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 چکیده
شدن و ضرورت پاسخگویی و شهروندمداری، مدیران مسائلی همچون رشد روزافزون جمعیت شهری، شهری شدن جوامع، جهانی

های مطرح در زمینه مدیریت شهری سوق داده است؛ یکی از روشهای مطلوب در گیری از روشو تصمیم گیران را به سوی بهره

المللی جهت کاهش فقر و های بیناین زمینه حکمروایی مطلوب شهری است. رویکرد حکمروایی خوب شهری از طرف سازمان

خوب شهری،  گیری از رویکرد حکمرواییتوسعه ارائه شده است. همچنین بهرهافزایش کیفیت زندگی بویژه در شهرهای درحال

آورد. هدف این پژوهش ارزیابی نقش حکمروایی خوب شهری بر شهرهای پایدار، امن، زیست پذیر و تاب آور به ارمغان می

تحلیلی  -های توصیفیها جز پژوهشباشد. پژوهش حاضر از نوع هدف کاربردی و ازنظر گردآوری دادهاهواز می آوری شهری درتاب

ؤال برای متغیر حکمروایی خوب شهری )مشارکت، عدالت محوری، توافق و اجماع محوری، کارایی س 36است. در این پژوهش از 

مدیریتی و  –اقتصادی، اجتماعی، نهادی ) آوری شهریو تاب( پذیری و پاسخگوییو اثربخشی، قانونمندی، شفافیت، مسئولیت

 در پژوهش موضوع به آشنا کارشناسان و مدیران ، دانشگاهی اساتید شامل آماری شده است. جامعهکالبدی( استفاده–زیرساختی 

دهند در های پژوهش نشان میگردید. یافته انتخاب نمونه عنوانبه نفر 40هدفمند گیرینمونه از استفاده با که باشندمی  اهواز شهر

پذیری نونمندی، شفافیت، مسئولیتاثربخشی، قا و محوری، کارایی اجماع و های مشارکت، عدالت محوری، توافقشهر اهواز شاخص

( دارند. 69/0آوری شهری تأثیر باالیی )ضریب تأثیر باشند بر ابعاد تابدهنده حکمروایی خوب شهری میو پاسخگویی که انعکاس
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 بیان مسأله
شوند تا بتوانند رفاه و آسایش ساکنان خود را تأمین امروزه مدیریت شهری در جهان تحول اساسی یافته است. شهرها مدیریت می

چنین های توسعه شهری و همها و طرحاست و نقش مهمی در موفقیت برنامهکنند. مدیریت شهری نقش دارای تشکیالت وسیعی 
رفع نیاز جمعیت، جریان عبور و مرور در شهر، رفاه عمومی، مسکن، کاربری زمین، تفریح، فرهنگ، اقتصاد، تأسیسات زیربنایی و امثال 

های مختلف اجتماعی و کن در قالب اقشار و گروهها بر عهده دارد. هدف مدیریت شهری، ارتقای شرایط کار و زندگی جمعیت ساآن
تقوایی و ) اقتصادی و حفاظت از حقوق شهروندان، تشویق به توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار و حفاظت از محیط کالبدی است

رآیند توسعه ها، تقویت فسیستم مدیریت شهری و شهرداری و کالن توان گفت هدف تئوریک(. به طور کلی می36: 1390صفرآبادی، 
های آنان تناسب ویژگیکه زمینه و محیط مناسب برای زندگی راحت، امن و کارآمد و پایدار شهروندان بهنحویپایدار شهری است، به

(. مسائلی همچون رشد روزافزون جمعیت شهری، شهری شدن 106: 1394اد و همکاران، ژنحاتمی) و جامعه مربوطه فراهم شود
های مطلوب در گیری از روشضرورت پاسخگویی و شهروندمداری، مدیران و تصمیم گیران را به سوی بهره شدن وجوامع، جهانی

های مطرح در این زمینه حکمروایی مطلوب شهری است. بر پایه اصول و اهداف زمینه مدیریت شهری سوق داده است؛ یکی از روش
است با افزایش انعطاف و  پاسخگویی نیازهای جدید نیستند و ضروری ها به تنهایی قادر بهحاکم بر حکمروایی مطلوب شهری دولت

گیری های خود را از طریق جذب نیروهای فعال در نهادهای عمومی و درگیر نمودن شهروندان در مراحل تصمیم سازی و تصمیمقابلیت
گیری به مراحل تصمیم سازی و تصمیم به عنوان ذینفعان اصلی، توان پاسخگویی در نهادهای عمومی و درگیر نمودن شهروندان در

گیری از عنوان ذینفعان اصلی، توان پاسخگویی به نیازهای جدید را افزایش دهند. به طور کلی این الگوی جدید از طریق بهره
د های دولتی، خصوصی و مدنی نیز با تقویت توان سازمانی، ارائه خدمات مطلوب را محقق خواهد نموهای جامعه در بخشظرفیت

گیری توافقی، عدالت، اثربخشی و های همچون مشارکت، قانونمندی، شفافیت، پاسخگویی، جهتاین نوع حکمروایی با شاخص
توان رویکرد، فرآیند، شیوه اداره (. به طور کلی حکمروایی خوب را می4: 1391شود )مؤذن، پذیری شناخته میکارایی، مسئولیت

های شهر بخش دولتی، خصوصی و مدنی تعریف کرد. از این رویکرد به عنوان یکی از ویژگی عمومی با مشارکت و تعامل سازنده سه
 (.40: 1393کمانرودی کجوری و بیگدلی، ) برده شده استپذیری و قابلیت انباشت نامپایدار در کنار سه قابلیت زیست مطلوب، رقابت

کنند. گسترش روزافزون شهرها و هجوم جمعیت به ندگی میاز سویی بیش از نیمی از جمعیت جهان در شهرها و نواحی شهری ز
پذیری شهر و ساکنانش نسبت به مخاطرات طبیعی و انسانی این نواحی بدون توجه به بستر و ظرفیت شهر باعث افزایش آسیب

ترین این له عمدهها را در شهرها به خطر انداخته است، ازجمشماری زندگی انسانهای بیطور که امروزه بحرانشود. همانمی
اما  پیچیده بسیار هایسیستم اقلیم، زلزله و سیل. محل وقوع این حوادث همواره در شهرها است و ازآنجاکه شهرها مشکالت تغییر

( Batty, 2008:770; Godschalk, 2003:138) اندآوری را به خود اختصاص دادههستند، مرکز توجه رویکرد تاب پذیر سازگار
 ,Carmin et al) است شدهتبدیل شهری مسئولین و محققان سوی از پرطرفدار و پرکاربرد بسیار مفهوم یک به شهری آوریتابو 

2012:19; Leichenko, 2011:165 .)اندکرده اشغال را زمین کره سطح درصد 3 از کمتر شهری نواحی از طرف دیگر اگرچه 
محیطی و زیاد زیست شوند. این امر باعث ایجاد مشکالتمی شامل را انرژی مصرف از حاصل جهانی کربن تولیدات درصد 71 اما

ای های انسانی اثر عمدهاصلی مخاطرات محیطی هستند و فعالیت توان بیان کرد که شهرها خاستگاهانسانی شده است. بنابراین می
سبت به مخاطرات محیطی دارند. به همین علت پذیری نزیست اعم از مصنوعی و طبیعی و افزایش آسیبدر تغییر ظرفیت محیط

 فشرده، شهر هوشمند، شهر نظریه شده است. ازجملهشماری برای حل این مشکالت در علوم محیطی و شهری ارائهمفاهیم جدید بی
هاد پیشن پایداری شهری و زیست پذیر کردن شهرها ارتقاء جهت در که هستند نظریاتی دسته از که گرایی نوشهر و TOD شهر
آوری شهر نسبت تحمل سیستم و یا تاباما استفاده از این نظریات بدون توجه به ظرفیت قابل (.Kashef, 2008:416) اندشده

گونه رهیافت مناسبی برای بهبود کیفی شرایط زندگی شهروندان در شهرها به عمل نخواهد داشت. ای، هیچبه هرگونه مخاطره
 واژه اخیر هایسال هستند لذا در تغییر حال در نامشخص و نامنظم صورتبه دائم شهری اکولوژیکی -اجتماعی هایسیستم ازآنجاکه

 Pierce et al 2011:567; Solecki et) قرارگرفته است موردتوجه بسیار همچنین سیاسی و علمی محافل در آوریتاب

al., 2011:136 )است شهری هایسیستم در تغییر اقلیم ازجمله غیرقطعی مسائل با برخورد برای مناسب بسیار و رویکرد (Tyler 

& Moench, 2012:313.) 



 3 و همکاران ملکی – ...آورتاب شهر تحقق در شهری خوب حکمروایی الگوی نقش بررسی

 Koros et) های مرتبط با حکمروایی خوب شهری، رابطه حکمروایی خوب شهری با حقوق کاربری زمیندر پژوهش

al,2013:417حکمروایی شهری و سیستم غذایی شهری ،) (Smit et al,2016:80 ،) حکمروایی خوب و مدیریت ریسک
پذیری و حکمروایی (، آسیبKauko,2014:2053) پایداری شهری (، حکمروایی خوب شهری وDevaney,2016:1) غذایی

(، نقش 1: 1394محمدنژاد، ) (، نقش حکمروایی در توسعه پایدار گردشگریLewis, & Mioch2005:50) خوب شهری
حاتمی ) ای(، نقش حکمروایی خوب شهری در پایداری محله115: 1396اده و روشنایی، علیز) در برندسازی شهری حکمروایی خوب
(، نقش حکمروایی 1: 1395ارغان و همکاران، ) (، نقش حکمروایی خوب شهری در مدیریت مطلوب زمین105: 1394نژاد و همکاران، 

حاتمی نژاد ) پذیری شهریخوب شهری بر آسیب (، نقش حکمروایی1: 1395شماعی، ) هاشهرداری خوب شهری بر درآمدهای پایدار
آوری شهری، این ( را موردبررسی قرار دادند. با توجه به عدم بررسی نقش حکمروایی خوب شهری در تاب599: 1396و همکاران، 

 کند.پژوهش بررسی این موضوع را دنبال می
نشین شده است های حاشیهشکل بافت های فرسوده واز سویی رشد کالبدی شهر اهواز و افزایش جمعیت شهر سبب افزایش بافت

های بایر که سبب گسستگی کالبدی در شهر توان به آلودگی صنایع نفتی و فوالد، وجود زمینهمچنین از مشکالت شهر اهواز می
عی پایین، اند، عدم خدمات مناسب مانند فاضالب حتی در محالت مرکزی شهر، افزایش مهاجران با سطح اقتصادی و اجتماشده

ونقل عمومی)حاتمی های زیرزمینی، ضعف حملمسائل قومیتی، مسئله گردوغبار، دمای هوا، توپوگرافی یکنواخت، افزایش سطح آب
 آوری در شهر اهواز شده است( و... سبب اهمیت بررسی موضوع تاب1395؛ آروین و همکاران، 37: 1396نژاد، 

شود توسعه پایدار ین مدیریت شهری که تحت عنوان حکمروایی خوب شهری بیان میکه هدف مدیریت شهری و الگوی نوازآنجایی
ریزی های مانند برنامه( و با مؤلفه145: 1396باشد)محمدپور زرندی و طباطبایی مزدآبادی، شهری و افزایش زیست پذیری شهرها می

قوانین توسعه شهری و... بر زندگی ساکنان شهرها  رسانی مناسب و اجرای ضوابط وهای توسعه شهری، خدماتکاربری اراضی، طرح
المللی الگوی حکمروایی خوب شهری موجب افزایش کیفیت زندگی و های بینتأثیر زیادی دارد و بنا بر اعالم سازمان ملل و سازمان

پایدار شهری و افزایش  (. تحقق اهداف توسعه2: 1392شود)شکوهی و مؤمنی، توسعه میویژه در کشورهای درحالکاهش فقر و... به
مقوله ) های طبیعی و انسانیکیفیت زندگی شهرها بدون در نظر گرفتن توان و ظرفیت شهرها در برابر مخاطرات و بازیابی از شوک

  (.2: 1392؛ رمضانی و ابراهیمی دهکردی، 1: 1394یابد)محمدی و دربان رضایی، تحقق نمی آوری شهری(تاب
مکانی انجام این پژوهش در شهر اهواز به سبب مسائل زیادی از جمله افزایش افزایش -از نظر زمانیبا توجه مطالب بیان شده 

های غیررسمی، عدم تعادل در خدمات شهری،پدیده گردوغبار، پدیده سیل ، آلودگی هوا های فرسوده و سکونتگاهجمعیت، وجود بافت
های اجتماعی سیاسی اصلی استان در این شهر و پیامدهای ناشی از وقوع مخاطرات و آسیب–داری و  همچنین به سبب وجود مراکز ا

آوری شهری به سبب وجود خأل در یابد و در بخش نظری و علمی ، بررسی نقش حکمروایی خوب شهری در تحقق تاباهمیت می
آوری در رابطه با تحقق توسعه پایدار و به دنبال آن تابهای زیادی مدیریتی چالش -این حوزه اهمیت دارد همچنین در بخش اجرایی

ها بیان خواهد کرد. در گیری از رویکرد نوین مدیریت شهری را برای حل این چالششهری وجود دارد این پژوهش ضرورت بهره
 شود:سؤال و فرضیه پژوهش به صورت زیر بیان می همین راستا

 گذارد؟آوری در شهر اهواز تأثیر میزان و چگونه بر تابسؤال: الگوی حکمروایی خوب شهری به چه می
 گذارد؟آوری شهری در شهر اهواز تأثیر میفرضیه: الگوی حکمروایی خوب شهری بر تاب

 مبانی نظری
 حکمروایی خوب شهری

است، موضوع حکمروایی به بعد در ادبیات علمی توسعه مطرح شده  1980حال جدید که از دهه یکی از مباحث بسیار مهم و درعین
 (.Haus et al,2004,3) توسط ویلیام سون در ادبیات اقتصادی بکار گرفته شد 1979خوب است این واژه برای اولین بار در سال 

 با ارتباط در المللیبین نهاد این بود؛ جهانی بانک گرفت کار به را حکمروایی خوب مفهوم که المللیبین سازمان و نهاد اولین

اقتصادی  حیطه به خصوص مختلف هایزمینه در هادولت این ناکارآمدی درباره 1989 سال در صحرای آفریقا جنوب کشورهای
 کرد خوب عنوان کارگیری حکمروایی به را کشورها این سیاسی و اقتصادی شرایط ارتقای و بهبود عامل و کرد منتشر گزارشی

(Demmers et al,2004: 3حکمروایی خوب با مردم .)اجتماعی ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارد و  -ساالری و توسعه اقتصادی
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آید به سخن دیگر حکمروایی خوب را امری جوهری در فرآیند توسعه پایدار به امروزه بحث اصلی در گفتمان توسعه به حساب می
ها، دولت، اولیا امور شهر و مردم مختلف با یی خوب توسط سازمان(. مفهوم حکمروا333، 1388اند )سعیدی و همکاران، شمار آورده

شود. آت در حالت کلی بر حسب اصول و ها به صورت گوناگونی تعریف میهای آنتوجه به تجربیات و عالیق و همچنین دیدگاه
ای و محلی( ملی، منطقه) شود. این اصول برای تمام سطوح حکومتکنند. توصیف میهنجارهای که حکمروایی خوب را مشخص می

باشند. حکمروایی خوب به عنوان یک تمرین قدرت توسط سطوح گوناگون حکومت، کارآمد، درستکار، منصف، روشن می استفادهقابل
های گسترده در های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی براساس توافقکند که اولویتباشد. حکمروایی خوب تضمین میو ذیحساب می

: 1395ارغان، ) شودگیری درباره تخصیص منابع توسعه شنیده میها در تصمیمپذیرترینترین و آسیبشند و صدای ضعیفباجامعه می
نیافتگی شهری در دهه اخیر حکمروایی خوب شهری، از مباحث برنامه عمرانی سازمان ملل بوده برای خروج از دور باطل توسعه (.3

برنامه عمران سازمان ملل، حکمرانی خوب عبارت است از: مدیریت امور عمومی  س تعریف(. براسا1383است )میدری و خیرخواهان،
 (.3: 1393مرادی، ) داریبراساس حاکمیت قانون، دستگاه قضایی کارآمد و عادالنه و مشارکت گسترده مردم در فرایند حکومت

ه هیچ زن، مرد یا کودکی نباید از دسترسی به الزامات کند کحکمروایی خوب شهری بر پایه اصل شهروندمداری بر این نکته تأکید می
زیست مناسب، آموزش، تغذیه و امنیت مندی از محیطزندگی شهری از جمله سرپناه مناسب، امنیت شغلی، آب سالم، بهداشت و بهره

طی نهادی تعریف (. بانک جهانی حکمروایی خوب را تالش برای ایجاد محی22: 1389نوبری و رحیمی، ) اجتماعی محروم گردد
ی ملل متحد، ی توسعهکنند. در برنامهسو، امور دولتی از سوی دیگر، تعادل برقرار میکند که شهروندان در آن محیط خود از یکمی

ها و نهادهای مدنی منافع خود را ی آن شهروندان، گروهواسطهها، فرایندها و نهادهایی است که بهحکمروایی خوب شامل مکانیزم
 از تعریف ترینجامع شاید خوب، حکمروایی گوناگون تعاریف میان (. از90: 1386زاهدی، ) سازندو تعهدات خود را برآورده می محقق

 حکمروایی مربوط:  دهدمی ارائه خوب، حکمروایی به حکمروایی شدنتبدیل چگونگی توضیح نحوه با اروپا اتحادیه را اصطالح این
 تعریف چنین را خوب حکمروایی توانمی مجموع (. در6:1392شناس،اکبری و حق) شهروندانش به خدمت در توانایی دولت به است
 و پاسخگویی با همراه عادالنه و منطقی گیریتصمیم حاکمیت قانون، چارچوب در جامعه کارآمد و صحیح مدیریت و هدایت: کرد

 نیروهای و شهروندان تعامل امر، این تحقق در که است بدیهی است،قبیل  این از راهبردهایی و عمومی مشارکت پذیری،مسئولیت
 (.149:1391سردارنیا، ) ضروری است دولت، با مدنی جامعه اجتماعی سیاسی

 اهداف حکمروایی شهری به شرح ذیل هستند:
 ها، نهادها و جوامع محلی؛ساخت جامعه مدنی برای تقویت و اعتالی بیشتر سازمان باز

 های اجتماعی، قومی و فرهنگی در شهرها؛گزینیجداییکاهش فقر و 

 ی افراد و صاحبان منافع در فرایندهای سیاسی درون شهرها.افزایش مشارکت و مداخله

تر نیز اهداف عملیاتی از قبیل کاهش فساد، بهبود کیفیت معاش و افزایش امکان زندگی برای حکمروایی خوب شهری به طور خاص
ها و آمالشان در زندگی، اعتالی منظور نشان دادن خواستهظ دموکراسی، ایجاد فرصت و امکان برای مردم بهی شهروندان، حفهمه

(. حکمروایی خوب فرایندی است که توسعه فرهنگی، انسانی، 45: 1389رهنمایی و کشاورز، ) کندامنیت، برابری و پایداری را دنبال می
صرافی و ) توان شهرهای پایدار را به چشم دیدی مدیریتی، میو با اجرای چنین شیوهاجتماعی و اقتصادی پایدار را در پی دارد 

. در اندکردهنظران معیارهای مختلفی را برای تبیین حکمرانی خوب بیان ی و صاحبالمللنیب هایسازمان (.159: 1394همکاران، 
جو بودن، ایی چون: پاسخگو بودن، فراگیر بودن، مشارکتهای انسانی، معیارهدومین اجالس سازمان ملل متحد در مورد سکونتگاه

 هایمؤلفهطورکلی از برآیند نظرات مختلفی که در مورد اند. بهشدهحکمرانی خوب مطرح هایویژگیعنوان مدار بودن  بهقانون
 اند: هشدصورت خالصه بیانبه شودیممشاهده  1یی که در جدول هاشاخصحکمرانی خوب شهری بیان شده است، 
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 مختلف منابع در خوب حکمرانی های. مؤلفه1جدول 
 شاخص
 دیدگاه

 پاسخگویی مشارکت
کار آیی و 
 اثربخشی

 شفافیت
-مسئولیت

 پذیری
-قانون

 مندی
 مشروعیت عدالت

توافق جمعی و 
 اجماع محوری

 امنیت

  *  * * * * * * * 1برنامه توسعه سازمان ملل
    *     *  جان فریدمن
    *   * * * * بانک جهانی

مرکز اسکان بشر سازمان 
 2ملل متحد

* * * *   *    

   * * *    *  3معاون واحد عملیاتی
      *   * * دنیش ماتا

موریتا ساجیکو،   زاله 
 داروود

 * * *   *    

    *   *   * سان فنگ کام
    *     * * دیوید.جی.ای.داگالس

سازمان برنامه اسکان بشر 
 4ملل متحد

* *   *  *   * 

کرای، کافمن،آرتدانیل
 پاپلوزید، لوبتون

 *    * *    

    *   *  * * تیلور،ویس،موبیس،تیسدل

 
، برنامه توسعه سازمان ملل رسدیمو همچنین تحقیقات سایر پژوهشگران، به نظر  1شده در جدول ارائه هایمؤلفهبا توجه به 

از جامعیت بیشتری برخوردار است. این اصول  هاگروهکه نسبت به سایر  دهدیمای از اصول حکمرانی خوب شهری را ارائه مجموعه
و یا فرآیندهای  کندیمعمل  چقدر تأثیرگذارمثال، قدرت  طوربه. هستدر بعضی معانی ترکیبی از نتایج قدرت و اهداف سیاست 

ک وضعیت مفید که اصول حکمرانی خوب شهری، ی میریگیمشده، نتیجه . با توجه به اصول ارائهکنندیمعمل  قانونمندسیاسی چقدر 
عمیق در سطوح محلی  هایابیارزای برای یافته. این اصول ابزارهای توسعهآوردیمرا برای مدیریت شهر فراهم 

 .(UNDP,1997)باشندیم

 حکمرانی خوب شهری از دیدگاه برنامه توسعه سازمان ملل هایمؤلفه. 2جدول 
 حکمرانی خوب شهری هایمؤلفهتعاریف و توضیحات  هامؤلفه

 مشارکت
آزاد انتخاب و همچنین ایجاد بستر مناسب برای مشارکت فعاالنه شهروندان در  صورتبهکسانی در قدرت هستند روندی که با آن

 جامعه هایفعالیت
 روندی که دولت و بخش خصوصی در برابر شهروندان، پاسخگو باشند پاسخگویی
کار آیی و 
 اثربخشی

ی مناسب و درست برای ارتقاء سطح عمومی جامعه، توسط دولت و بخش خصوصی با هااستیسثبات سیاسی و همچنین اعمال 
 مشارکت شهروندان و نظارت دولت

 شفافیت
دسترس بودن آن برای همه شهروندان و مشخص بودن فرایند تائید و تصویب شفافیت به معنای گردش آزاد اطالعات و همچنین قابل

 هااستیس
 همه شهروندان باید فرصت یکسانی برای دستیابی به خدمات داشته باشند و همچنین فرصت برابر برای رشد فردی عدالت

 چهارچوبی قانونی و مشروع برای ساختار، و همچنین رعایت کردن آن برای همه و ترویج آن در سطح جامعهایجاد  حاکمیت قانون
 هستها و تساوی حقوق بین شهروندان شامل پذیرفتن مسئولیت شهروندان و احترام به خودمختاری پذیریمسئولیت

 اجماع پذیری
و  هاگروهی همهغیرمستقیم توسط نهادهای قانون منافشان در نظر گرفته شود و  طوربهمستقیم و  طوربهی شهروندان باید همه

 شهروندان را برای رسیدن به یک توافق گسترده برای اینکه چه چیزی بهترین است در نظر گرفته شود
 UNDP,1997 منبع :

 

 
1. United Nations Development Program 
2. United Nations Centre for Human Settlements 
3. Operating Department Assistant 
4. United Nations human Settlements Program 
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 آوری شهریتاب
آوری به معنای کلمه تاب به معنی پرش به عقب گرفته شده است. کاربرد معمول Resiliereآوری در ابتدا از کلمه التین کلمه تاب

گردد. چنین تعریف گسترده در توانایی یک نهاد یا سیستم برای برگشت به شرایط عادی بعد از وقوع رخدادی که سبب اختالل می
آوری . اصطالح تاب(Hosseini,2016:48) رودلم مواد، روانشناسی، اقتصاد و مهندسی به کار میهای مانند اکولوژی، عزمینه

اکوسیستم، جامعه یا سازمان( که در حالت ) ( در توصیف هر دو سیستم1973 ،هولینگ) شناسی مطرح گردیداولین بار در تحقیقات بوم
آوری شوند. تابو از حالت تعادل خارج می های دینامیکی که تحت فشار هستندسیستممانند یا تعادل تحت شرایط سخت باقی می

آوری بنابراین تاب پذیری کاهش پیدا کند؛پذیری دارد و به منظور ایجاد سیستم تاب آور، باید آسیبارتباط نزدیکی با مفهوم آسیب
سازد، درنظرگرفته گاری و بازیابی پس از یک حادثه شدید قادر میجهت مقابله، ساز ممکن به عنوان کیفیتی که فرد، جامعه یا سازمان

 شود:معموالً از عناصر زیر تشکیل می ( یک سیستم تاب آور2006) Westrumشود. طبق نظر 
 شامل پیشگیری( قبل از رخداد مخرب.) بینی، آمادگینگری، پیشپیش

 و ساختارهای اساسی در طول رخداد؛بقا در طول رخداد، ظرفیت مدیریت یا حفظ برخی از عملکردها 

 ,Rochas) یابدگردد یا به وضعیت جدید تعادل تغییر میبازیابی حالت تعادل پس از رخداد، اینکه آیا وضعیت به قبل از رخداد برمی

2015:359.) 

محیطی و زیست –ی های اجتماعدهنده آن اعم از شبکههای تشکیلآوری شهری اشاره به توانایی یک سیستم شهری و شبکهتاب
شدن با اختالالت، برای بازیابی سریع عملکردهای خود، های زمانی و فضایی هنگام مواجهفنی برای پایداری در مقیاس–اجتماعی 

های ظرفیت انطباقی حال و آینده آن دارد. جهت انطباق با تغییرات و همچنین تغییر سریع وضعیت سیستم با توجه به محدودیت
(Meerow et al., 2016: 38همچنین تاب .)بندی، های مناطق شهری برای تشخیص، اولویتآوری شهری به مفهوم ظرفیت

(. در Abdrabo & Hassaan, 2015: 555باشد. )بسیج منابع به منظور محو تهدیدات و اثرات ناشی از تهدیدات خارجی می
 .گرددمیآوری شهری بیان تعدادی از تعاریف تاب 3جدول شماره 

 آوری: تعاریف تاب3جدول 

 تعریف محقق
 کنند.دهی مجدد در مجموعه جدید از ساختارها و فرایندها تحمل میدرجه که شهرها قبل از سازمان 2003، 1آلبرت و همکاران

 های فیزیکی و جوامع انسانییک شبکه پایدار از سیستم 2003، 2گادشاک
 برای بازگشت از خرابیظرفیت یک شهر  2006، 3کامپنال

 های شهریتوانایی جذب، انطباق و پاسخ به تغییرات در سیستم 2013، 4دیسوزا و فالنری
 توانایی شهر برای جذب اختالل و حفظ عملکردها و ساختارهای آن 2013، 5لئو و استید

 خطرات و فشارهاهای شهری برای تحمل طیف وسیعی از ظرفیت جمعیت و سیستم 2013، 6النکا و گنات
(Meerow et al.2016:40.) 

 

آوری شهری مربوط به توانایی یک سیستم شهری در کل دینامیسم آن جهت حمایت در برابر یک خطر یا فشار، تأمین و دسترسی تاب
 فشارها هستندویژه افرادی که فاقد ابزارهای برای مقابله با همه ساکنان به به خدمات و عملکردهای ضروری برای سالمتی

(Dickson et al, 2012:17تاب .)بینی، مقاومت، انطباق و بهبودی در مواجهه با ریزی، پیشآوری شهری اشاره به دانش، برنامه
مساعی میان آوری شهر یک مفهوم پیچیده و چندبعدی است نیاز به تشریکنشده درون شهرها دارد ازآنجاکه تاببینیتغییرات پیش

 (.Jabareen, 2012:221درون دولت، بخش فضایی، ابعاد اقتصادی و اجتماعی شهری است ) های مختلفبخش
 ایشبکه آور، تاب در واقع شهر های آمادگی، استحکام، سازگاری، پایداری و دوام باشد.شهر تاب آور شهری است که دارای مؤلفه

 ها،جاده شامل که طبیعی شهرند و شدهساخته هایمؤلفه کالبدی، هایسیستم. است جوامع انسانی و کالبدی هایسیستم از پایدار
 هایسیستم و توپوگرافی، جغرافیا خاک، آب، مسیرهای همچنین و انرژی تأمین و تأسیسات ارتباطات ها،زیرساخت ها،ساختمان

 
1. Albert et al., 2003 
2. Godschalk, 2003 
3. Campanella, 2006 
4. Desouza & Flanery, (2013) 
5. Lu and Stead, 2013 
6. Lankao & Gnatz, 2013 
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(. 101:1390صالحی و همکاران،) بود یر خواهدپذآسیب بسیار حوادث برابر در آور تاب کالبدی هایسیستم شهر بدون .هستند طبیعی
ای است که حداقل تلفات انسانی و خسارات اقتصادی بر گونهریزی و مدیریت حوادث بهدر برابر حوادث، برنامه آورتابدر شهرهای 

های الزم از استمرار معیشت، زندگی و سالمت شهروندان صورت گیرد. هویت جمعی و امنیت شهر تحمیل شود و حفاظت و حمایت
کند و شهر را در هنگام و پس از و روابط دوجانبه را بین شهروندان میسر می گونه شهرها فرصت تعاملو پایداری اجتماعی در این

گذاری و راهبری ریزی، یکپارچگی در سیاستدر بعد برنامه کند.ای برای رقم خوردن سرنوشت مشترک بدل میبروز بالیا به صحنه
آوری شهر شده نسبت به کاربست اصول تاباساسی تعیینهای گیریریزان در پرتو جهتکند تا برنامهتوسعه شهر امکانی را فراهم می

 شود. نیز ارائه می 4 به صورت خالصه در جدول شماره آوریهای تاب(. ابعاد و شاخص1394عبداللهی،) کننددر برابر حوادث اقدام 
 

 آوریهای تاب: ابعاد و شاخص4جدول 

 مفهوم ابعاد تعریف هامؤلفه

-خدمات مشاوره محلی از خطر،درک  میزان مشارکت مردم،

کیفیت زندگی، درس  ارتباطات، آمادگی و آموزش الزم، ای،
واکنش در  رشد جمعیت، آگاهی و دانش، پذیری از تجارب،

 مقابل سوانح و تمایل به کمک

در واکنش مثبت نشان  های اجتماعی،از تفاوت ظرفیت
ی انطباق با تغییرات و حفظ رفتار سازگارانه و بازیاب دادن،

ی آید.یافتن از سوانح به دست می
اع

تم
اج

 

ب
تا

ی
ور

آ
 

 تأسیسات عمومی (،های حیاتی )برق، آب، گازشریان
)ابنیه فنی، معابر  شهری تأسیسات (،نشانیها، آتش)بیمارستان

 دسترسی به معابر اصلی، ،تأسیسات خطرناک ،ها(ها و تونلپل
 ونقل، مراکز حیاتی و مهمکیفیت حمل

های فیزیکی و زیرساختی مثل خطوط سیستمبررسی 
های ها به زیرساختها همچنین وابستگی آنلوله و جاده

 دیگر
ارزیابی واکنش جامع و ظرفیت بازیابی بعد از 

 ها، واحدهای مسکونی و زیرساختی.سانحه مانند پناهگاه

ی
خت

سا
زیر

 

-
ی

بد
کال

 

بافت و کالبد  محله،انسجام محالت )محله محوری(؛ فرم 
کاربری  قدمت بنا، کیفیت و شده،محله، تراکم محیط ساخته

 فضاهای باز، ها،_ارتفاع ساختمان ظرفیت پناهگاه، زمین،
 مقاومت ساختمان

وضعیت  دیده و داوطلب،نیروهای آموزش عملکرد شوراها،
 دسترسی به اطالعات، نهادهای محلی،رابطه ساکنین محله با 

نحوه مدیریت  ها،نامهقوانین و آئین تخصیص عادالنه منابع،
 پذیری مسئولیننحوه مدیریت، مسئولیت یا واکنش به سوانح،

های مرتبط با کاهش خطرپذیری، حاوی ویژگی
وسیله ظرفیت ریزی و تجربه سوانح قبلی است و بهبرنامه

شتغال افراد محلی در کاهش جوامع برای کاهش خطر، ا
 گیرد.خطرپذیری تحت تأثیر قرار می

ی
هاد

ن
 

و تنوع  پویاییرشد،  نرخ ،امنیت، پایداری و ثبات اقتصادی
احیای  مالکیت، ،اشتغال و میزان درآمد وضعیت ،اقتصادی

رضایتمندی از  های اقتصادی بعد از سانحه،دوباره فعالیت
وضعیت  بخش خصوصی، کارآفرینی، تسهیالت مالی، درآمد،

 اشتغال

ها را واکنش و سازگاری افراد و جوامع به طوری که آن
ی های بالقوه ناشی از سوانح سازد.قادر به کاهش خسارت

صاد
اقت

 

 1394و مبارکی و همکاران، Cutter et al,2010 و UN/ISDR,2005: مأخذ

هایی که یک هدف آوری را موردبررسی قرار دهد مقولهحکمروایی خوب شهری بر تابنظر دارد تا تأثیر مؤلفه  این پژوهش در
( شهر تاب آور را 2015طور که در دستنامه سازمان ملل )هم تحقق توسعه پایدار شهری است. همانکنند و آنمشترک را دنبال می

 داند:شهری می
محلی فراگیر، صالح و پاسخگو است که دغدغه شهرنشینی پایدار را دارد و قبل، حین و پس از یک رویداد  هایدولتدارای »

 خطرپذیری. مقامات محلی و مردم داندمی دهیسازمانمدیریت و  هایظرفیتجهت  الزمطبیعی ناگوار، خود را ملزم به تأمین منابع 
در مورد کسانی که در معرض خطرپذیری  الزم اطاعاتو به کمک یکدیگر پایگاه  کنندمی، درک کندمیرا تهدید  هاآنکه  ()ریسکی

شهر در کنار  ریزیبرنامهو  گیریتصمیمجهت شرکت در  الزماختیار و قدرت  و شودمیهستند یافت  پذیریآسیبو نیز اشخاص که 
. تدابیری شوندمیمنابع موجود خود، ارزش قائل  و هاظرفیتو مردم برای دانش محلی و بومی،  شودمیمقامات محلی به مردم داده 

، اموال عمومی هازیرساختو نظارت سریع، حفظ  هشداردهنده هایآوریفنو کاهش اثر بالیای طبیعی، بکار گرفتن  بینیپیشبرای 
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است و قادر است تا  ، اتخاذ نمودهمحیطیزیست، میراث فرهنگی، سرمایه اقتصادی و هاداراییو سایر  هاخانهو خصوصی، ازجمله 
جسمی و اجتماعی ناشی از حوادث آب و هوایی شدید، زلزله و یا دیگر مخاطرات ناشی از حوادث طبیعی و یا انسانی را به  هایزیان

 هایفعالیتحداقل برساند و توانایی مقابله سریع، اجرای راهکارهای بازیابی فوری و بازگرداندن سریع خدمات اساسی و از دیگر 
های اساسی بنابراین از رکن( « 12، 2012بحران شهرداری مشهد، مدیریتاعی، نهادی و اقتصادی پس از چنین حوادثی را دارد )اجتم

که این مهم در موضوع حکمروایی خوب شهری نمود پیدا  محلی فراگیر، صالح و پاسخگو هاییابی به شهر تاب آور دولتدست
 آوری شهر و نقش مدیریت شهری در تحقق این امر تأکید شده است: ی نیز بر تابکند. همچنین در دستور کار جدید شهرمی

 و باکیفیت هایزیرساخت توسعه طریق از ازجمله های انسانی،سکونتگاه و شهرها آوریتاب تقویت به متعهد را خود ما -77
 سندای چارچوب با هایبرنامه و جنس و سن پاسخگویسیاست  یکپارچه، اجرای-اکوسیستم بر و مبتنی اتخاذ فضایی با ریزیبرنامه
 و بالیا خطر کاهش سازی مردم برایآگاه و جامع سازی و جریان ؛2030-2015 دوره برای طبیعی بالیای خطرات کاهش برای

 برای که فقیرنشین هایمحله مستعد، ازجمله خطر مناطق در ویژهبه خطر، و پذیریآسیب کاهش منظورسطوح به تمام در مدیریت
 خطرات، اثرات سرعت واکنش نشان دادن نسبت بهبه و جهت آمادگی برای انطباق خدمات و نهادها جوامع، ها،خانواده کردن فعال

ها و اثرات ناشی و ریسک خواهیم دادهای مقاوم و مؤثر را توسعهزیرساخت دانیم. ماباشند، مینهفته می هایتنش یا و شوک ازجمله
غیررسمی را کاهش خواهیم داد)دستور کار جدید شهری،  هایو سکونتگاه فقیرنشین هایمحله روزرسانیبه و بالیا ازجمله بازسازیاز 

 گردد. ارائه می 1(. براساس مطالب ارائه شده مدل مفهومی پژوهش به صورت شکل شماره 2016

 
 مدل مفهومی پژوهش  .1شکل 

 

 روش پژوهش
های تحقیق با استفاده از است. شاخص« توصیفی، پیمایشی» ها،و ازنظر نحوه گردآوری داده« کاربردی»ازنظر هدف این پژوهش  

سؤال برای دو متغیر حکمروایی خوب شهری  36در این پژوهش از  شده است.ای و بررسی تحقیقات گذشته تدوینمطالعات کتابخانه
 اجماع و مشارکت، عدالت محوری، توافق) شاخص حکمروایی خوب شهری 8 دام ازشده است. برای هرکآوری شهری استفادهو تاب

هرکدام از  سؤال طرح شده است. همچنین برای 3پذیری و پاسخگویی( اثربخشی، قانونمندی، شفافیت، مسئولیت و محوری، کارایی
نفر  40ؤال طرح شده است. حجم نمونه شاملس 3کالبدی( نیز –مدیریتی و زیرساختی –اقتصادی، اجتماعی، نهادی ) آوریابعاد تاب

گیری هدفمند انتخاب از اساتید دانشگاهی، مدیران و کارشناسان آشنا به موضوع پژوهش در شهر اهواز است که با استفاده از نمونه
نظرات کارشناسان  آوری شهری( نیازمند استفاده ازبا توجه به ماهیت پژوهش) در بررسی تأثیر حکمروایی خوب شهری بر تاب گردید.

توانند به عنوان پاسخگو به ینماست. چون شهروندان به امور مدیریت شهری و  سازوکارهایی قانون آشنایی کامل ندارند بنابراین 
های شهر اهواز کسانی که از نظر رشته و حوزه کاری بیشترین این سؤاالت انتخاب شوند. در این پژوهش نیز با مراجعه به سازمان
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گیری . همچنین از علت استفاده از نمونه اندشدهانتخابنفر( 40به عنوان نمونه) اندداشتهیزی و مدیریت شهری ربرنامهارتباط را با 
گیری براساس طیف لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد و مقیاس اندازه  هدفمند عدم تخمین دقیق جامعه آماری کارشناسان است.

 24آموس گرافیک  و spssافزار های آماری با استفاده از نرمبود. برای تحلیل از روش 5تا  1نیز از نمره  هانحوه نمره دهی پرسش
 انجام گردید.

است. در این آزمون اگر مقدار سطح  شدهگرفتهآزمون کولموگوروف و اسمیرونف بهره  هادادهبررسی وضعیت نرمال بودن  منظوربه
شود. یمید تائ هادادهباشد فرض نرمال بودن  0,05شود و اگر باالتر از یمرد  هادادهض نرمال بودن باشد فر 0,05معناداری کمتر از 

این تحقیق  در شود.تائید می هادادهاست بنابراین فرض نرمال بودن  0,621( sigداری )یمعندهد که سطح یمنتیجه آزمون نشان 
 شده است.استفاده SPSS 21افزار منظور بررسی پایایی آزمون آلفای کرونباخ در نرمبه

 

 کرونباخ یبا استفاده از آلفا قیتحق یرهایمتغ ییایپا یبررس .5 جدول

 آوری شهریتاب حکمروایی خوب شهری

830/0 845/0 

 
قرار گرفته  7/0آوری شهری باالتر از نتیجه آزمون آلفای کرونباخ در متغیر حکمروایی خوب شهری و تاب 5 با توجه جدول شماره

 گردد.است بنابراین پایایی تائید می
سنجد؟ باید گفت پرسشنامه پژوهش براساس میرا  موردنظرتا چه حد خصیصه  گیریاندازهدهد که ابزار پاسخ می سؤالاین روایی  

های بخش شده است و سؤالهای مرتبط تهیهالمللی و پژوهشهای بینکمروایی خوب شهری مورد تائید سازمانهای حشاخص
اند و جهت تائید نهایی روایی آن در اختیار شدههای قبلی تدوینآوری و با استفاده از پژوهشآوری با توجه به ابعاد کلی تابتاب

 استادان و متخصصان این حوزه قرار گرفت.

 حدوده مورد مطالعهم
کار،  کشت) دقیقۀ طول شرقی قرارگرفته است 40درجه و  48دقیقه عرض شمالی و  20درجه و  31شهر اهواز ازنظر جغرافیایی در 

(. شهرستان اهواز از شمال غربی به شهرستان شوش، از شمال و شمال شرقی به شهرستان شوشتر، از شرق به شهرستان 86: 1393
شرقی به شهرستان بندر ماهشهر، از جنوب به شهرستان شادگان، از جنوب غربی به شهرستان خرمشهر و از غرب  رامهرمز، از جنوب

وسیله رودخانه کارون به دو قسمت شرقی شهر به(. این کالن213: 1390نقیبی رکنی، ) گرددبه شهرستان دشت آزادگان محدود می
نفر و در آخرین  120098( برابر 1335و مسکن )شهر اهواز در اولین سرشماری عمومی نفوس کالن تی. جمعشودیمو غربی تقسیم 

جمعیت و تمرکز صنایع سنگین  رشد. (1395تا  1335ران،ی)مرکز آمار ا است بوده نفر 1،184،788با  ( برابر1395سرشماری یعنی )
از تغییر داده  شهرکالنمحیطی این یستزر جمعیتی، اقتصادی و البته قرن گذشته ساختایمنطی  و فوالدوابسته به شرکت نفت  عمدتاً
محیطی اثربخش یستزی هامؤلفهین ترمهم . ازبرندیمین شهر دنیا نام ترآلودهمنزله گهگاه از این شهر به امروزهتا جایی که  است

 خألز صنایع و آالینده، گستردگی فیزیکی و کالبدی، توان به رشد شتابان جمعیتی، اقلیم گرم و مرطوب، تمرکیماهواز  شهرکالندر 
ی هاچالشی گردوغبار، هاو طوفان گردها یزریسات آالینده، تأسیابی نامناسب مکانمحیطی رودخانه کارون، یستزمدیریت کارآمد 

 (.454: 1394، و همکارانده چشمه کرد )ی سطحی اشاره هاآبمدیریت 
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  موقعیت شهر اهواز .2شکل 
 

 های پژوهشیافته
 مشخصات توصیفی پاسخگویان

ای تهیه گردید های پژوهش، پرسشنامهجهت بررسی میزان تأثیر هریک از شاخص طور که در بخش روش تحقیق بیان گردیدهمان
مشخصات توصیفی پاسخگویان  6آوری گردید. در جدول شماره و نظرات اساتید دانشگاهی، مدیران و کارشناسان شهری جمع

 .شده استبیان

 

 مشخصات توصیفی پاسخگویان .6 جدول شماره

 درصد فراوانی طبقه متغیر

 سن
40 تا 30  17 43 
50 تا 40  15 38 
60 تا 50  8 20 

 جنس
 73 29 مرد
 28 11 زن

 تحصیالت
 18 7 کارشناسی

 45 18 کارشناسی ارشد
 38 15 دکتری

 

 افزارافزار آموس گرافیک شد. استفاده از این نرمشده و کدگذاری کردید سپس وارد نرم SPSSافزار شده وارد نرمهای گردآوریداده
طور که گفت برای متغیر مستقل باشد. همانشود، میگیری از رویکرد معادالت ساختاری که به صورت گرافیکی ارائه میبه دلیل بهره

شده پذیر استفادهشاخص مشاهده 12آوری شهری( از تاب) پذیر و برای متغیر وابستهشاخص مشاهده 24ری( از )حکمروایی خوب شه
 گردد.مالحظه می 9و شماره  8، شماره 7 های شمارهو جدول 3 است. نتایج آزمون مدل در شکل شماره
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  آوری شهری در شهر اهوازآزمون مدل تأثیر حکمروایی خوب شهری بر تاب .3 شکل

 
 های متغیر حکمروایی خوب شهریشده شاخصضرایب محاسبه .7جدول 

متغیر 
 پنهان

 نشانگر پذیرشاخص مشاهده 
ضریب 

 شدهمحاسبه
 داریمعنی
(p) 

حکمروایی 
خوب 
 شهری

 

 مشارکت
 *** h1 0,64 شهرونداننظر و مشورت کردن مسئوالن با تبادل

 *** h2 0,63 های عمومیآموزش شهروندان و افزایش آگاهی

 *** h3 0,58 نهادهای مردمو تشکل هاایجاد سازوکارهای قانونی و نهادی الزم برای مشارکت سازمان

 عدالت محوری
 *** h4 0,47 توزیع عادالنه منابع و امکانات شهر در بین شهروندان

 *** h5 0,47 های مناسب برای همه شهروندان برای بهبود وضعیت خودافزایش فرصت

 *** h 6 0,48 های مهم و مدیریتیکارگیری زنان در پستنگرش مثبت در به

توافق و اجماع 
 محوری

 *** h 7 0,61 های مختلف در اداره شهرهماهنگی و تعامل بین سازمان

 *** h 8 0,66 شهرداری و شورای شهر با نهادهای بخش خصوصیوجود ارتباط بین 

 *** h 9 0,62 های ذینفعتعیین کردن اهداف توسعه شهر با نظر و توافق گروه

کارایی و 
 اثربخشی

 *** h 10 0,69 شهر در هاکارآفرینی ایجاد و هامهارت افزایش جهت در ایبرنامه

 *** h 11 0,67 هزینه کمتر و باکیفیت باالتر و رضایتمندی بیشترتالش مدیران در ارائه خدمات با 

 *** h12 0,58 سازی خدمات شهریخصوصی

 قانونمندی

حق دسترسی آسان به خدمات، حق اظهارنظر، ) میزان احترام به حقوق ساکنان شهر
 *** h13 0,63 (.اعتراض و

 *** h14 0,66 آگاهی و راهنمایی شهروندانتدوین و انتشار قوانین و مقررات شهری برای 

 *** h15 0,67 رعایت قوانین و مقررات شهرسازی مدیران شهری

 شفافیت
 *** h16 0,56 های توسعه شهریها و برنامهاعالم عمومی طرح

 *** h17 0,45 هاگردش آزاد اطالعات شهری و تسهیل دسترسی به آن

 *** h18 0,69 هاگیریتصمیمدر  شفافیت حرف مدیران شهری

 پذیریمسئولیت
 *** h19 0,53 همگانی برای پایش فعالیت مدیران شهری گسترش نهادهای

 *** h20 0,60 شورا بر شهرداری نظارت دقیق

 *** h21 0,50 میزان انتقادپذیری و پاسخگویی مدیران در برابر شهروندان

 پاسخگویی
 *** .h22 0,55 خدمات برای ارائه خدمات و اطالعات به شهروندانو تسریع امور و  تسهیل

 *** h23 0,64 امکانات و تسهیالتی برای رسیدگی به شکایات شهروندان

 *** h24 0,48 شده یا در دست انجام خود برای شهروندانها و کارهای انجامتشریح برنامه
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 باشند. طبق نتایج بهپذیر جهت سنجش متغیر حکمروایی خوب شهری معنادار میمشاهدههای تمام شاخص 7با توجه جدول شماره 
باشد. در شاخص مشارکت، می 0,69تا. 0,45پذیر متغیر حکمروایی خوب شهری بین های مشاهدهدست آمده ضریب تأثیر شاخص

کارگیری زنان در وری، نگرش مثبت در به، در شاخص عدالت مح0,64نظر و مشورت کردن مسئوالن با شهروندان با ضریب تبادل
، در شاخص توافق و اجماع محوری، وجود ارتباط بین شهرداری و شورای شهر با نهادهای 0,48های مهم و مدیریتی با ضریب پست

شهر با  در هاکارآفرینی ایجاد و هامهارت افزایش جهت در ای، در شاخص کارایی و اثربخشی، برنامه0,66بخش خصوصی با ضریب 
، در 0,66، در شاخص قانونمندی، تدوین و انتشار قوانین و مقررات شهری برای آگاهی و راهنمایی شهروندان با ضریب 0,69ضریب 

شورا بر  پذیری، نظارت دقیق، در شاخص مسئولیت0,69ها با ضریب گیریدر تصمیم شاخص شفافیت، شفافیت حرف مدیران شهری
بیشترین  0,64اخص پاسخگویی، امکانات و تسهیالتی برای رسیدگی به شکایات شهروندان با ضریب ، در ش0,60شهرداری با ضریب 
 میزان تأثیر را دارند. 

 .شده استآوری شهری بیانهای متغیر تابضرایب محاسبه شده شاخص 8 در جدول شماره
 

 آوری شهریهای متغیر تابشده شاخصضرایب محاسبه .8جدول 

متغیر 

 پنهان
 نشانگر پذیرشاخص مشاهده 

ضریب 

 شدهمحاسبه

 داریمعنی

(p) 

ب
تا

ی
هر

 ش
ی

ور
آ

 

 اقتصادی

 *** t1 0,80 پذیرحمایت مالی از اقشار آسیب

 *** t2 0,84 های شهروندان برای تأمین معاشتقویت مهارت

 *** t3 0,84 خصوصی و کارآفرینی شهروندانحمایت از بخش 

 نهادی

 *** t4 0,84 وجود سازمان و مراکز مدیریت بحران در تمام مناطق
های جامع آموزش برای آگاهی بخشی به شهروندان در برنامه

 برابر بحران
t5 0,80 *** 

 *** t6 0,84 ها در زمان حوادثآمادگی و هماهنگی سازمان

 اجتماعی

 *** t7 0,75 ایهای مقابلههمکاری شهروندان با مسئولین در برنامه

 *** t8 0,64 مهارت و کمک داوطلبانه شهروندان در امدادرسانی

 *** t9 0,75 همبستگی و مشارکت شهروندان

 کالبدی-زیرساختی 

 *** t10 0,74 وجود خدمات و تسهیالت اولیه در کل مناطق شهر

 *** t11 0,75 های مناسب در شهروجود پناهگاه

 *** t12 0,42 وسازهای شهریرعایت اصول فنی در ساخت

 
آوری شهری همانند متغیر حکمروایی خوب پذیر متغیر تابهای مشاهدهدهد تمام شاخصنشان می8نتایج ارائه شده در جدول شماره 

وسازهای دهند. شاخص رعایت اصول فنی در ساختوضعیت این متغیر را انعکاس میباشند و در واقع به خوبی شهری معنادار می
 خصوصی بخش از معاش، حمایت تأمین برای شهروندان هایمهارت های تقویتکمترین میزان تأثیر و شاخص 0,42شهری با ضریب 

حوادث با  زمان در هاسازمان هماهنگی و یمناطق و آمادگ تمام در بحران مدیریت مراکز و سازمان شهروندان، وجود کارآفرینی و
 آوری شهر دارند.بیشترین تأثیر را در متغیر تاب 0,84ضریب 

 ارائه شده است.  9 نتیجه بررسی فرضیه این پژوهش در جدول شماره
 

 آوری شهری(میزان تأثیر متغیر مستقل )حکمروایی خوب شهری( بر متغیر وابسته )تاب .9 جدول

 ضریب تأثیر فرضیه
 0,69 آوری شهریحکمروایی خوب شهری بر تاب

 
 به دست آمده است. 0,69آوری شهری رگرسیونی( متغیر حکمروایی خوب شهری بر متغیر تاب) با توجه به نتیجه آزمون ضریب تأثیر 

 آوری شهری در شهر اهواز دارد. پذیر تأثیر باالیی بر متغیر تابشاخص مشاهده 24بدین مفهوم که متغیر حکمروایی خوب شهری با 
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 تخصیص عادالنه منابع، هایی مانند دسترسی به اطالعات،آوری شهری با شاخصاین نکته را باید اضافه کرد که بعد نهادی تاب
دهنده اهداف حکمروایی خوب پذیری مسئولین نشاننحوه مدیریت، مسئولیت وه مدیریت یا واکنش به سوانح،نح ها،نامهقوانین و آئین

 شود. آوری شهری نیز محقق میشهری است. بنابراین با تحقق حکمروایی خوب شهری در شهر اهواز، بعد نهادی تاب
های برازش در چهار نوع مطلق، نسبی، موجز و ردید. شاخصهای کلی برازش استفاده گاز شاخص منظور بررسی معتبر بودن مدلبه

 ارائه شده است. 10های برازش در جدول شماره شده است. نتیجه شاخصتطبیقی استفاده
 

 های نیکویی برازش مدلشاخص. 10جدول 

 نتیجه مقدار قابل تائید دست آمده مقدار به شاخص نوع شاخص

 مطلق
CMIN 487,131 

 DF 172 تائید نیکویی برازش 0,05تر از بزرگ pمقدار 

P 0,078 

 نسبی
RMSEA 0,047 تائید نیکویی برازش 0,05تر از کوچک 

CMIN/DF 2,083  تائید نیکویی برازش 3تا  1مقدار بین 

 مقتصد() موجز
PNFI 0,624 تائید نیکویی برازش 0,05تر از مقدار بزرگ 

PCFI 0,654  تائید نیکویی برازش 0,05تر از بزرگمقدار 

 تطبیقی
IFI 0,902 تائید نیکویی برازش 0,9تر از مقدار بزرگ 

CFI 0,901 تائید نیکویی برازش 0,9تر از مقدار بزرگ 

 
نتایج مطلوبی را  078/0برابر با   Pو مقدار  131/487( با مقدار cminهای مطلق باید گفت که شاخص خی دو )در زمینه شاخص

برای شاخص ریشه دوم میانگین  047/0دهد در رابطه با شاخص خای نسبی باید گفت که مقدار در ارتباط با مدل موردبررسی ارائه می
( CMIN/DF) کند. همچنین مقدار خی دو نسبی( مدل موردبررسی را در وضعیت مطلوبی گزارش میRMSEAمربعات باقیمانده )

و  PNFIهای موجز )مقتصد( شاخص باشد.قبول برای مدل میدست آمده و این مقدار نیز حکایت از وضعیت قابل به 83/2برابر با 
PCFI و اجتناب مدل از گنجاندن پارامترهای  که در اصل میزان پیچیدگی مدل را برای مبنای تعداد پارامترهای تخمین زده ده

باشند. بیانگر تناسب مدل می 5/0تر از به سبب مقدار بزرگ 654/0و  624/0یر دهد به ترتیب با مقاداضافی را موردسنجش قرار می
های موجود هستند نیز هریک با مقادیر شده با دادهکه سنجشگر میزان انطباق مدل بررسی CFIو  IFIهای تطبیقی شاخص

 اند.را نمایش داده 9/0اند، چرا که هر دو شاخص میزانی بیش از داده نیکویی برازش مدل را مورد تائید قرار 901/0و  0902902/0

 گیری نتیجه
محوری،  اجماع و های مشارکت، عدالت محوری، توافقگذارد که در شهر اهواز شاخصهای این پژوهش بر این نکته صحه مییافته

باشند بر ابعاد دهنده حکمروایی خوب شهری میپذیری و پاسخگویی که انعکاسفافیت، مسئولیتاثربخشی، قانونمندی، ش و کارایی
شاخص مورد بررسی  24بعد  اصلی و  8آوری شهری تأثیر باالیی دارند. در این پژوهش متغیر حکمروایی خوب شهری براساس تاب

باشند و تأثیر کلی این متغیر مورد در شهر اهواز می دهنده وضعیت حکمروایی خوب شهریشاخص نشان 24قرار گرفته است این 
ای ها اجتناب گردید. در واقع حکمروایی خوب شهری را به عنوان سیستم یکپارچه و مجموعهارزیابی قرار گرفت و از تفکیک شاخص

کردن مسئوالن با  نظر و مشورتدست آمده در شاخص مشارکت، تبادل از چند شاخص در نظر گرفته شد. با توجه به نتایج به
های مهم و مدیریتی با ضریب کارگیری زنان در پست، در شاخص عدالت محوری، نگرش مثبت در به64/0شهروندان با ضریب 

، در 66/0، در شاخص توافق و اجماع محوری، وجود ارتباط بین شهرداری و شورای شهر با نهادهای بخش خصوصی با ضریب 48/0
، در شاخص قانونمندی، 69/0شهر با ضریب  در هاکارآفرینی ایجاد و هامهارت افزایش جهت در ایرنامهشاخص کارایی و اثربخشی، ب

، در شاخص شفافیت، شفافیت حرف 66/0تدوین و انتشار قوانین و مقررات شهری برای آگاهی و راهنمایی شهروندان با ضریب 
، در 60/0شورا بر شهرداری با ضریب  پذیری، نظارت دقیق، در شاخص مسئولیت69/0ها با ضریب گیریدر تصمیم مدیران شهری

بیشترین میزان تأثیر را دارند.  در  64/0کانات و تسهیالتی برای رسیدگی به شکایات شهروندان با ضریب شاخص پاسخگویی، ام
های کمترین میزان تأثیر و شاخص 42/0وسازهای شهری با ضریب آوری شهری شاخص رعایت اصول فنی در ساختبخش تاب
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 مدیریت مراکز و سازمان شهروندان، وجود کارآفرینی و یخصوص بخش از معاش، حمایت تأمین برای شهروندان هایمهارت تقویت
آوری شهر بیشترین تأثیر را در متغیر تاب 84/0حوادث با ضریب  زمان در هاسازمان هماهنگی و مناطق و آمادگی تمام در بحران

آوری شهری تأثیر بر متغیر تاب 69/0دست آمد که  متغیر حکمروایی خوب شهری با ضریب  دارند. در بررسی فرضیه پژوهش به
ی، رویکرد ( که بیان داشت مشارکت، قانونمند2013های پژوهش با پژوهش جابرین)گردد. یافتهگذارد  بنابراین فرضیه تائید میمی

آوری جوامع در برابر حوادث اثرگذار است گویی در میزان تابشفاف، اثربخشی، عدالت پذیری و مدیریت غیرمتمرکز، کارآمدی و پاسخ
 همسو است.  

طور که گفته شد هدف اصلی حکمروایی خوب شهری تحقق توسعه پایدار شهری است. تحقق توسعه پایدار شهری همان
شهروندان، بخش خصوصی، ) های ذینفعتوسعه بدون تغییر شیوه مدیریت شهری و دخالت همه گروهرحالبخصوص در کشورهای د
آوری های مهم توسعه پایدار شهری، کاهش خطرپذیری و افزایش تاباز سویی یکی از مؤلفه پذیر نیست.نهادهای مردمی( امکان

ها دیریت بحران بدون مشارکت شهروندان و نظرخواهی از سایر گروهآوری شهر و برنامه جامع مشهری است. استفاده از رویکرد تاب
پذیر ممکن نیست. مدیریت شهری با بهبود مشارکت شهروندان، دسترسی آزاد به اطالعات، عدالت در توزیع های آسیبویژه گروهبه

های اطالعاتی، له با مخاطرات، ایجاد پایگاهپذیری و پاسخگویی در تهیه و تأمین امکانات مناسب برای مقابخدمات و امکانات، مسئولیت
های ذینفع و کاهش خطر در شهر بر دوش هر یک از گروه آوریگذارد افزایش تابآوری شهر می.. بر میزان تاب.تخصیص بودجه و

های خود تها و مسئولیهای ذینفع کمک خواهد تا نقشاست با محوریت مدیریت شهری است. شهرداری با ارزیابی و دخالت گروه
در شهر اهواز  ها را اتخاذ کنند.پذیر را شناسایی نمایند و تدابیر الزم برای مقابله با آنهای آسیببشناسند، عوامل خطرآفرین و محدوده

یکی از شهرهای بزرگ کشور، مهاجرت و افزایش طبیعی جمعیت رشد مساحت شهر را به دنبال داشته است. رشد مساحت شهر و 
های فرسوده در محدوده مرکزی شهر، الحاق روستاهای نمود بافت نشین،های حاشیهگیری سکونتگاهه شهر با شکلافزایش محدود

لودگی مسائلی مانند آ شهر اهواز از های مسکونی با صنایع نفتی و مناطق نظامی همراه شده است.جواری بافتجوار به شهر و همهم
های خانگی، کاهش فضای سبز، ، زبالهونقلحمل، آلودگی هوای ناشی از گردوغبارز هوای ناشی از صنایع، آلودگی هوای ناشی ا
 برد. رنج می آلودگی آب، ضایعات صنعتی، آلودگی صوتی

 منابع عادالنه های مانند توزیعتوان بیان کرد که افزایش تحقق شاخص عدالت محوری با مؤلفهها میدر ارتباط و تأثیر شاخص
خود در شهر اهواز بر  بعد  وضعیت بهبود برای شهروندان همه برای مناسب هایفرصت شهروندان، افزایش بین در شهر امکانات و

معاش تأثیر  تأمین برای شهروندان هایمهارت پذیر و تقویتآسیب اقشار از مالی های مانند حمایتآوری با شاخصاقتصادی تاب
نشین و افزایش نابرابری در خدمات و امکانات شهری حتی در قیرنشین و حاشیههای فگذارد. شهر اهواز با توجه به وجود محلهمی

شهری مانند  منبع آب و آخر آسفالت، نیاز بیشتری به اجرای شاخص عدالت محوری دارد. تأثیر شاخص عدالت بر محالت درون
کند که توانایی ( بیان می2001) Devasطور که باشد. همان( همسو می2018) و همکاران Dollarhideآوری با پژوهش تاب

های کم درامد بستگی به دو عامل دارد: عامل اول توانایی دولت برای پاسخگویی به های شهری  برای ارائه خدمات به گروهحکومت
های گروههای محلی به نیازهای و عامل دوم، پاسخ دولت -این اغلب به روابط دولت با سطوح باالتر بستگی دارد–های خود مسئولیت

ویژه در شاخص اقتصادی و کالبدی و خدماتی( را بیان آوری شهری )بهدرآمد است. این موضوع تأثیر شاخص پاسخگویی بر تابکم
 کند. می

(، شاخص مشارکت به تدابیر حکومتی جهت افزایش مشارکت شهروندان در 2005) و همکاران Kaufmannطبق بیان 
های غیررسمی اشاره دارد. این بخش ارتباط نزدیکی با شاخص های فقیر و سکونتگاهویژه گروهارزیابی بهگیری، نظارت و تصمیم

های برای ارتقای حقوق پذیری مقامات شهری برای افزایش دسترسی شهروندان به اطالعات و مکانیسمشفافیت و مسئولیت
شود. این بحث می پذیرامکان ارزیابی و نظارت گیری،تصمیم در مشارکت است دسترس در اطالعات که زمانی شهروندان است. تنها

کند. در این زمینه مولر گفته است که آوری شهری را تائید میتأثیر شاخص مشارکت از حکمروایی خوب شهری بر بعد اجتماعی تاب
ی آوری آنان درزمینهافزایش تاب تر از مشارکت دادن ذینفعان و همکاری حکومت و شهروندان برایتر و اصولیهیچ سیاستی منطق

 (. Muller,2011کاهش اثرات ناگوار نیست)
ها، آمادگی و گیری در مورد کیفیت و تأمین زیرساختهای شهری مسئول تصمیم( دولت2007) و همکاران Huqطبق نظر 

( هستند این گفته تأثیر شاخص قانونمندی جلوگیری از توسعه جدید در مناطق با خطر با باال) ریزی توسعه شهرپاسخ به فاجعه و برنامه
 کند. کالبدی و نهادی را مشخص می-بر ابعاد زیرساختی
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های مختلف به منظور ها و بخشهای تأثیر حکمروایی خوب شهری در بحث عدم هماهنگی سازمانترین مصداقیکی از مهم
اهواز طبق مطالعات طرح بافت  در شهرهای غیررسمی در شهر اهواز است  های فرسوده و توانمندسازی سکونتگاهبهسازی بافت

محله  14نشین شامل یهحاششده است همچنین مساحت محالت ییشناساسوده محدوده بافت فر11فرسوده در محدوده فعلی شهر 
. در گزارش پذیر نیستهای مختلف و مشارکت مردم امکانها و بخشکه بدون هماهنگی و وفاق سازمان باشدیمهکتار  2051,0087

آوری در برابر تغییرات آب و هوایی، نتیجه بررسی حکمروایی خوب شهری و سازگاری و تاب CLUVAبررسی ارزیابی سازمانی  
زیست هماهنگی بین کنشگران و میان سطوح عدم هماهنگی به عنوان یک مشکل جدی مشخص گردید مخصوصاً در زمینه محیط

شان داد که عدم آگاهی، عدم تخصص ، ظرفیت ها و شوراهای محلی وجود ندارد همچنین این بررسی نمختلف دولت، شهر، شهرداری
 دهند. دهد که این موارد تأثیر شاخص کارایی را نشان میهای سازمانی مشکالت را افزایش میو مسئولیت

، Newman,1999، Kauko,2014:2053) گرددطور که بیان شد حکمروایی خوب شهری منجر به پایداری شهری میهمان 
 تأکید نکته این بر پایدار توسعه موضوع با 2002 سال در متحد ملل سازمان سران از طرفی، نشست (1394 همکاران، و حمیدی
(. 6: 1394محمدی و دربان رضایی، ) باشند آور تاب طبیعی بالیای مقابل در که هستند پایدار صورتی در معاصر که شهرهای داشت

بنابراین، در شهر اهواز هر یک  گردد؛حکمروایی خوب شهری منجر به پایداری میهای شهر پایدار است و آوری یکی از شاخصتاب
آوری کند و تابشهر به سمت پایداری حرکت می های حکمروایی خوب شهری وضعیت مطلوبی داشته باشند به دنبال آن،از شاخص

 شهروندان مشارکت به توجه و خوب مرواییحک هایمؤلفه افزایش اهواز، شهری مدیریت شیوه در تغییر گردد.شهر نیز محقق می
 در را توسعه هایطرح اطالعات و باشند پاسخگو شهر مدیران وقتی. شودمی شهر در آوریتاب افزایش و پذیریآسیب کاهش سبب
 انگیزه شرایط، این بهبود دنبال به باشند پاسخگو شهروندان برابر در خود تصمیمات و اقدامات برای دهند، قرار شهروندان اختیار

 .یابدمی افزایش را شهر آبادانی در شهروندان مشارکت
 حمیدی ،(1392) مؤذن و مشکینی(  1396) سجادی ،(1396) قانونی و زادگان شریف هایپژوهش نتایج با پژوهش  کلی نتایج

(  2008) بالنس ،(2017) دایمنیکا و بداچ ،(2016) فنگ و کوین( 1396) جعفری و نژاد احد(  1395) زاده رضوی ،(1394) همکاران و
   باشند.کردند، همسو می تأکید زندگی کیفیت و شهری پایدار توسعه پایدار، توسعه بر شهری خوب حکمروایی نقش بر

ای و محلی منجر به ارتقا و بهبود شرایط زیست تواند در سطوح ملی، منطقهباید بیان کرد تحقق و کاربرد حکمروایی خوب می
آوری در برابر تغییرات آب و دهد افزایش تابگردد و اینکه از عواملی که بهبود شرایط زیست در این سطوح را تحت تأثیر قرار می

زمان یک هدف که توسعه پایدار بخصوص در نواحی شهری را بیعی است این دو متغیر هر دو همهوایی و مخاطرات انسانی و ط
کند بنابراین الزم است در همه سطوح برای کند اما نقش محرک و جهت دهنده را ابزار حکمروایی خوب شهری ایفا میدنبال می

پذیری و... تالش گردد تا به دنبال آن ، مسئولیتهای عدالت محوری، قانونمندیافزایش نقش حکمروایی خوب و تحقق شاخص
 آوری نیز محقق گردد. تاب

آوری شهری و پایداری شهری مورد تائید قرار گرفت و با توجه ابعاد و با توجه به اینکه  نقش حکمروایی خوب شهری بر تاب
ری با اعمال شیوه حکمروایی خوب شهری های دخالت مدیریت شهآوری که در بخش مبانی نظری ارائه شد  زمینههای تابشاخص

خواری در شهر، تهیه بازی و زمینوسازها، جلوگیری از بورسها و امکانات شهری، نظارت بر ساختبا  اقداماتی مانند تهیه زیرساخت
برای بهسازی و  وساز در حاشیه رودخانه و صنایع نفتی و صنایع فوالد، تالشاطالعات کافی از مناطق خطرپذیر، جلوگیری از ساخت

 هایی مانند آب، فاضالب در محالت فقیرنشینبخصوص در بخش مرکزی شهر(، افزایش زیرساخت) های فرسودهنوسازی بافت
ها، ایجاد های آگاهی بخشی به شهروندان، در نظر گرفتن بودجه الزم برای کاهش آسیبآخر اسفالت و...( برنامه مالشیه، منبع آب،)

ونقل عمومی، افزایش امنیت در محالت ران، محدود کردن گسترش شهر، افزایش سرانه سبز، بهبود حملهای مدیریت بحمکان
پادگان ) های ناسازگار به بیرون از شهر(، تالش برای انتقال کاربری2ویژه در منطقه به) های بایر در شهر اهوازناامن، توسعه زمین

 جلسات برگزاری، صنایع نفتی و فوالد، جلوگیری از فاضالب به رودخانه کارونارتش، صنایع(، تالش برای کاهش آلودگی ناشی از 
غیررسمی،  هایسکونتگاه توانمندسازی و های فرسودهبافت بهسازی زمینه در مشترک هایبرنامه ارائه برای همکاری و هماهنگی

 وضعیت شهروندان، ارزیابی و ساکنان به فرسوده هایبافت و غیررسمی هایسکونتگاه هایطرح سازیشفاف و اطالعات ارائه
 پذیرآسیب افراد بخصوص شهروندان با هفتگی جلسات ، برگزاری شهروندان به نتایج ارائه و اهواز شهر در آوریتاب و پذیریآسیب

 محوری، افزایش عدالت شاخص بر تأکید با محالت و مناطق در سبز فضای بخصوص خدمات ناکارآمد، افزایش هایبافت در ساکن و
گردد. این اقدامات بدون وجود یک مدیریت مشخص می ...مخاطرات و زمینه در بخصوص شهروندان آموزش هایزمینه و هایفرصت
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پذیر نیست. مدیریتی در شهر اهواز اثربخش است که دارای ثبات باشد و تغییر مدیریتی کمتر اتفاق بیفتد، فساد کارا و اثربخش امکان
 یابد و شفافیت در امور وجود داشته باشد.کاهش 
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