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 چکیده
باشد. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر حکمروایی تحلیلی می -این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا به صورت توصیفی

تشکیل  20نجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را شهروندان منطقه تهران )شهرری( ا 20آوری شهری در منطقه خوب شهری بر تاب

بوده است که با استفاده از  366259جمعیت این منطقه برابر با  1395داده است که براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 

های پژوهش از آزمون به منظور تجزیه و تحلیل یافتهاند. نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی ساده انتخاب شده 384فرمول کوکران تعداد 

های حکمروایی شهری ای و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج آزمون تی نشان داد که وضعیت شاخصتی تک نمونه

گیری هتشاخص ج، 687/3پذیری با میانگین شاخص مسئولیت ،888/3شاخص مشارکت با میانگین ای که همگی مطلوب هستند به گونه

، شاخص پاسخگویی با میانگین 232/3، شاخص عدالت محوری با میانگین 311/3، شاخص قانونمندی با میانگین 505/3توافقی با میانگین 

های همچنین نتایج از وضعیت شاخص باشند.همگی باالتر از میانگین مطلوب می 104/3رسانی با میانگین و شاخص شفافیت اطالع 188/3

 485/3و شاخص نهادی با میانگین   699/3،شاخص اجتماعی با میانگین 856/3آوری شهری نشان داد که شاخص اقتصادی با میانگین تاب

تر از میانگین پایین 687/2و شاخص زیرساختی با میانگین  787/2باشند. همچنین شاخص کالبدی با میانگین باالتر از میانگین مطلوب می

آوری بیشترین تاثیر را بر تاب 422/0تایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که شاخص قانونمندی با مقدار ضریب بتای باشند.نمطلوب می

محوری با مقدار ضریب بتای ، شاخص عدالت336/0تهران دارد. همچنین شاخص پاسخگویی با مقدار ضریب بتای  20شهری در منطقه 

گیری توافقی ، شاخص جهت195/0، شاخص مشارکت با مقدار ضریب بتای 256/0بتای پذیری با مقدار ضریب ، شاخص مسئولیت296/0

ها قرار های بعدی تاثیرگذارترین شاخصدر رتبه 130/0رسانی با مقدار ضریب بتای و شاخص شفافیت اطالع 166/0با مقدار ضریب بتای 

 دارند.

 20آوری شهری، منطقه ابحکمروایی، حکمروایی خوب شهری، مخاطرات محیطی، ت: کلمات کلیدی
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 مقدمه

 تعامل برای مهم های مکان همچنین و دانش و اطالعات به آسان دسترسی قادرند شهرهاکالن خصوص به شهرها

 از ناپذیر جدایی بخشی شهرها،. کنند فراهم شهر ساکنان و کارآفرینان برای را سرگرمی و فراغت اوقات اجتماعی،

 توسعه کنترل تقاضای شهر، ایجاد حق مطالبه. هستند همراه تضادها و هاتنش با که ندباشمی زیاد مصرف روندهای

 عامل بلکه دارد، متفاوتی اشکال تنها نه شهری مدیریت بر شهروندان تأثیر. است شهری کاالهای مجدد توزیع و فضا

 ایجاد شهری، مدیریت یدجد رویکرد در (.142: 1400)محمودنیا، شود می مختلف نیازهای رفع های راه در مهمی

 وظایف تقسیم نیز و مدنی جامعه و پایدار توسعه اهداف به دستیابی منظور به فرابخشی و افقی محلی، هایسازمان

 کل مرکزی، اداری نظام با مغایر که. بنیادی اصول. است نظر مد شهروندان توانمندسازی و محلی و مرکزی دولت بین

 برای ابزاری و قانون های کتاب از بیشتر چیزی شهری حکمرانی(. 19: 1400ن،)آشناور و همکارا است ادارات و

 که است بعدی چند مدیریت نوعی مستلزم شهرها بودن بعدی چند حقیقت در. هاست دولت به بخشیدن مشروعیت

: 1400)محمدی و همکاران، دهد پاسخ شهری مسائل به پیچیدگی و سادگی با تواندمی شهری حکمروایی منظور بدین

 پاسخگویی، بودن، فراگیر جمله از هنجاری های شاخص و ها ویژگی تمامی شامل شهری خوب حکمروایی (.362

 و دارد اشاره فضایی بعد به مفهوم این حال عین در و است غیره و مدنی جامعه نقش مشارکت، کارآمدی، و انصاف

 (.45: 1400ا و روستایی،)اندست باشدشهری می خوب به عنوان حکمروایی ریزی برنامه شامل

 در مقاومت تنها نه شهرها آوریتاب که کنندمی تصریح آوری؛ تاب منابع و اییکمرتبه تغییرات میان و پویایی تعامل

 جذب برای شهر ظرفیت عنوانبه حاضر حال در آوریتاب بلکه است، موجود ساختارهای حفظ و تغییر برابر

 تعریف قبلی بازخورد و هویت ساختار، عملکرد، همان حفظ و تغییر حال ینع در مجدد، دهیسازمان و هاآشفتگی

 های فعالیت و هستند محیطی زیست مخاطرات اصلی منبع شهرها (.136: 1400)سروشان و همکاران، است شده

 محیطی زیست مخاطرات برابر در پذیری آسیب افزایش و طبیعی و مصنوعی از اعم محیط ظرفیت تغییر در انسانی

 ارائه شهری و محیطی علوم در مشکالت این حل برای شماری بی جدید مفاهیم دلیل همین به. دارد ای عمده أثیرت

 هستند هایی تئوری جمله از که نو شهرسازی و TOD شهر فشرده، شهر هوشمند، شهر تئوری جمله از. است شده

  (.142: 1400و همکاران، ودنیامحم) اندگشته مطرح شهرها ساختن پایدار و پذیر زیست راستای در که

 رویکرد خطر، هرگونه برابر در شهر مقاومت یا و سیستم تحمل قابل ظرفیت از نظر صرف هاتئوری این از استفاده اما

 شناختیبوم – اجتماعی هاینظام که آنجایی از. بود نخواهد شهرها در شهروندان زندگی کیفیت بهبود برای مناسبی

 و علمی محافل در آوریتاب واژه اخیر هایسال در هستند، تغییر حال در نامشخص و نامنظم صورتبه دائماً شهری

 نشان اخیر های دهه در حوادث این از ناشی خسارات کاهش در ناتوانی. است گرفته قرار توجه مورد بسیار سیاسی

 حکمرانی شهری، مدیریت دیکارآم برای پیشنهادی رویکردهای از یکی. دارد شهری مدیریت سیستم ناکارآمدی از

 معرفی شهری مدیریت روش پایدارترین و ترین هزینه کم مؤثرترین، عنوان به «شهری خوب حکمرانی». است شهری

 (. 414: 1401)سروشان و همکاران، است شده

 کالنشهر. است یافته افزایش غیرمنتظره سوانح و حوادث برابر در ایران بزرگ شهرهای پذیری آسیب اخیر های سال در

 جمله از ایمنی اصول نکردن رعایت و شدید بسیار و شدید های زلزله خطر محدوده در گرفتن قرار دلیل به تهران
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 تاسیسات و ها ساختمان اجرای و طراحی شناسی، زمین ناپایداری مستعد مناطق و ها گسل محدوده در ساز و ساخت

 در حوادث مدیریت برای الزم عملیاتی هایقابلیت و برنامه انفقد ای،لرزه شدت. است پذیر امکان با نامناسب حیاتی

 قرار نامناسب شرایط در فراوان فرسوده و پذیرآسیب هایبافت وجود و حادثه یک پیامدهای با مقابله و واکنش فاز

 بیان شهری خوب حکمروایی عنوان تحت که شهری مدیریت جدید مدل و شهری مدیریت هدف که آنجایی از. دارد

 های طرح سرزمین، آمایش جمله از هایی مولفه با و شهرها پذیری زیست افزایش و شهری پایدار توسعه شود، یم

 زندگی بر زیادی تاثیر غیره و شهری توسعه مقررات و ضوابط اجرای و خدمات ارائه. است مناسب شهری، توسعه

 باعث شهری خوب حکمرانی الگوی مللیال بین های سازمان و ملل سازمان اعالم اساس بر و دارد شهر ساکنان

)سروشان  توسعه حال در کشورهای در خصوص به دهد می کاهش را غیره و فقر و. شود می زندگی کیفیت افزایش

 (.415: 1401و همکاران،

برهمین اساس تا زمانی که توان و ظرفیت شهرها در برابر مخاطرات مختلف طبیعی و انسانی درنظر گرفته نشود و 

ریزان مربوطه صورت نپذیر های احتمالی در شهرها از سوی مدیران شهری و برنامهصحیحی از میزان خسارت برآورد

توان به توسعه پایدار شهری و بهبود شرایط زندگی شهروندان امید داشت و تحقق آن غیرممکن خواهد شد. نمی

تواند داشته باشد ر تاب آوری شهری میبنابراین پرداختن به این موضوع که حکمروایی خوب شهری چه تاثیراتی ب

باشد. برهمین اساس سوال اصلی این پژوهش این است که تاثیر هدفی است که این پژوهش به دنبال بررسی آن می

 تهران )شهرری( چگونه است؟ 20آوری شهری در منطقه حکمروایی خوب شهری بر تاب

 

 پیشینه تحقیق

شهرها پرداختند. نتایج این  تابآوری بر شهری حکمروایی به بررسی تأثیر ای( در مطالعه1401سروشان و همکاران )

 واریانس از درصد 4/23 ای کهگونه به دارد مستقیمی تأثیر شهری تابآوری بر شهری مطالعه نشان داد که حکمروایی

 شهری، لوبمط حکمروایی هایبین شاخص از. است تببین قابل شهری حکمروایی وسیله به شهری آوریتاب متغیر

محمودنیا و بود.  اجتماعی آوریتاب بر بیشترین تأثیر دارای 43/0  همبستگی مقدار با اثربخشی و کارایی شاخص

شهر تهران  11شهری در منطقه  آوریتاب بر خوب حکمروایی نقش ای به بررسی تبیین( در مطالعه1400همکاران )

 حکمروایی شفافیت پاسخگویی، و مسئولیت قانونمندی، مشارکت، هایپرداخت. نتایج این مطالعه نشان داد که مؤلفه

 اما است قابل تعمیم آن نتایج هامؤلفه این داریسطح معنی به توجه با و دارند آوریبرتاب را تأثیر بیشترین شهری

 توجه با و رندندا آوریتاب بر چندانی تأثیر و اثربخشی کارایی راهبردی بینش و عدالت توافقی، گیریجهت هایمؤلفه

 نیست.  قابل تعمیم آن نتایج آنها معناداری سطح به

 شهرهای در طبیعی برابر بالیای در آوریتاب چارچوب یک ای به بررسی ارائه( در مطالعه2021سجاد و همکاران )

 با شهری یهامحیط در تابآوری ارزیابی برای شاخص مجموعه یک ابتدا مطالعه این باال پرداختند. در تراکم دارای

 کار به بالیای طبیعی برابر در مقابله متفاوت الگوهای شناسایی برای شاخص مجموعه این سپس و ارائه تراکم باال

 در را محیطی-فضایی عوامل نیز چارچوب توسعه یافته ، معمول آوریتاب هایچارچوب برخالف است، گرفته شده

 هااستراتژی از استفاده ای به بررسی مکان( در مطالعه2020مکاران )گیرد. ترین و همی نظر در نیز را ساخته شده محیط



 2شماره 4، دوره1400پاییزجغرافیا و روابط انسانی،                           

 

530 

 

به دست  تجربی مطالعات هاییافته و شواهد مروری، مطالعه شهری پرداختند. این آوریتاب برای عوامل بازدارنده و

 و کرده فراهم را اندمنتشرشده2017  تا2005 هایسال در که شهری آوریتاب راستای اجرای در هایتالش از آمده

 یمبادله و های بازدارنده،عامل تواناسازی، هایاستراتژی شناسایی آن هدف دقیقتر، به صورت. گذاردمی به اشتراک

 تندرستی، و سالمتی: شهری آوریتاب چهارچوب مای دیمانسیون قالب در هایافته. است شهری آوریتاب اجرای

 ارائه( کنیممی ارائه مقطعی موضوع یک عنوان به ما که) استراتژی و هبریر و زیست، محیط و زیربنا جامعه، و اقتصاد

آوری اجرای تاب برای شهری حاکمیت شکل ای به بررسی تغییر( در مطالعه2020لر و همکاران )باکسی شود.می

 به کالنشهرها مرزهای در عمومی آوریتاب هایاستراتژی اجرای و ریزیبرنامه دهدمی نشان مطالعه پرداختند. این

 به طور ایشبکه و مشارکتی مشابه، حاکمیت به طور. دارد بستگی حاکمیت برای دسترس در اجتماعی هایزیرساخت

 شواهد بااینحال،. شودمی تلقی ضروری شهری فنی - محیطیزیست – اجتماعی هایسیستم پایداری برای ایفزاینده

 کند.می مرتبط آوریتاب اجرای و ریزیمهبرنا به را های کالنشهرهاشبکه صریحاً تجربی

 

 مبانی نظری

 حکمروایی شهری

 های نوینرهیافت مستلزم کالمی، آلایده گفتمان بر مبتنی و ارتباطی شهرنشینی الگوی به ابزاری شهرنشینی از گذر

 غییراتتبا  دنش همواج بارای الزم توانایی هاشهرداری مشخص طور به و شهری حکومت. است شهری مدیریت

 هایرهیافت دجدی واعان هب هریش واحین در پی در پی تغییرات و ندارند را پسامدرن جامعه گسسته و بنیادین

 الگوی به عالقمندی نسبت گذشته هایطی دهه رو این (. از45: 1،2019)مایر و اوریکامب است نیازمند ریزیبرنامه

 از جدیدی الگوی ی بهرهش حکمروایی میان این در و ییحکمروا کلمه. است بوده افزایش به رو شهری حکمروایی

 (.48: 2،2017دارد )باده و دایمنیکا اشاره پذیر انعطاف شهری مدیریت رویکرد از جدیدی الگویی به و مدیریت فرایند

 هاینهاد افراد، سوی از عمومی شهر مدیریت و ریزیبرنامه هایروش مجموع از است عبارت شهری، حکمروایی

 همراه ریکدیگ متعارض با یا متضاد منافع طریق، آن از که است مستمری نیز فرایند و خصوصی نهادهای و عمومی

 هم ورسمی  نهادهای هم شهری، حکمروایی تعریف این طبق. آیدفراهم می متقابل کنش و همکاری زمینه و شده

 زمینه، این (. در61: 1400و همکاران،گیرد )کاظمیان در برمی را شهروندان اجتماعی سرمایه و غیررسمی اقدامات

 های فرایند در که دارد اشاره از کنشگران ایگسترده محدوده به بلکه نبوده شهر مدیریت معنی به حکمروایی تنها

 جامعه های سازمان به توان می این کنشگران جمله از. پردازند می نقش ایفای به شهری های و فعالیت گیری تصمیم

 رسمی خصوصی های وکارکسب و همچنین عقیدتی های ،گروه(CBOs) محور جامعه های مان، ساز(CSOs) مدنی

 (.363: 1400محمدی و همکاران،اشاره نمود ) رسمی غیر و

 که جهانی بانک محوریت با ویژه به شهری حکمروایی زیادی پیرامون نسبتأ مطالب و گزارشها اخیر هایدهه طی در

 جدید فرم یک شهری حکمروایی الگوی لذا. است شده منتشر باشدآن می دهنده وسعهت و حکمروایی واژه کننده ابداع

                                                           
1 -Meyer and Auriacombe 
2 -Badach, and Dymnicka 
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 پایداری جهت در تأثیرگذار نیروهای و عناصر میان وجهی چند تعادل پاسخگوی ضرورت که است شهری حاکمیت از

از  جدیدی کیبتر یافتن به زیادی کمک شده، یاد الگوی در تعمق و توجه رو این از است. و شهروندمداری توسعه

دارند )سروشان و  بهتر عمومی خدمات ارائه در خصوصی بخش و مدنی جامعه دولت، بخش سه همکاری

 (.4018: 1401همکاران،

 عرصه فعاالن نیز و یک طرف از شهر اداره رسمی کنشگران میان جانبه چند است فرایندی شهری حکمروایی بنابراین

 بین در گوناگون منافع به سازگاری تواند می ها آن وجهی چناد امالتتع که رسمی غیر کنشگران عنوان به مدنی

برنامه  فرایند به خصوصی بخش نیز و جامعه مدنی شادن وارد همانا پیداست مفهوم این در آنچه. شود منجر کنشگران

 قانونی تقدر با حقوقی و رسمی نهادهای حکومت، مجموعه که است حاالی در این. است( شهری)امور اداره و ریزی

 (.815: 1399)حسینی و همکاران،است 

 تمام با شهری، مدیریت بر شهری اثرگذار ارکان همه یعنی اثرگذاری شهری حکمروایی داخلی صاحبنظران نظر بنابر

 گذاشته کنار خصوصی و عمومی هایعرصه اینکه تا کنند، حرکت و شهروندان شهر تعالی سوی به که سازوکارهایی

 شهروندان تمام شهری، حکمروایی در مشروعیت و قدرت منشا. باشد دو آن حکومتی اختیاردار عرصه فقط و شوند

 اسکان برنامه منشور بر بنا(. 52: 1400رشنوفر و یوسفوند،است ) مدنی جامعه ارکان و هاهمه صحنه در آنها حضور و

 پاسخگویی، و شفافیت ارآمدی،ک برابری، پایداری، وابسته هم به اصول شهری حکمروایی مطلوب متحد ملل بشر

 مختلف، نظرات برآیند (. از132: 1397کند )عیوضلو و رضویان،می توصیف را شهروندی مدنی و هایفعالیت امنیت،

 گرا، اجماع مشارکتی، حکمروایی نوع این اساس این بر. باشد داشته عمده ویژگی7بایستمی خوب حکمروایی

 (.815: 1399حسینی و همکاران،است ) قانون پیرو و هدربرگیرند و کارآمد، کارایی پاسخگو،

 تاب آوری شهری

 بازگشت برای سیستم یا ماده یک توانایی توصیف برای و گرددبرمی ریاضیات و فیزیک به علم آوری تاب مفهوم ریشه

 مفهوم بار برای نخستین(. 3: 1396)روستا و همکاران، شود می استفاده حرکت یا جابجایی از بعد تعادل حالت به

 دیدگاه از اکولوژیکی های سیستم پایداری و آوری تاب عنوان با ایمقاله در هولینگ توسط 1973 سال در آوری تاب

 تغییر ظرفیت نام به آوری تاب مفهوم در مفقودی شاخص پیدایش با هولینگ هایپژوهش در. گردید مطرح محیطی

 توانایی عنوان به لغت فرهنگ در(. 127: 1400یی و همکاران،)باباباشدمی آوری تاب تفکر اساس که هستیم مواجه

 در آوری تاب ریشه. است شده ترجمه کشسانی و فنری همچنین و کشسانی شناوری، تغییر، سریع، بازیابی بازیابی،

 روانپزشکی و روانشناسی قوانین از برگرفته آوری تاب واژه معتقدند برخی. است پریدن عقب به معنای به فیزیک

(. برخی آنرا به بوم شناسی برخی دیگر 42: 1399ورزقانی،)زلفیباشد می اسمیت و وارنر گارمزی، به مربوط و ستا

میالدی  1940آوری از قوانین روانشناسی و روانپزشکی در دهه ای هم معتقدند که مطالعه تابآنرا به فیزیک و عده

 (.128: 1400)بابایی و همکاران، گرفته شده است

 و طبیعی خطرات از کامل طور به تواند نمی ای جامعه هیچ یعنی. است آل ایده حوادث برابر در آور تاب امعهج ایده

 امنیت بیشترین که ای جامعه که معنا این به باشد مفیدتر بالیا برابر در آور تاب جامعه ایده شاید. باشد امان در انسانی

 طریق از پذیری آسیب کاهش برای طبیعی مخاطرات زمینه در ساز و ساخت و طراحی دانش از بتواند و باشد داشته را



 2شماره 4، دوره1400پاییزجغرافیا و روابط انسانی،                           

 

532 

 

 ثبات با جامعه آوری تاب(. 23: 1398نیا،)فرزین کند تاب آوری استفاده به در جهت دستیابی ها ویژگی این تقویت

 شانهن تواند می جمعیت جابجایی. است مرتبط نیز اجتماعی آوری تاب با ترتیب این به. است مرتبط آن پایداری و

 می قرار شدیدی فشارهای معرض در جمعیت که زمانی. دارد مهاجرت نوع به بستگی برعکس، یا باشد ثباتی بی

-اجتماعی عوامل و است اجتماعی آوری تاب شکست های نشانه از یکی جابجایی طبیعی، بالی یک اثر مثالً گیرد،

 (.5: 1399)هندی و همکاران،گذارد می تأثیر آن بر جمعیتی و اقتصادی

 مخاطرات بزرگی فراوانی و بینی پیش راکهچ ،است هاقطعیت عدم با مواجه برای روشیچاک  گادس از نظر آوری تاب

به . باشدمین شناسایی قابل حادثه از قبل کامل صورت به اجتماعی هایسیستم پذیری آسیب و باشدمی سخت خیلی

 مستحکمنیز  حادثه آثار به نسبت و مقاوم مخاطرات برابر در که گردند طراحی ایگونه به بایستمی شهرها همین علت

 و  کفایت همچون عواملی براین باورند که  (2007همکاران) و 3گیلسپیه(. 4: 1396روستا و همکاران،باشند )

 اساس براین ؛باشندمی آوری تاب های اصلیاز ویژگی شرایط، با  مواجهه  یا  مقابله  یروحیه و  امید  توانمندی،

 هماهنگ سازند شرایط با را خود زمان باگذشت قادرند که گیردشکل می شخاصیا در که است پویا روندی آوریتاب

 (.36: 1400ساالری شاد،) دهند پاسخ شرایط به و

-(. تاب60: 1396)ملکی و همکاران،است جدید نسبتاً مفهوم یک شهری آوریتاب شهرسازی و مطالعات شهری در

)ساالری  رودمی کار بـه بـال یک از بهبود برای شهر یک توانایی گیری اندازه برای که است حیاصطال شهری آوری

 می ایجاد اجتماعی نظم و آوری تاب پایدار های شبکه از که شهری بافت ساخت است ذکر به الزم(. 22: 1400شاد،

 و ها پذیری آسیب کاهش در حوادث برابر در آوری تاب و اقتصادی اجتماعی، نظر از جامعه تقویت همچنین و شود

 مولفه سه پذیری انعطاف حوادث، برابر در شهرها پذیری انطباق افزایش. هستند موثر شهرها. است آوری تاب افزایش

 اطالعات، انسانی، جنبش) شهر جریانات و عملکرد ،(شهر آوری تاب هایمولفه) آوریتاب فرم شامل شهر اصلی

 (.34: 2020و همکاران، 4ترین) دارد نقش شهرها آوری تاب ایشافز در (خدمات و نقل و حمل

 اما. دارد اشاره جنگ و سیل زلزله، مانند طبیعی بالیای از بازیابی ظرفیت به شهری عمدتاً مطالعات در آوری،تاب

 یک توانایی به شهری آوری تاب. است اقتصادی بحران همچون دیگر مهم رویدادهای از بسیاری شامل فاجعه مفهوم

 پایداری برای فنی-اجتماعی و محیطی-اجتماعی های شبکه جمله از آن دهنده تشکیل های شبکه و شهری سیستم

 کند، بازیابی را خود عملکردهای سرعت به باید اغتشاشات، با مواجهه هنگام مکانی، و زمانی مقیاس در. دارد اشاره

 و فعلی تطبیقی ظرفیت محدودیت به توجه با را یستمس وضعیت سرعت به همچنین و دهد تطبیق تغییرات با را خود

 برای شهری مناطق هایظرفیت مفهوم شهری آوریتاب همچنین(. 212: 2019و همکاران، 5دهد )مرو تغییر خود آینده

 آورتاب شهر. باشدمی بیرونی خطرات از ناشی اثرات و تهدیدات حذف منظور به منابع بسیج و بندیرتبه شناسایی،

 شده ساخته و طبیعی محیط اجزای فیزیکی های سیستم. است انسانی جوامع و فیزیکی هایسیستم از پایدار ایشبکه

 تجهیزات و جوامع ها، زیرساخت ها، ساختمان ها، خیابان شامل (. آنها421: 1401باشند )سروشان و همکاران،می شهر

 های سیستم کلی، طور به. هستند طبیعی های سیستم سایر و شناسی زمین ها، شیب ها، خاک ها، آبراه مانند انرژی

                                                           
3 - Gillespie 
4 -Therrien 
5 - Meerow 
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 فیزیکی های سیستم فاجعه، یک طول در. کنند می عمل ها ماهیچه و ها رگ ها، استخوان شهر، بدن مانند فیزیکی

 قابل سیستم بروند، بین از و ببینند آسیب آنها بیشتر اگر. کنند کار و بمانند زنده ها استرس بدترین تحت بتوانند باید

 بالیا برابر در پذیر انعطاف فیزیکی های سیستم بدون شهری. است کند بازیابی و رود می بین از اسکلت نیست، عمیرت

 (.45: 2019و همکاران، 6بود )ریبایر خواهد پذیر آسیب بسیار

 روش تحقیق

وهش با هدف این پژ باشد.حلیلی میت -این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا به صورت توصیفی

معه تهران )شهرری( انجام شده است. جا 20آوری شهری در منطقه بررسی تاثیر حکمروایی خوب شهری بر تاب

سال  تشکیل داده است که براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در 20آماری این پژوهش را شهروندان منطقه 

ه عنوان نمونه به بنفر  384اده از فرمول کوکران تعداد بوده است که با استف 366259جمعیت این منطقه برابر با  1395

نامه محقق ای و پرسشهای تحقیق به دو صورت کتابخانهاند. ابزار گردآوری دادهصورت تصادفی ساده انتخاب شده

طه استفاده ساخته بوده است. به منظور به دست آوردن روایی صوری پرسشنامه از نظرات اساتید و کارشناسان مربو

مچنین به ها روایی صوری پرسشنامه مورد تایید قرار گرفته است. هه است که پس از رفع ایرادهای مدنظر آنشد

ست آمده برابر با منظور به دست آوردن پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که مقدار آلفای به د

حکمروایی  لفهبرای موها است. در این پژوهش از جش گویهبود که نشان دهنده پایایی مطلوب پرسشنامه برای سن 84/0

 عدالت رسانی،اطالع شفافیت قانونمداری، پذیری،مسئولیت پاسخگویی، های مشارکت،از شاخص خوب شهری

 قتصادی،های ااز شاخصآوری شهری تاببرای مولفه و  پاسخگویی استفاده شده است؛ و توافقی گیریجهت محوری،

ز آزمون تی های پژوهش ابه منظور تجزیه و تحلیل یافتهاستفاده شده است.  اجتماعی و کالبدی ،تیزیرساخ نهادی،

 ای و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.تک نمونه

 معرفی منطقه مورد مطالعه

 تصاتمخ نبی )شهرری( یکی از مناطق شهر تهران است که در جنوب تهران واقع شده است. این منطقه 20منطقه 

 مختصات .است شده واقع دقیقه 36 و درجه 35 جغرافیایی عرض و دقیقه 26 و درجه 51 جغرافیایی طول جغرافیایی

 26 و هدرج 51 و شمالی عرض ثانیه 45 و دقیقه 35 و درجه 35( ع) عبدالعظیم حضرت حرم در ری شهر جغرافیایی

دل با نفر جمعیت معا 366259این منطقه دارای  1395براساس سرشماری سال .است شرقی طول ثانیه 15 و دقیقه

 (.1395باشد )مرکزآمار ایران،خانوار بوده است. این منطقه به عنوان مرکز شهرستان ری نیز می 115719

                                                           
6 -Ribeiro 
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 . تقسیمات سیاسی منطقه مورد مطالعه در کشور و استان تهران1شکل

 های تحقیقیافنه

های عه در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد ارزیابی قرار گرفته است. در ابتدا به بررسی یافتههای این مطالیافته

درصد از پاسخگویان را مردان تشکیل داده و  59های توصیفی نشان داد که نتایج یافته توصیفی پرداخته شده است.

درصد  37پاسخگویان متاهل بوده و  درصد از 63از نظر وضعیت تاهل درصد نیز به زنان اختصاص یافته است.  42

درصد از فراوانی  و کمترین درصد  37سال با  40تا  31باشند. بیشترین درصد فراوانی در گروه سنی نیز مجرد می

سال بوده است. از نظر میزان تحصیالت بیشترین درصد فراوانی  60درصد مربوط به گروه سنی باالی  11فراوانی با 

درصد بوده  13درصد و کمترین نیز مربوط به گروه تحصیلی یر دیپلم با  25کارشناسی با  مربوط به گروه تحصیلی

 15ترین درصد فراوانی با درصد و کم 35است. از نظر اشتغال بیشترین درصد فراوانی مربوط به گروه شغلی آزاد با 

 باشد.ها میدرصد مربوط به بازنشسته

 20ی در منطقه های حکمروایی خوب شهربررسی وضعیت شاخص

ای استفاده شده است. از آزمون تی تک نمونه 20 منطقه در شهری خوب حکمروایی هایشاخصبه منظور بررسی 

تر است بنابراین کوچک 05/0ها از سطح نتایج آزمون نشان داد که سطح معناداری به دست آمده برای همه شاخص

ها باالتر از میانگین آزمون نشان داد که میانگین همه شاخص نتایج آزمون به جامعه آماری قابل تعمیم است. نتایج

باالترین میانگین به دست آورده است. همچنین شاخص  888/3با میانگین  مشارکت( است. شاخص 3مطلوب )

با میانگین  قانونمندی، شاخص  505/3با میانگین  گیری توافقیجهتو شاخص   687/3با میانگین  پذیریمسئولیت

-اطالع شفافیتو شاخص  188/3، شاخص پاسخگویی با میانگین 232/3با میانگین  عدالت محوریاخص ، ش311/3

ها که باشند. بنابراین با توجه به سطح معناداری شاخصهمگی باالتر از میانگین مطلوب می 104/3با میانگین  رسانی
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باشند بنابراین وضعیت همه که مثبت میها کوچکتر است و با توجه به حدباال و حدپایین همه شاخص 05/0از سطح 

 (.1مطلوب ارزیابی شده است )جدول  شهر تهران  20حکمروایی خوب شهری در منطقه های شاخص

 20 منطقه در شهری خوب حکمروایی هایشاخص . بررسی وضعیت1جدول

 3مطلوبیت عدد مورد آزمون=

 

 شاخص

 مقدار

 (tآماره)

 میانگین 

 عددی

سطح معنی 

 داری

ف اختال

 میانگین

فاصله اطمینان 

 درصد95

 حدپایین حدباال

 337/0 613/0 505/0 000/0 505/3 557/9 گیری توافقیجهت

 089/0 323/0 188/0 000/0 188/3 487/7 پاسخگویی

 165/0 336/0 232/0 000/0 232/3 176/8 عدالت محوری

 466/0 745/0 687/0 000/0 687/3 898/10 پذیریمسئولیت

 045/0 219/0 104/0 000/0 104/3 102/7 رسانیفیت اطالعشفا

 187/0 423/0 311/0 000/0 311/3 556/8 قانونمداری

 767/0 945/0 888/0 000/0 888/3 154/11 مشارکت

 334/0 554/0 416/0 000/0 416/3 887/8 مجموع

 1401های پژوهش،منبع: یافته

 20طقه آوری شهری در منهای تاببررسی وضعیت شاخص

ای استفاده شده است. از آزمون تی تک نمونه 20در منطقه  شهری ریآوتابهای به منظور بررسی وضعیت شاخص

تر است بنابراین کوچک 05/0ها از سطح نتایج آزمون نشان داد که سطح معناداری به دست آمده برای همه شاخص

ها باالتر از میانگین ن نشان داد که میانگین همه شاخصنتایج آزمون به جامعه آماری قابل تعمیم است. نتایج آزمو

باالترین میانگین به دست آورده است. همچنین شاخص  856/3با میانگین  اقتصادی( است. شاخص 3مطلوب )

 شاخص باشند. همچنینباالتر از میانگین مطلوب می 485/3با میانگین  نهادیو شاخص   699/3با میانگین  اجتماعی

در مجموع  باشند.از میانگین مطلوب می ترپایین 687/2با میانگین  زیرساختیو شاخص  787/2میانگین با  کالبدی

بنابراین با توجه به سطح معناداری  باالتر از میانگین مطلوب ارزیابی شده است. 302/3آوری شهری با میانگین تاب

د باشها که مثبت میمجموع شاخصایین کوچکتر است و با توجه به حدباال و حدپ 05/0ها که از سطح شاخص

 (.2مطلوب ارزیابی شده است )جدول 20منطقه شهری در  آوریتاببنابراین وضعیت 

 20 منطقه در شهری آوریتاب هایشاخص . بررسی وضعیت2جدول

 3مطلوبیت عدد مورد آزمون=

 

 شاخص

 مقدار

 (tآماره)

 میانگین 

 عددی

سطح معنی 

 داری

اختالف 

 میانگین

اطمینان  فاصله

 درصد95

 حدپایین حدباال
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 287/0 557/0 486/0 000/0 485/3 448/8 نهادی

 -412/0 -165/0 -313/0 000/0 687/2 -897/5 زیرساختی

 280/0 477/0 387/0 000/0 856/3 143/10 اقتصادی

 -289/0 108/0 -213/0 000/0 787/2 -119/5 کالبدی 

 587/0 778/0 699/0 000/0 699/3 556/9 اجتماعی

 317/0 534/0 409/0 000/0 302/3 447/9 مجموع

 1401های پژوهش،منبع: یافته

 آوری شهریبررسی اثرات حکمروایی خوب شهری بر تاب

از رگرسیون چندمتغیره شهر ری  20شهری در منطقه  آوریتاب بر شهری خوب حکمروایی اثرات بررسیبه منظور 

-محوری، مسئولیت توافقی، پاسخگویی، عدالت گیریجهتهای منظور از شاخصاستفاده گردیده است. برای این 

به عنوان متغیر وابسته  آوری شهریتاببه عنوان متغیر مستقل و رسانی، قانونمداری و مشارکت اطالع پذیری، شفافیت

میزان همبستگی  است که 751/0شود ضریب همبستگی چندگانه برابر با طور که مشاهده میاند. همانانتخاب شده

است که بیان کننده تبیین  721/0دهد. ضریب تعیین نیز برابر با میان متغیرهای مستقل و متغیر وابسته را نشان می

های ضریب تعیین این است که میزان واریانس و تغییرات متغیر وابسته بوسیله متغیرهای مستقل است. یکی از نقص

گیرد و دهد و متغیرهای مستقل و حجم نمونه را خیلی کم درنظر میشان میموفقیت مدل را بیش از اندازه واقعی ن

شود. مقدار ضریب کند. به همین خاطر از ضریب تعیین تعدیل شده استفاده میتعداد درجات آزادی را حساب نمی

غیرهای مستقل باشد که متاست که بیان کننده این می 713/0گردد برابر طور که مشاهده میتعیین تعدیل شده همان

درصد است و به مجذور خطا  29کنند و مابقی تغییرات که برابر با درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می 71

 (.3باشد متاثر متغیرهای خارج از مدل است )جدولمعرف می

 شهری آوریتاب بر شهری خوب حکمروایی اثرات. تحلیل واریانس 3جدول

 ضریب همبستگی چندگانه ضرب تعیین حیح شدهضریب تعیین تص خطای معیار

056/0 713/0 721/0 751/0 

 1401های پژوهش،منبع: یافته

گردد مجموع تغییرات متغیر وابسته به دو صورت رگرسیون و باقیمانده نشان داده شده است طور که مالحظه میهمان

درت تبیین باالیی در توضیح تغییرات متغیر که هرچه میزان باقیمانده کوچکتر باشد بدین معنی است که مدل از ق

باشد که مدل از قدرت تبیین کمی در وابسته برخوردار است و هرچه میزان باقیمانده بزرگتر باشد به این معنی می

طور که نشان داده شده است مقدارمجذورات رگرسیون از مقدار باشد. همانمند میتوضیح تغییرات متغیر وابسته بهره

توان چنین گفت معنادار است می 01/0که در سطح خطای  Fباشد که با توجه به مقدار زیاد ده بسیار بیشتر میباقیمان

 (.4باشد )جدولمند میکه مدل از قدرت تبیین باالیی در توضیح متغیرهای وابسته بهره
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 شهری آوریتاب بر شهری خوب حکمروایی اثرات . تحلیل واریانس مبتنی بر وجود رابطه خطی بین22-5جدول 

 سطح معنادار Fآمار  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مولفه

 000/0 102/123 132/5 7 101/12 اثر رگرسیون

 001/0 386 134/2 باقیمانده

 383 235/14 جمع

 1401های پژوهش،منبع: یافته

باشد که این بیاگر می 01/0م متغیرها کمتر از سطح نتایج به دست آمده بیانگر این است که سطح معناداری برای تما

توان به تمام جامعه آماری تعمیم داد. مقدار بتای بدست آمده نشان دهنده میزان تاثیر باشد که  نتایج را میاین می

آن  گذاری هریک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته است که هرچه مقداربیشتر باشد نشان دهنده تاثیرگذاری بیشتر

با مقدار ضریب بتای  قانونمندیمتغیر بر متغیر وابسته است. براین اساس با این تفاسیر نتایج نشان داد که شاخص 

با مقدار ضریب  پاسخگوییدارد. همچنین شاخص  تهران 20آوری شهری در منطقه تاببیشترین تاثیر را بر  422/0

با مقدار ضریب بتای  پذیریمسئولیت، شاخص 296/0با مقدار ضریب بتای  محوریعدالت، شاخص 336/0بتای 

و  166/0با مقدار ضریب بتای  گیری توافقیجهت، شاخص 195/0با مقدار ضریب بتای  مشارکت، شاخص 256/0

ها قرار دارند های بعدی تاثیرگذارترین شاخصدر رتبه 130/0با مقدار ضریب بتای  رسانیشفافیت اطالعشاخص 

 (.5)جدول

 رگرسیون متغیرهای مستقل و متغیر وابسته  . ضریب5جدول

 سطح معناداری T ضریب غیر استاندارد ضریب استاندارد متغیرها

BETA خطای استاندارد B 

 054/0 223/3 128/0 102/0 - مقدار ثابت

 000/0 198/6 098/0 054/0 166/0 گیری توافقیجهت

 000/0 487/7 282/0 044/0 336/0 پاسخگویی

 000/0 190/7 237/0 047/0 296/0 حوریعدالت م

 000/0 878/6 167/0 045/0 256/0 پذیریمسئولیت

 000/0 874/5 078/0 068/0 130/0 رسانیشفافیت اطالع

 000/0 133/12 386/0 021/0 422/0 قانونمداری

 000/0 089/6 133/0 057/0 195/0 مشارکت

 1400های تحقیق،منبع: یافته

 نتیجه گیری

 نظام در تمرکزگرایی ما، کشور آن تبع به و توسعه حال در کشورهای در شهری مدیریت های چالش ترین مهم از

 اقبال عدم قدرت، صاحبان عملکردی چندپارگی منسوخ، سنتی رویکردهای از پیروی گیری، تصمیم و گیری تصمیم

 شکست برای تالش عدم و یشهر مدیریت در ریزی برنامه رویکردهای و جدید مدیریت ایجاد سازی، نهادینه

 شهری حکمروایی رویکرد. هاست سیاست و ها برنامه اجرای و تبیین تعریف، فرآیند در پایین به باال از نگاه هژمونی،
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 چرخش و مشارکت بیستم قرن 90 دهه اوایل از که است شهری مدیریت فرآیند در جدید رویکردهای از یکی

یکی از مواردی که  .است بوده نویدبخش را خصوصی بخش و وندیشهر جامعه راهنما، مدیریت بین تصمیمات

آور نمودن مناطق شهری دربرابر مخاطرات تواند نقش موثری در آن ایفا نماید در تابحکمروایی خوب شهری می

احتمالی را های های اصولی میزان خسارتریزیتوانند با ارائه تصمیمات و برنامهمحیطی است که مدیران شهری می

شهر تهران انجام  20آوری شهری در منطقه کاهش دهند. این پژوهش با هدف تاثیر حکمروایی خوب شهری بر تاب

 شده است.

های حکمروایی خوب شهری در وضعیت مناسبی قرار دارد از نظر شاخص 20نتایج به دست آمده نشان داد که منطقه 

از نظر شهروندان مطلوب ارزیابی شده است. شاخص ها شاخص مورد بررسی وضعیت همه شاخص 7چرا که از میان 

  687/3پذیری با میانگین باالترین میانگین به دست آورده است. همچنین شاخص مسئولیت 888/3مشارکت با میانگین 

، شاخص عدالت محوری با 311/3، شاخص قانونمندی با میانگین  505/3گیری توافقی با میانگین و شاخص جهت

همگی باالتر  104/3رسانی با میانگین اطالع و شاخص شفافیت 188/3شاخص پاسخگویی با میانگین  ،232/3میانگین 

( مطابقت و همخوانی دارد. 1400های محمدی و همکاران )باشند. نتایج به دست آمده با یافتهاز میانگین مطلوب می

ی نشان داد که از میان پنج شاخص آوری شهرهای تابهای پژوهش از بررسی وضعیت شاخصهمچنین نتایج یافته

مورد بررسی وضعیت سه شاخص نهادی، اقتصادی و اجتماعی مطلوب ارزیابی شده و دو شاخص کالدی و دسترسی 

. است آورده دست به میانگین باالترین 856/3 میانگین با اقتصادی شاخص در وضعیت نامطلوب ارزیابی شده است.

. باشندمی مطلوب میانگین از باالتر 485/3 میانگین با نهادی شاخص و  699/3 میانگین با اجتماعی شاخص همچنین

-می مطلوب میانگین از ترپایین 687/2 میانگین با زیرساختی شاخص و 787/2 میانگین با کالبدی شاخص همچنین

 .باشند

بیشترین تاثیر را بر  422/0نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که شاخص قانونمندی با مقدار ضریب بتای 

-، شاخص عدالت336/0تهران دارد. همچنین شاخص پاسخگویی با مقدار ضریب بتای  20آوری شهری در منطقه تاب

، شاخص مشارکت با 256/0پذیری با مقدار ضریب بتای ، شاخص مسئولیت296/0محوری با مقدار ضریب بتای 

رسانی و شاخص شفافیت اطالع 166/0مقدار ضریب بتای گیری توافقی با ، شاخص جهت195/0مقدار ضریب بتای 

های سروشان و ها قرار دارند. این نتایج با یافتههای بعدی تاثیرگذارترین شاخصدر رتبه 130/0با مقدار ضریب بتای 

 ( مطابقت و همخوانی دارد.1401همکاران )

 جدی عزم یک شهر تهران نیازمند وجود 20نتایج کلی پژوهش بیانگر این است که حکمروایی خوب شهری در منطقه 

 ضرورت این که زمانی تا. طلبد می را مدیریتی مدل چنین به اعتقاد و حاکمیتی باالی سطوح در قوی اراده و سیاسی
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 از دور شهری حکمرانی الگوی اجرای نشود، تبدیل اجرایی و سیاسی مسئوالن همه داخلی موضوع به دغدغه و

 .است واقعیت

 

 منابع

 (، ارزیابی عوامل موثر بر اجرای حکمروایی شهری مشارکتی در 1400تا، فروغ و روستایی، شهریور، )اندس

 .55-43، صص76، شماره25ریزی، سالشهر تبریز، مجله خغرافیا و برنامهکالن 2منطقه 

 ( ،مطالعه1400آشناور، محسن؛ واشقانی فراهانی، ابراهیم و ربیعی فرد، ابوالفضل ،) زمینه های چالش و موانع 

-18، صص3، شماره4ایران، مجله جغرافیا و روابط انسانی، دوره در شهرها مدیریت و حکمروایی فراروی ای

31. 

 ( ،تحلیل فضایی تاب آوری معیشت نواحی روستایی 1400بابایی، محبوب؛ جاللیان، حمید و افراخته، حسن ،)

میه(، مجله مهندسی جغرافیایی سرزمین، )مورد پژوهی: روستاهای پیرامون دریاچه ارومیه،شهرستان ارو

 .140-125، صص9شماره

 های حکمروایی شهری و تاثیر (، تحلیل شاخص1399پور، حامد و آشوری، حسن، )حسینی، علی؛ رمضان

، 8ریزی شهری، دورههای جغرافیای برنامهآن بر کیفیت مکان مطالعه موردی شهر آذرشهر، مجله پژوهش

 .831-813، صص4شماره

 های حکمروایی در شهر الشتر از نگاه (، ارزیابی وضعیت شاخص1400فر، آیت و یوسفوند، جواد، )رشنو

-51، صص48، شماره13ریزی شهری چشم انداز زاگرس، دورهمدیران و شهروندان، مجله جغرافیا و برنامه

66. 

 ( ،تحلیل تاب آوری 1396روستا، مجتبی؛ ابراهیم زاده، عیسی؛ و ایستگلدی، مصطفی ،) کالبدی در برابر زلزله

 .78-61، صص46مطالعه موردی؛ بافت فرسوده شهر مرزی زاهدان، مجله جغرافیا و توسعه، شماره 

 ( ،ارزیابی و تحلیل ابعاد تاب آوری منطقه 1399زلفی ورزقانی، رضا؛ زیویار، پروانه و استعالجی، علیرضا ،)

 .64-39، صص65شهر تهران، مجله جغرافیایی سرزمین، شماره 10

 ( ،بررسی1400ساالری شاد، عبداهلل ،) ایرانشهر، پایان نامه  شهر در محیطی زیست آوری تاب وضعیت

ریزی ریزی محیطی، رشته برنامهکارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده جغرافیا و برنامه

 شهری، زاهدان.

 های شاخص وضعیت (، تبیین1400وکالن، علی، )سروشان، غالمرضا؛ زیویار، پروانه؛ هندیانی، عبداهلل و ت 

 .151-135، صص70، شماره19تهران، مجله جغرافیا، دوره شهر در شهری مطلوب حکمروایی
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 حکمروایی تأثیر (، بررسی1401ای، پروانه و توکالن، علی، )سروشان، غالمرضا؛ هندیانی، عبداله؛ زیویارپرده 

 ،22 سال جغرافیایی، علوم کاربردی تحقیقات ، مجله(رتهرانشه: مطالعه مورد) شهرها آوریتاب بر شهری

 .437-413، صص6 شماره

 ،شاخص بر مبتنی کالنشهرها شهری مدیریت وضعیت ، ارزیابی(1397) محمدتقی، رضویان، داوود، عیوضلو-

، شماره 16دوره توسعه، و جغرافیا فصلنامه تهران، کالنشهر: مطالعه مورد شهری مطلوب های حکمروایی

 .192-175، صص52

 (، بررسی نقش تاب آوری فضای عینی در توسعه شهر زابل، پایان نامه کارشناسی 1398نیا، بهروز، )فرزین

 ریزی شهری، زابل.برنامهارشد، دانشگاه زابل، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جغرافیا، رشته

 متناسب (، مدل1400ی زاده، وجه اهلل، )کاظمیان، غالمرضا؛ براری، احسان؛ شریف زاده، فتاح و قربان 

مشهد،  شهر: مطالعه مورد فعلی یکپارچه وضعیت تحلیل و کشور کالنشهرهای برای شهری خوب حکمروایی

 .74-55، صص44، شماره12ریزی شهری، سالمجله پژوهش و برنامه

 ( ،تحلیلی1400محمدی، ناصر؛ مجتبی زاده خانقاهی، حسین و توکالن، علی ،) مبتنی شهری رواییحکم بر 

، 21، مجله تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال (گرمدره شهر موردی مطالعه)بهینه  الگوی ارائه بر

 .380-361، صص63شماره

 ( ،تبیین1400محمودنیا، علیرضا؛ زیاری، یوسفعلی و سرور، رحیم ،) تاب آوری بر خوب حکمروایی نقش 

، مجله مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی، (تهران11  ، منطقه2 هناحی امیریه محله: موردی مطالعه)شهری 

 .157-141، صص3، شماره2سال

 آوری زیست محیطی (، سنجش تاب1399فرد، زهرا، )هندی، هوشنگ؛ اقبالی، ناصر؛ سرور، رحیم و پیشگاهی

 . 21-1، صص48محالت منطقه چهارده شهر تهران، مجله آمایش محیط، شماره

 Badach, J., & Dymnicka, M. (2017). Concept of ‘Good Urban Governance’and Its 

Application in Sustainable Urban Planning. In IOP Conference Series: Materials 

Science and Engineering (Vol. 245, No. 8, p. 082017). IOP Publishing. 

 Bixler, R. P., Lieberknecht, K., Atshan, S., Zutz, C. P., Richter, S. M., & Belaire, J. A., 
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