقیق تأیید میشود .به عبارت دیگر شهرداری توانسته تا
حدودی در مسیر پایداری محیط زیست تأثیرگذار باشد .و همانگونه که در جدول شماره( )6مشاهده میشود تمامی
شاخصها که عملکرد شهرداری را مورد ارزیابی قرار دادند مقدار سطح معنیداری تمام شاخصها کوچکتر از 0/05
میباشد که به این معناست که همه شاخصها معنادارشدهاند .بر این اساس فرضیه دوم نیز تأیید میشود .سپس برای
رتبهبندی میزان نقش شهرداری بهبود این هشت شاخص از مدل تاپسیس استفاده شده است .رتبه  1را از لحاظ
بهترین عملکرد شهرداری در زمینه شاخص فضای سبز با میانگین  0.58بدست آورده است .شاخص خاک رتبه  2با
میانگین  0.49و رتبه  3با میانگین  0.38را شاخص صوتی بدست آورد ،همچنین شاخص فاضالب رتبه  4با میانگین
 ،0.35و شاخص مدیریت شهری رتبه  5با میانگین  0.14شاخص حمل ونقل با رتبه  6و میانگین  0.10و در آخر
شاخصهای مشاغل آالینده و آب رتبه آخر را با میانگین 0.08و 0.06بدست آورده است .و با استفاده الویت بندی
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که از نتیجه مدل تاپسیس به وجود آمد میزان ارائه خدمات شهرداری در این زمینه را در سه سطح باال ،متوسط و
پایین مورد سنجش قرار گرفت که نتایج بدست آمده به شرح زیر است:
 شاخصهای ،فضای سبز ،خاک و صوتی با میانگین ضریب الویت  0.50باالترین سطح نقش شهرداری در زمینهاین سه را به خود اختصاص دادهاند.
 فاضالب و مدیریت شهری با میانگین ضریب الویت  0.25سطح متوسط نقش شهرداری در بهبود این دو شاخصرا به خود اختصاص داده اند.
 شاخصهای استفاده از حمل ونقل ،مشاغل آالینده و آلودگی آب با میانگین ضریب الویت  0.08در سطح پاییننقش مدیریت در پایداری این سه شاخص قرار گرفتند.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که شهرداری توانسته در بهبود چند شاخص ارگان مناسبی برای عملی کردن عوامل
پایداری محیطزیست باشد .بنابراین مشخص شد که تفاوت زیادی در نیاز مردم و عملکرد شهرداری در راستای
پایداری محیط زیست وجود ندارد .در کل شهرداری را در الیههای سیاستگذاری ،تصمیمگیری و برنامهریزی به
صورت رسمی و قانون باقی نگذاشته و شهرداری عمدتاً به عنوان نهادی صرفاً اجرایی در زمینههای عمرانی و
خدماتی تلقی شده است و نه نهادی مدنی موثر و مسئول در توسعه پایدار شهری ،در هم آمیختگی و عدم تفکیک
امور مدیریت شهری از امور سیاسی کشوری باعث شده است که وجود این تفکیک به صورت نظری و علمی در
جوامع غربی و عدم آن در ایران یکی دیگر از تفاوتهای مدیریت شهری در این جوامع است .به همین دلیل است
که مقامات و مسئوالن شهری و کشوری در ایران چندان قابل تفکیل نبوده و هنوز هم نیستند که علت این امر را باید
در نبود حکومتهای محلی مکمل و همکار حکومت مرکزی در ایران جستجو نمود.

پیشنهاداها:
 ارائه قوانین کارآمد ،به روز ،هماهنگ با فرهنگ ومحیط شهراهواز قرار دادن جریمههای مالی برای جرایم محیط زیستی در شهر ،مطابق با کشورهای توسعه یافته با توجه به بررسی قوانین شهری دراهواز در حوزه محیطزیست ،ارائه قوانین در سه حوزه آلودگی آب ،آلودگیهوا وآلودگیهای بصری در اولویت قرار دارد.
 -بهکارگیری نیروهای ماهر در شهرداری
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