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چکیده
در مدلهای اخیر توسعه که از سوی سازمانهای بینالمللی ترویج میشود ،برای بهبود کیفیت زندگی شهری و نیل به توسعه
پایدار شهری ،الگوی حکمروایی خوب شهری مطرح میشود که بر مبنای آن میتوان سالمت ،نظم و امنیت ،پیشرفت و رفاه را به
صورت توأمان محقق کرد .نظریهی حکمروایی خوب شهری که موردپذیرش نخبگان و صاحبنظران و تأکید سازمانهای جهانی
و بهویژه هبیتات 1قرارگرفته ،در صدد است تا شهرها کارآمدتر ،عادالنهتر ،ایمنتر و پایدارتر شوند .هدف تحقیق ،تحلیل نقش
الگوی حکمروایی خوب شهری در کاهش آسیبپذیری مسکن شهری در برابر زلزله میباشد .پژوهش حاضر بر مبنای هدف از
نوع کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری دادهها از نوع توصیفی – همبستگی میباشد .در قسمت تحلیل دادهها از فن مدلسازی
معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار  smart pls3برای بررسی مدل مفهومی تحقیق بهره گرفته شده است .در این پژوهش
از شاخصهای مشارکت ،قانونمندی ،شفافیت ،توافق جمعی ،مسئولیتپذیری ،عدالت محوری ،پاسخگویی و کارایی و اثربخشی با
 38سؤال استفادهشده است .جامعه آماری ،کارشناسان حوزه برنامهریزی شهری میباشند که با استفاده از نمونهگیری هدفمند
 40نفر بهعنوان نمونه انتخاب گردید .نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که همه شاخصهای حکمروایی خوب شهری در
کاهش آسیبپذیری مسکن دارای اهمیت میباشند .لذا در ایجاد شهرهای پایدار و ایمن ،مشارکت مردم ،رعایت قوانین ،احترام
به حقوق دیگران ،عدالت و برابری ،مسئولیت پذیری و پاسخگویی ،شفاف بودن عملکرد مدیران و مسئوالن شهری در قبال
شهروندان منجر به افزایش کارایی و اثربخشی؛ و در نهایت منجر به رهیافت حکمروایی خوب شهری خواهد شد که میتواند
متضمن و کاهش آسیبپذیری مسکن باشد.
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مقدمه
توسعه شهرنشینی و رشد شهرها و شهرگرایی در سده اخیر ابعاد تازهای به مسائل شهری بخشیده و مراقبت و هدایت توسعه شههر
و ساماندهی شهرها و مناطق پیرامون آن اهمیت ویژهای یافته است .در این میان نحوه مدیریت بر جریان مطلوب زندگی مهیتوانهد
در بهبود سکونتگاههای انسانی و پایداری توسعه شهری مهمترین نقش را ایفا کند ،زیرا عامل تنظیمکننهده برنامههههای شههری و
نحوه برخورد با مسائل شهرها از کارایی مدیریت شهری نشأت میگیرد ( .)Rajabdoost, 2007: 2از سوی دیگر آثار منفی رشد
شهری در کشورهای درحالتوسعه بسیار نگرانکننده است .رشد شهری هرساله موجب افزایش فراوان جمعیت شهرهای بسیاری از
این کشورها میشود و آنها را به مبارزه برای چیرگی بر پیامدهای آن وا میدارد .مسائل عمهدهای چهون اشهتغال ،مسهکن ،تهأمین
خدمات و بهداشت از جمله نتایج رشد شهری است .این مسائل در بیشتر کشورهای درحالتوسهعه رایهج اسهت .نهاتوانی بسهیاری از
شهرها در تأمین کار ،مسکن و خدمات متناسب با افزایش جمعیت ،سبب شهرنشینی لگامگسیختهای میشود که پیامهدهای مهمهی
برای کیفیت زیست و ثبات اجتماعی شهرها به همراه دارد ( .)Burakpour&Asadi, 2011:16بنابراین امروزه مدیریت شهری
در جهان تحول اساسی یافته است و شهرها برای آن برنامهریزی میشوند تا بتوانند رفاه و آسایش ساکنان خود را تهأمین کننهد .در
این میان جایگاه مدیریت شهری در روند توسعه شهر و بهبود سکونتگاههای شهری نقش بسیار مهم و تعیینکننهده دارد .چهرا کهه
نحوه مدیریت بر جریان مطلوب زندگی شهری ،میتواند در بهبود سکونتگاههای انسانی و پایداری توسعه شهری مهمترین نقهش را
ایفا کند (.)shia, 2003: 9
نگاهی به وضعیت مدیریت شهری در ایران نشان میدهد به دالیلی چون تمرکزگرایی ،برونزا بودن برنامهها و طرحهای شههری،
اقتصاد رانتی و مبتنی بر نفت ،مدیریت شهری در سیطره دولت است و مدام از مهدیریت سیسهتمی و یکپارچهه فالهله گرفتهه و در
گرداب مدیریت بخشی و سلولی گرفتار آمده و همچنین از روند شهرنشینی و مسائل برآمهده از ایهن شهرنشهینی ،عقهبمانهده و در
دیدگاهها و نگرشهای از باال به پایین گرفتار گردیده است ( .)Taghvaei & Tajdar, 2009: 47ازاین رو الهحح و بهازنگری
ساختار نظام مدیریتی در کشور و تطابق آن با تحوالت نوین در عرله مدیریت شهری بهطورجدی ضروری میباشهد و مهیبایسهت
مابین رویکردهای نوین و شرایط و ویژگیهای ضروری اجتماعی ،اقتصادی حاکم بر مدیریت شهری ایران از رهیافتهای مهثثر در
الحح و ارتقای مدیریت شهرها بهره برد .در حال حاضر رویکرد "حکمروایی خوب شهری" عنوان اثربخشترین ،کمهزینهتهرین و
پایدارترین شیوه اعمال مدیریت شهری معرفی میشود ( .)Torabi, 2004: 6درواقع ،پس از مطرحشدن حکمروایی خوب یا نظام
اداره خوب در جهان (که اکثر کشورهای توسعهیافته ،امروزه از این الگو استفاده میکنند و کشورهای درحالتوسهعه فاقهد ابزارههای
اجرایی آن هستند) الزم است بازنگری کلی در شیوه حکومتی و مدیریتی در شهرهای کشورهای درحالتوسعه لورت گیرد :زیرا که
پس از مشاهده مشکحت عدیده ناشی از شیوههای مدیریتی متمرکز ،میتوان به این نتیجه رسید که برای دسهتیهابی بهه توسهعه
منطقهای و محلی ،باید خود مردم را درگیر مسئله کرد و این امر نیازمند ایجاد جوامع مدنی است .اللیتهرین ویژگهی ایهن جوامهع
(جوامع مدنی) وجود نهادهای حائل میان مردم است (.)Ismail Zade & Sarafi, 2006: 3
حکمروایی ،هم با مسئولیت حکومت و هم با تعهد شهروندان ارتباط دارد و ازاینرو ،دولت و سایر ارکان جامعه را در سطوح محلی،
منطقهای و ملی شامل میشود .این مفهوم بهمنظور توجه به نقش روزافزون سایر بازیگران و بهرهورانی که عحوه بر دولت در رشهد
و توسعه جامعه نقش دارند؛ عمومیت یافته است ( .)Burakpour & Basirat, 2011در مجمهو حکمروایهی خهوب شههری را
می توان شیوه و فرایند اداره امور شهری با مشارکت و تعامل سازندهی سه بخش دولتی ،خصولی و مدنی به منظور نیهل بهه شههر
سالم ،باکیفیت و قابلیت زندگی باال و توسعه پایدار شهری تعریف کرد ( .)Masoumi Rad, 2012: 4دراین میان سکونتگاههای
انسانی از بدو پیدایش تاکنون همواره با مخاطرات طبیعی مواجه بودهاند .یکی از مهمترین سوانح طبیعی ،زلزله است که بهیشتهرین
آسیبپذیری ساختمانی و تلفات انسانی را به بار میآورد .و ازآنجا که جمعیت شهرها روندی رو به رشد دارد ،مناطق خهالی از سهکنه
موجود به سرعت به کاربری مسکونی تبدیلشده و در نتیجه دامنه پدیده خطرات ناشی از زلزله را برحسب احتمال افزایش میدههد
( .)Amini, 2004: 2بخش مسکن را میتوان یکی از مهمترین بخشهای توسعه در یک جامعه دانسهت ،ایهن بخهش بها ابعهاد
وسیع اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،زیست محیطی و کالبدی خود اثرات گستردهای بر ارائه ویژگیها و سیمای جامعه به مفهوم عام
دارد .درواقع مسکن یکی از کاربریهای مهم در شهر میباشد که باید سعی شود هنگام وقو زلزله این بخهش دچهار آسهیب نشهود
( .)Abdollahi, 2012: 154امروزه یکی از رویکردهای مورد توجه برنامهریزان شهری در برخورد بها ایهن پدیهده ،پهرداختن بهه
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مسئله ایمنسازی شهرها و انجام اقدامات پیشگیرانه به منظور کاهش آسیبهای ناشی از زلزله میباشهد ( & Qa'ed Rahmati

 .)et al, 2011: 2درواقع توجه به این نکته ضروری است که از بروز زلزله نمیتوان جلوگیری نمود ،اما میتهوان میهزان تلفهات و
خسارات آن را کاهش داد .به عبارتی دیگر آنچه موجب افزایش تلفات در زلزله میشود ،زلزله نبوده بلکه ساختمانهای غیر مقاوم یا
کم مقاومتی است که در اثر غفلت و عهدم احسهاس مسهئولیت در انجهام وظهایف توسهط دسهتانهدرکاران سهاختوسهازها اعهم از
قانونگذاران ،تدوین کنندگان آییننامههای لرزهای و ضوابط شهری و شهرسازی ،طراحان و مالکان است .در رابطه با آسیبپهذیری
کالبدی ابنیه باید گفت که توجه هر چه بیشتر به نو مصالح ساختمانی و تنظیم مقرراتهی جههت کنتهرل آنهها و نظهارت هرچهه
بیشتر مدیران شهری در طیف برنامهریزی و مدیریت شهری تا حد زیادی در کاهش تلفات و خسارات جهانی و مهالی مهثثر اسهت
( .)Qa'ed Rahmati & et al, 2013: 85با توجه به آنچه گفته شد میتوان بیان داشت که رشد فزاینده وشکلگیری چالشها
و مشکحت عدیده شهری در دهه های اخیر موجب شده که مدیریت شهری برای اداره بهتر شهرها و استفاده از مشارکت شهروندان
در امور مربوط به خود ،عحوه بر مدیریت در سطح کحن شهر ،به سطوح پایین مدیریتی نیز توجه کند .در مدلهای اخیر توسعه کهه
از سوی سازمان های بین المللی ترویج می شود ،برای بهبود کیفیت و قابلیت زندگی شهری و نیل به توسعه پایهدار شههری ،الگهوی
حکمروایی خوب شهری مطرح می شود که بر مبنای آن میتوان سحمت ،نظم و امنیت را با پیشرفت و رفاه بهلورت توأمان محقق
کرد .نظریهی حکمروایی خوب شهری که موردپذیرش نخبگان و لاحب نظهران و تأکیهد سهازمانههای جههانی و بههویهژه مرکهز
سکونتگاه های انسانی سازمان ملل موسوم به هبیتات قرارگرفته ،درلدد است تا شهرها هرچه کارآمهدتر ،عادالنههتهر ،ایمهنتهر و
پایدارتر شوند .با توجه به آسیبپذیری شهرها در برابر زلزله ،امروزه یکی از رویکردهای مورد توجه مدیریت بحران در برخورد با این
پدیده طبیعی ،پرداختن به مسئله ایمنسازی شهرها و انجام اقدامات پیشگیرانه به منظور کاهش آسیبهای ناشی از زلزله مهیباشهد.
لذا در این پژوهش سعی بر آن است تا به بررسی نقش حکمروایی خوب شهری بهعنوان یک الگوی مدیریت شههری در رابطهه بها
کاهش آسیبپذیری مسکن توجه شود.
شیوه های متعددی برای تعریف واژه حکمروایی وجود دارد بنیانهای نظری این واژه در بسیاری از زمینههای مطالعاتی وجود دارد:
این زمینههای مطالعاتی عبارت؛ اقتصاد نهادی ،روابط بینالملل ،مطالعات توسعه ،علوم سیاسی و مهدیریت .بههطهورکلی حکمروایهی
یک روش یا سازوکار برای حلوفصل طیف گستردهای از تعارضات است که بازیگران آن به رضایت دوطرفه رسیده و تصهمیمات از
طریق مشورت باهم گرفته میشود و مشارکت در اجهرای تصهمیمات لهورت مهیگیهرد (؛Haus & Schimitter, 2002: 53
 .)Heinelt, 2005:19,یکی از مواردی که در زمینه توسعه جوامع مورد توجهه قهرار گرفهت مقولهه اداره جامعهه و نحهوه ارتبهاط
ادارهکنندگان (حاکمان ،دولت) با مردم بوده است .به طوری که بانک جههانی در مطالعهات سهال  1989دریافهت حکمروایهی شهیوه
مدیریت اداره کشور یا رابطه شهروندان با حکومتکنندگان موضو محوری توسعه است (.)Taghvaei & Tajdar, 2009: 48
در همین رابطه جوامع برای جلوگیری از هدر رفتن و اتحف منابع و درگیر کردن مردم با امر توسعه و نحوه ارتباط حاکمهان و مهردم
حکمروایی روزبهروز اهمیت بیشتری می یابد .اما امروزه این واژه غالباً برای تشریح نحوه مناسب اعمال قدرت به منظور توسعه پایدار
بهکاربرده میشود .حکمروایی خوب سنگ بنای توسعه پایدار میباشد ( .)Mafnuisa, 2004: 490درواقع در هر جامعهای هنگام
جستوجو برای راه حل توسعه پایدار ،همواره حکمروایی خوب بهعنوان یک ابزار حیاتی برای پیشبرد توسعه پایدار معرفی میگهردد
( .)Kardo, 2012:1166بهطورکلی حکمروایی اشکال جدیدی از تصمیمگیری جمعی را تولیف مینماید که قلمروهای مختلفی
را شامل میشود (مانند حکومت ،بازار و جامعه مدنی) و همچنین مبتنی بر شبکههای پیچیدهای از بازیگران به هم وابسهتهای اسهت
که این بازیگران متعلق به بخش های عمومی ،شهبه عمهومی ،خصولهی ،داوطلبانهه و اجتمهاعی هسهتند .براسهاس ایهن تولهیف،
حکمروایی منجر به تجدید ساختار تعامحت میان حکومت و جامعه مدنی و همچنین از بین بردن مرزههای میهان بخهش عمهومی و
خصولی میشود ( .)Bovaird, 2005: 221درواقع مفهوم حکمروایی از اواخر دههه  1980وارد مباحه مهدیریتی و اداره امهور
محلی شد که باع تغییر پارادایم به سمت حکمروایی خوب و توسعه پایدار گردیده است .در فرهنهگ لغهت آمریکهایی ههرتیژ واژه
حکمروایی بهعنوان فعالیت یا شیو عمل یا قدرت حکمراندن معنا شده است ( .)Moezzen, 2012:16حکمروایی به روابط بهین
دولت و جامعه مدنی ،حکمرانان و حکمروایی شوندگان ،حکومت و حکومت شوندگان مربوط مهیشهود .درواقهع حکمروایهی کهه در
مقیاس گوناگون محلی ،شهری ،ملی و حتی بینالمللی به کار می رود بر همیاری دولت و جامعه مدنی مبتنی است .ایهن مفههوم بهر
این الل بنیادی استوار است که دولتها بهجای آنکه بهتنهایی مسئولیت کامل اداره جامعه را در تمام سطوح آن بر عهده گیرنهد و
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به تعبیر دیگر ،حکومت کنند ،باید در کنار شهروندان ،بخش خصولی و مردمی ،بهعنوان یکهی از نهادهها یها عوامهل مسهئول اداره
جامعه محسوب شوند .با این تعبیر ،دولت نقش تسهیلکننده و زمینه ساز توسهعه جامعهه را در سهطوح ملهی ،محلهی و شههری ایفها
می کند .با ورود شهروندان یا به مفهوم سازمانیافتهتر آن ،جامعه مدنی ،به عرله تصمیمگیری و سیاستگذاری ،فرآیند اداره شهر از
یک نظام اقتدارگرا و آمرانه به فرآیندی مردم ساالر و مشارکتی تبدیل خواهد شد .با توجه به اینکه شههرها عرلهه الهلی زنهدگی
امروزی به شمار می آیند و بخش عمده پویشهای اجتماعی در شهرها روی میدهد ،مفهوم حکمروایی در مقیهاس شههر ،اهمیتهی
ویژه مییابد ( .)Burakpour, 2006: 492در سطح شهری ،مفهوم حکمروایهی شههری بهر یهک محهیط اجتمهاعی – سیاسهی
تجزیهشده و مرکب و الگوی انعطافپذیرتر و بازتر در تصمیمگیری داللت مینماید (.)Van den dool et al, 2015:14
در طی دهه های اخیر گزارش ها و مطالب نسبتاً زیادی پیرامون حکمروایی شهری بهویژه با محوریت بانک جهانی که ابدا کننده
واژه حکمروایی و توسعه دهنده آن می باشد منتشرشده است .لذا الگوی حکمروایی شهری یک فرم جدید از حاکمیت شههری اسهت
که پاسخگوی ضرورت تعادل چندوجهی میهان عنالهر و نیروههای تأثیرگهذار در جههت پایهداری توسهعه و شههروندمداری اسهت
( .)Kazemia, 2007: 3ازاینرو توجه و تعمق در الگوی یادشده ،کمک زیادی به یافتن ترکیب جدیدی از همکاری سهه بخهش
دولت ،جامعه مدنی و بخش خصولی در ارائه خدمات عمومی بهتهر دارنهد ( .)Maharati et al, 2012: 3بنهابراین حکمروایهی
شهری فرآ یندی است چندجانبه میان کنشگران رسمی اداره شهر ازیک طهرف و نیهز فعهاالن عرلهه مهدنی بههعنهوان کنشهگران
غیررسمی که تعامحت چندوجهی آنها می تواند به سازگاری منافع گوناگون در بین کنشهگران منجهر شهود .آنچهه در ایهن مفههوم
پیداست همانا وارد شدن جامعه مدنی و نیز بخش خصولی به فرآیند برنامهریزی و اداره امور (شهری) است .این در حالی است کهه
حکومت ،مجموعه نهادهای رسمی و حقوقی باقدرت قانونی است ( .)Burakpour, 2006: 495-96با این اولهاف حکمروایهی
شهری یعنی اثرگذاری همه ارکان اثرگذار شهری بر مدیریت شهر ،با تمام سازوکارهایی که بهسوی تعالی شهر و شهروندان حرکهت
کنند ،نه اینکه عرلههای عمومی و خصولی کنار گذاشته شوند و فقط عرلهههای دولتهی اختیهاردار آن دو باشهد ( Kazemia,
 .)2007:14زمانی که لفت خوب به حکمروایی شهری اضافه میشود باید دارای یک سری ویژگیها باشد .این حکمروایهی بایهد
مثثر ،مشارکتی ،شفاف ،پاسخگو و عادالنه باشد و مقررات قانونی را اعمال کند .در واقع فرآیندی است که بهوسهیله دولهت ههدایت
میشود ولی با همکاری بخش خصولی و جامعه مدنی بهپیش میرود .مشارکت و تعامل سازنده هر سه بخش برای تحقق توسهعه
انسانی ضرورت دارد ( .)Sharifian Thani, 2001:50بنابراین مفهوم حکمروایی خوب شهری جهز مفهاهیم هنجهاری بهوده و
میتواند بهعنوان الگوی عملکردی استفاده شود .این حکمروایی میتواند بهعنوان جستجوی راحلهایی باشد که از طریق مهذاکراتی
که با استفاده از روشهای متعدد و همچنین درگیری بهازیگران بخهش رسهمی (دولتهی) و غیررسهمی (غیردولتهی) ،بهه دسهت آیهد.
حکمروایی خوب شهری همچنین بهعنوان یک مفهوم بنیادی باهدف بهبود مهارتهای اداری و بهرهوری ،شفافیت ،مبارزه با فساد و
افزایش پاسخگویی مقامات شهری برداشتشده است (.)Kedago et al, 2010:1
در هنگام وقو زلزله در مدتزمان بسیار کم به علت ناپایداری عنالر و فضاهای شهری در برابر نیروههای زلزلهه و عهدم آمهادگی
مردم ،آسیبهای فیزیکی به اشکال گوناگون (تخریب ،آتشسوزی و )...در محیط شهری ایجاد میشود .آسیبهای فیزیکهی ،سهبب
ایجاد آسیبهای جانی و مالی و عملکردی و در نتیجه سبب بروز آسیبهای اجتماعی ،اقتصادی و عدم تعادل در سیسهتم شههری و
انسان میگردد .بنابراین برای حفظ تعادل در سیستم شهر و انسان ،بایستی که آسیبهای زلزله را به حداقل رساند ،ازاین رو دولتها
به دنبال راهکارهایی جهت کاهش خسارات این حوادث میباشند ،با توجه به اینکه هنوز روش شناخته شدهای برای تغییر مکهانیزم
زلزله وجود ندارد ،تنها با شناخت نحوه عمهل و رفتهار آن در منهاطق شههری و بههکهارگیری اسهتراتژیههای مختلهف از جملهه در
برنامهریزیهای شهری میتوان سبب تغییر عمل خطر و تغییر آسیبهای بهالقوه گردیهد (.)Arab Ella Firoozjah, 2011:42
یکی از مهمترین عوامل در کاهش ضایعات زلزله وجود آمادگی قبلی یک جامعه برای برخورد با بحران زلزله میباشد .آمادگی بهرای
برخورد با زلزله جنبههای گوناگونی دارد ،کاهش آسیبپذیری شهر در برابر زلزله تنها از طریق تمهیدات ساختمانی به دالیهل متعهدد
مقدور نخواهد بود و هنگامی تحقق مییابد که ایمنی شهر در برابر خطرهای زلزله بهعنوان یک هدف اساسی در تمامی برنامهههای
توسعه مدنظر قرار گیرد ( .)Moussapur, 2005: 98میتوان با الحح وضعیت شهرسازی آسیبپذیری شهرها را در برابر زلزلهه
به میزان زیادی کاهش داد ،به عبارت دیگر ایمنی شهری در برابر زلزله را به عنوان یک هدف عمده میبایهد در فرآینهد شهرسهازی
وارد ساخت .تنها در این لورت است که میتوان به شهرهایی مقاوم در برابر زلزله دست یافت .عنالری مانند سهاختار شههر ،بافهت
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شهر ،فرم شهر ،تراکمهای شهری ،شبکه ارتباطی شهر ،مکانگزینی عنالر شهری و ...از هدف فوق تأثیر میپذیرند .ابعاد شهرسازی
مرتبط با کاهش آسیبهای زلزله میتواند در قالب موضوعات مختلف دستهبندی و تجزیه و تحلیل شود ( .)Azizi, 2005بنهابراین
ابزار متنوعی برای مدیریت توسعه توسط مدیریت شهری وجود دارد .به طور مثال مقررات منطقه بندی که فشار و تهراکم توسهعه را
در نواحی خطرناک محدود می کند .مقررات تفکیک اراضی شهری ،تحصیل نواحی خطرناک با ارزشهای محیطی یا فضهاهای بهاز،
مکان یابی مجدد توسعه های موجود در معرض خطر ،استانداردهای طراحی و مکانی زیرساختها و برنامههای اطحعات عمومی کهه
هشدار و آگاهی را نسبت به خطرات باال میبرد .در بین کاربریهای شهری ،کاربری مسکونی مهمترین و حساستهرین عرلهه در
هر شهری است که بهطور متوسط حدود  50درلد از سطح کاربریهای هر شهری را در بر میگیهرد ،لهذا شهرایط فیزیکهی و غیهر
فیزیکی حاکم بر آن در پیامدهای وقایعی چون زلزله بسیار تعیینکننده است .درواقع اهمیت باالی مسکن به دلیهل ایهن اسهت کهه
مکانی است برای آرامش ،استراحت و بخش الینفکی از زندگی مردم است .ازاینرو پیشبینی مکان مناسب جهت ایجهاد مسهکن از
اهمیت زیادی برخوردار است .بنابراین مدیریت شهری باید طوری برنامه ریزی کند که این بخش در هنگام وقو زلزله دچار آسهیب
نشود ( .)Qa'ed Rahmati et al, 2012: 2بنا بر آنچه گفته شد به دلیل ضعف برنامهریهزی ،طراحهی نامناسهب سهاختمانهها،
بی دقتی در اجرای الولی پروژه های عمرانی ،عدم مراقبت کافی به تعمیر و نگهداری و اسکان در اراضی در معرض خطر ،شهرها به
مکانهایی آسیب پذیری تبدیلشده اند .برای کاهش آسیب پذیری شهرها در برابر زلزله ،کارآمدترین سطح برنامهریهزی مهیبایسهت
مورد مداقه قرار گیرد .کاهش آسیبپذیری شهر در برابر زلزله تنها از طریق تمهیدات ساختمانی به دالیل متعدد مقدور نخواهد بود .و
هنگامی تحقق مییابد که ایمنی شهر در برابر خطرهای زلزله بهعنوان یک هدف اساسی در تمامی برنامههای توسهعه مهدنظر قهرار
گیرد .درواقع میتوان با الحح وضعیت شهرسازی و ایجاد یک مدیریت شهری کارآمد آسیبپهذیری شههرها را در برابهر زلزلهه بهه
میزان زیادی کاهش داد .ابزار متنوعی برای مدیریت توسعه و کاهش آسیبپذیری وجود دارند .برنامه و ریزی و مهدیریت شههری را
میتوان بهعنوان یک مثلفه و ابزار مهم برای کاهش اثرات زلزله در نظر گرفت ( .)Amini, 2004: 4از مطالعات مرتبط با حهوزه
حکمروایی شهری میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 )2006( Kendi stovartدر مقالهای با عنوان " طراحی شاخصهای حکمروایی خوب شهری :اهمیهت مشهارکت شههروندان و
ارزیابی این امر در منطقه بزرگ ونکوور" را مورد بررسی قرار میدهد .این مقاله به ارزیابی حکمروایی خوب شهری و شهاخصههای
مربوط به آن میپردازد ،نویسنده پنج مثلفه مهم حکمروایهی خهوب شههری را کهارایی و اثربخشهی ،مسهاوات و برابهری ،مشهارکت،
پاسخگویی و امنیت معرفی کرده و برای هر مثلفه چند شاخص مشخص میکند .در این مقالهه بیشهتر بهر روی موضهو مشهارکت
شهروندان برای تحقق حکمروایی خوب شهری تأکید میشود )2012( Zhoma&Reyozo .در مقالههای آسهیبپهذیری منهاطق
مختلف مسکونی در برابر حادثه زلزله (نمونه موردی :کشور چین) را مورد بررسی قرار میدهد .در این پژوهش شهرسهتان تیهانجین
بهعنوان منطقه مورد مطالعه در نظر گرفته شده است و تمرکز پژوهشگران بر روی وضعیت ایمنی محیطههای مسهکونی در منطقهه
هدف بوده و به ارزیابی عددی آسیب پذیری مساکن موجود پرداخته شده و تحقیقات مشخص نمود است که در لورت وقهو زلزلهه
چه خطراتی مساکن منطقه را تهدید می نماید و درنهایت امر محققان به ارائه پیشنهادها در این زمینه پرداختهانهد)2015( Hiyli .
در مقالهای" نظریه برنامه ریزی :شهر خوب و حکمروایی آن" را مورد بررسی قرار میدهد .این مقاله بهه بررسهی در زمینهه تئهوری
برنامه ریزی در مورد رابطه بین شهرها ،حکمروایی و مداخحت برنامهریزی می پردازد .و ایدههای در حال تغییر در مورد شهر خوب و
اینکه چه چیزهایی یک حکمروایی خوب را به وجود میآورد را مورد بح و بررسی قرار میدهد .و در تئوریهای برنامههریهزی بهه
این نکته تأکید میکند که نظریه حکمروایی در بهبود عملکرد مدیریتی و بهبود کیفیت مکانی مثثر است.
بوراکپور ( )1385در مقالهای به بررسی حکمروایی شهری و نظام اداره شهرها در ایران میپردازد؛ در این پژوهش بهرای سهنجش
میزان تحقق حکمروایی در شهرهای ایران ،همدان و اسحمشهر به عنوان دو نمونه از شهرهای میانی کشور انتخابشهدهانهد .نتهایج
حالل از مشاهدات میدانی و سنجش شاخص های متعدد ،حاکی از پایین بودن میزان حکمروایی شهری در شهرهای نمونهه اسهت.
همچنین براساس مبانی نظری حکمروایی شهری و یافته های حالل از بررسی روندهای جاری در نظام اداره امور شهری ،راهبردها
و سیاست هایی به منظور گذار از حکومت شهری به حکمروایی شهری ارائهشده است .رحمهانی و کشهاورز ( )1389در مقالههای بهه
بررسی الگوی حکمروایی خوب شهری و نقش دولت در مدیریت و ادارهی امور شهرها در ایران مهیپهردازد؛ نتهایج پهژوهش نشهان
میدهد گذار از حکومت شهری بهلورت متمرکز و سلسله مراتبی ،ویژگی یافته و حرکت بهسوی حکمروایی مطلوب ،غیرمتمرکهز و
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مردمساالر امری اجتنابناپذیر است .لذا بهکارگیری رویکرد حکمروایی خهوب و متناسهب بها بافهت فرهنگهی ،سیاسهی و اقتصهادی
کشورمان ،بهعنوان رویکردی که کشور را بیشازپیش در مسیر توسعهی پایدار هدایت خواهد کرد ،ضرورتی بسیار پیداکرده است .در
این راستا ،جهت دستیابی به توسعهی منطقهای و شهری باید ،نهادهای محلی و مردمی را درگیر مسئله کرد و این امر نیازمند ایجهاد
جوامع مدنی است .حاتمینژاد و همکاران ( )1392در مقالهای به ارزیابی جایگاه و نقش حکمروایی خهوب شههری در توسهعه پایهدار
شهری می پردازند؛ این پژوهش بیان می کند که توسعه پایدار شهری با هرگونه مفهوم و کارکردی و مبتنی بهر ههر مکتهب فکهری،
زمانی متجلی میگردد که گذار از حکومت های محلی و حکمرانهی شههری بهه مهدیریت شههری و عبهور از مهدیریت شههری بهه
حکمروایی خوب شهری محقق شود .حکمروایی خوب شهری براساس مدل مناسبی از مشارکت آحاد مهردم بهر پایهه یهک اعتقهاد
داوطلبانه و هوشمندانه و مبتنی بر یک سری از مثلفههای ارزشمند مدیریت شهری در میدان عمهل بهه اثبهات مهیرسهد .در میهان
شاخص های مطرح حکمروایی خوب شهری همانند :شفافیت ،پاسخگویی ،مسئولیتپذیری ،مردمساالری ،ظرفیتسازی ،نهادسهازی
و شاخص مشارکت آحاد مردم بهعنوان شاخص برتر جلوهگری میکند.
با توجه به ادبیات نظری و پیشینه تحقیق می توان گفت حکمروایی خوب شهری ،شیوه نوین مدیریتی و اداره جامعه به شیوه مردم
ساالرانه و یکی از اشکال مدیریت شهری در جوامع امروزی است که در جهت حاکمیت ،مشارکت ،مسئولیتپهذیری ،پاسهخگویی و
شفافسازی تحش میکند و میتواند توسعه کالبدی سکونتگاه های شهری را تحقق بخشد .حکمروایی خوب با دخالهت دادن مهردم
در فرآیند برنامهریزی آنها را از افراد منفعل به افراد فعال تبدیل کرده است .در الگوی حکمروایی خوب بها دخیهل شهدن مهردم در
مسائل مربوط به خودشان و سرنوشتشان و همچنین رسیدن به توافق جمعی و اجما و با در نظر گرفتن منافع همه افراد و گروههها
به دنبال ایجاد سازمان های مبتنی بر جوامع محلی به عنوان بستری برای تسهیل مشارکت فعال افهراد محلهی مهیباشهد .براسهاس
ادبیات حکمروایی می توان به این نتیجه رسید که مفهوم حکمروایی خوب به خصوص حکمروایی خوب شهری میتواند کلیهد حهل
معمای توسعه کالبدی شهری ،افزایش سطح کیفی سکونتگاه های شهری و کیفیت زنهدگی شههروندان ،ایجهاد شههرهای پایهدار و
افزایش مقاومت و ایمنی ساختمان های شهری و رفع نیازهای اساسی آنهان بههخصهوص دسترسهی بهه خهدمات و امکانهات باشهد.
همچنین حکمروایی خوب شهری به حمایت از حقوق قانونی و مشرو شهروندان اعهم از آزادی بیهان ،آزادی فعالیهتههای متنهو
برخاسته است .چنین رویکردی الزامات توسعه پایدار شهری به خصوص توسعه کالبدی و افزایش ایمنی شهرها را فراهم میآورد .بها
توجه به مباح ارائه شده می توان گفت که مسئولیت پذیری ،شفافیت ،مشارکت ،پاسخگویی ،عدالت محوری ،کهارایی و اثربخشهی،
اجما جمعی و قانون مداری به عنوان الول اساسی در ظهور حکمروایی خوب مطهرح مهیشهوند .بنهابراین مهیتهوان گفهت کهه
حکمروایی خوب شهری با مشار کت وسیع مردم ،افزایش خوداتکایی ،تکثرگرایی ،همکاری بین کنشگران شهری ،واگذاری قدرت به
سطوح محلی و ایجاد نهادهای مثثر و کارا در محیط شهری توسعه کالبدی و شهری ایمن در برابر حهوادث را تحقهق مهیبخشهد و
آسیب پذیری مساکن را در برابر مخاطرات محیطی کاهش می دهد .در نهایت مدل مفهومی تحقیهق بههلهورت شهکل ( )1ترسهیم
میگردد.

شکل  .1مدل نظری پژوهش
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روش پژوهش
پژوهش حاضر بر مبنای هدف از نو کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری دادهها از نو تولیفی  -همبستگی میباشد .در قسهمت
تحلیل دادهها از فن مدلسازی معادالت ساختاری با رویکرد روش حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرمافزار  smart pls3برای
بررسی مدل مفهومی تحقیق بهره گرفته شده است .مدلسازی معادالت ساختاری از دو بخش مدل اندازهگیهری و مهدل سهاختاری
تشکیلشده است و متغیرهای مدل در دو دسته متغیرهای پنهان و آشکار تقسیمبندی میشوند که متغیرهای پنهان نیهز در سهطوح
مختلف بکاربرده میشوند .بخش مدل اندازهگیری شامل سثالهای (شاخصها) هر بعد همراه با آن بعد است و روابط میان سثالهها
و ابعاد در این بخش مورد تجزیهوتحلیل قرار میگیرد .بخش مدل ساختاری نیز حاوی تمهامی سهازهههای مطهرح در مهدل الهلی
پژوهش است و میزان همبستگی سازهها و روابط میان آنها در این قسمت مورد تمرکز واقع مهیشهود .شهاخصههای تحقیهق بها
استفاده از مطالعات کتابخانهای و بررسی تحقیقات گذشته تدوینشده است .در ایهن پهژوهش از شهاخصههای (مشهارکت ،عهدالت
محوری ،توافق و اجتما محوری ،کارایی و اثربخشی ،قانونمندی ،شفافیت ،مسئولیتپذیری و پاسخگویی) با  38سثال اسهتفادهشهده
است در جدول ( )1مشاهده میشوند .جامعه آماری با توجه به موضو پژوهش .کارشناسان حوزه برنامهریزی شهری میباشند که با
استفاده از نمونهگیری هدفمند  40نفر بهعنوان نمونه انتخاب گردید .در جدول ( )2مشخصهات تولهیفی پاسهخگویان آمهده اسهت.
مقیاس اندازهگیری براساس طیف لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد و نحوه نمره دهی پرسشها نیز از نمره  1تا  5میباشد.
جدول  .1شاخصها و گویههای تحقیق
شاخص

مشارکت
عدالت محوری
توافق و اجتما محوری
کارایی و اثربخشی
قانونمندی

گویه
 .1تا چه اندازه مدیران و مسئوالن شهری در تصمیمگیریهای مربوط به مسائل و مشکحت شهری (نارساییهای کالبدی ،عملکردی ،اقتصادی و اجتماعی و
زیستمحیطی نامطلوب) که منجر به آسیبپذیری مسکن میشوند ،با شهروندان مشورت میکنند؟
 .2تا چه اندازه اعمال تصمیمات مردم در تهیه طرحهای توسعه شهری (جامع ،تفصیلی و )...توسط مدیران شهری در کاهش آسیبپذیری مسکن مثثر است؟
 .3تا چه اندازه مشارکت دادن شهروندان در اجرای برنامههای عمرانی ،بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری در کاهش آسیبپذیری مسکن مثثر است؟
 .4مشارکت شهروندان بانهادهای مرتبط با مدیریت شهری در اجرای قوانین مرتبط مقررات ملی ساختمان تا چه اندازه درکاهش آسیبپذیری مسکن مثثر است؟
 .5زمینهسازی برای افزایش حضور بخش خصولی از طریق اطح رسانی و آموزش شهروندان تا چه اندازه در کاهش آسیبپذیری مسکن مثثر است؟
 .1تا چه اندازه توزیع عادالنه منابع و امکانات شهری (دسترسی به فضاهای باز عمومی ،خیابانهای اللی ،عرض مناسب معابر و توزیع فضایی مناسب کاربری
ها) در کاهش آسیبپذیری مسکن مثثر است؟
 .2رعایت عدالت و انصاف برای همه شهروندان در اجرای قوانین مربوط به ساختوساز تا چه اندازه باع کاهش آسیبپذیری مسکن میشود؟
 .3تدوین قوانین و مقررات ویژه ساختوساز و الزام مالکان ،سازندگان و مهندسان ناظر به رعایت قوانین و مقررات تدوینشده تا چه اندازه در کاهش
آسیبپذیری مسکن مثثر است؟
 .4ترجیح منافع جمعی بر منافع شخصی توسط شهروندان (عقبنشینی جهت تعریض معابر ،تخطی نکردن از قوانین مصوب ،رعایت الول فنی و ایمنی
ساختمان) تا چه اندازه در کاهش آسیبپذیری مسکن مثثر است؟
 .1تعامل و هماهنگی بین روابط و تصمیمات سازمانها و نهادهای قانونی نظارت برساخت و ساز (وزارت راه و شهرسازی ،شهرداری ،سازمان نظاممهندسی و
شهروندان) تا چه اندازه در کاهش آسیبپذیری مسکن مثثر است؟
 .2وجود ارتباط متقابل و تعامل سازنده بین شهرداری و شورای شهر (مدیران شهری) با نهادهای بخش خصولی (شهروندان ،بساز بفروشها و )...تا چه اندازه
در کاهش آسیبپذیری مسکن مثثر است؟
 .3هماهنگسازی سازمانهای مرتبط با آسیبهای کالبدی مربوط به بنا نظیر زلزله (سازمان مدیریت بحران ،شهرداری و )...تا چه اندازه در کاهش آسیبپذیری
مسکن مثثر است؟
 .4وجود تفاهم بین سازمانهای تهیهکننده ،تصویبکننده (شورای عالی شهرسازی و معماری ،راه و شهرسازی ،مهندسین مشاور و )...و اجراکننده پروژهها و
طرحهای شهری (شهرداری) تا چه میزان در کاهش آسیبپذیری مسکن مثثر است؟
 .1ارزیابی و تحلیل آسیبپذیری لرزهای بافتهای فرسوده تا چه اندازه در مقاومسازی و کاهش آسیبپذیری مسکن مثثر است؟
 .2آییننامه  2800بهعنوان جدیترین ضابطه مقابله با خطرات زلزله در ایران تا چه اندازه در مقاومسازی مسکن مثثر بوده است؟
 .3تا چه اندازه نقص نیروی انسانی ،قابلیت مهندسین ،نظارت نهادهای مرتبط در اجرایی شدن مفاد آییننامه  2800مثثر است؟
 .4شناخت لحیح ابعاد بحیای طبیعی (سیل ،زلزله و )...بهعنوان اولین گام در فرایند مدیریت بحران تا چه اندازه منجر به مقاومسازی و کاهش آسیبپذیری
مسکن میشود؟
 .5تا چه اندازه استقرار نامناسب عنالر کالبدی و کاربریهای زمین شهری ،قدمت باال و کیفیت پایین بناها دریافتهای فرسوده در افزایش آسیبپذیری مسکن
مثثر است؟
 .1تا چه اندازه با بهکارگیری تمهیدات برنامهریزی شهری و ارزیابی درجات آسیبپذیری در مقیاسهای مختلف و ارائه راهحلهای مقابله با خطر میتوان باع
کاهش آسیبپذیری مسکن شد؟
 .2اجرای آییننامه  2800توسط مدیران شهری تا چه اندازه در کاهش آسیبپذیری مسکن مثثر است؟
 .3تا چه اندازه ترکیب منظم قطعات همشکل و هماندازه و ایجاد یک بافت منظم (منظم بودن در ارتفا و پحن) منجر به کاهش آسیبپذیری مسکن میشود؟
 .4تا چه اندازه تخلفات ناشی از عدم رعایت ضوابط و مقررات مصوب (احداث ساختمان بدون پروانه ،یا مازاد بر پروانه ساخت یا مغایر آن) در افزایش
آسیبپذیری مسکن مثثر است؟
 .5تا چه اندازه اجرای لحیح آرا کمیسیون ماده  100قانون شهرداریها (تخریب و انهدام تمام یا قسمتی از ساختمان ،ملزم کردن متخلف به انجام الححات و
تغییرات و دریافت جزای نقدی) در کاهش آسیبپذیری مسکن مثثر است؟
 .6تا چه اندازه استفاده از مصالح کمخطر در نمای ساختمانها در کاهش آسیبپذیری مسکن مثثر است؟
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شفافیت
مسئولیتپذیری
پاسخگویی

 .1تدوین قوانین شفاف و بدون ابهام در زمینه ساختوساز تا چه اندازه در کاهش آسیبپذیری مسکن مثثر است؟
 .2تا چه اندازه آگاه کردن شهروندان توسط مدیران شهری از مفاد قوانین و مقررات مرتبط با ساختوساز (آییننامه  ،2800مقررات ملی ساختمان و )...در کاهش
آسیبپذیری مسکن مثثر است؟
 .3ارائه اطحعات بهطور شفاف از مباح فنی و اجرایی بهموقع ،عینی و در میان گذاشتن آنها با مردم تا چه اندازه در کاهش آسیبپذیری مسکن مثثر است؟
 .4تا چه اندازه آموزشهای الزم جهت مقاومسازی سازه بناهای فرسوده مطابق جزئیات ساختمانی و آشنا کردن شهروندان با الول ساخت مسکن مقاوم توسط
مدیران شهری میتواند منجر به کاهش آسیبپذیری مسکن شود؟
 .5اعطای شناسنامه فنی ساختمان که جهت نظارت بر همه مراحل ساختوساز و به منظور جلوگیری از بروز تخلفات ساختمانی و افزایش ایمنی ساختمانهاست
تا چه اندازه در کاهش آسیبپذیری مسکن مثثر است؟
 .1تا چه میزان مدیران و مسئوالن شهری (شورای شهر ،شهرداری و ).در قبال مسئولیت و وظیفهای که برعهدهگرفتهاند (تدوین قوانین تسهیل گر در قبال
بهسازی و نوسازی مسکن در بافتهای فرسوده ،ایجاد راهحلهای تشویقی برای ترغیب شهروندان جهت بهسازی و نوسازی مسکن که باع کاهش
آسیبپذیری مسکن میشوند) احساس مسئولیت کرده و آن را بهدرستی انجام دادند؟
 .2تا چه اندازه آگاه کردن مردم توسط مدیران شهری در قبال مسائل و مشکحت مساکن آنها (مجاورت مخاطرات احتمالی با مساکن آنها مثل خطوط گسل،
نامناسب بودن کیفیت ساختمان و )...در کاهش آسیبپذیری مسکن مثثر است؟
 .3تا چه اندازه وجد فساد (رشوهخواری ،پارتیبازی) در سیستم مدیریت شهری که باع اعطای مجوزهای غیرقانونی مانند افزایش تراکم ساختمان بهلورت
غیرقانونی ،قرار دان کاربریهای ناسازگار در مجاورت کاربری مسکونی و ...میشود در افزایش آسیبپذیری مسکن مثثر است؟
 .4کمبود منابع درآمدی پایدار شهرداریها و انگیزه کسب درآمد بیشتر که باع لدور مجوزهای غیرقانونی در شهر میشود (رعایت نکردن حریم
زیرساختهای شهری ،متناسب نبودن عرض معبر و ارتفا ساختمان) تا چه اندازه در افزایش آسیبپذیری مسکن مثثر است؟
 .5عدم کنترل و نظارت مناسب بر ساختوسازهای شهری در سطح شهر تا چه اندازه در افزایش آسیبپذیری مسکن مثثر است؟
 .1تا چه میزان تشریح فعالیتها و پروژههای عمرانی در سطح شهر قبل از اجرا برای شهروندان در کاهش آسیبپذیری مسکن مثثر است؟
 .2توجه مدیران و مسئوالن شهری به نماهای مقاوم در برابر زلزله و رعایت الول ایمنی در نماسازی ساختمانها تا چه اندازه در کاهش آسیبپذیری مسکن
مثثر است؟
 .3بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به ساختمان ویژه در بخش اسکلت و نماسازی تا چه اندازه در کاهش آسیبپذیری مسکن مثثر است؟
 .4پاسخگویی مدیران و مسئوالن شهری به شهروندان که از ایجاد فعالیتهای خودسر و بیمسئولیتی در شهر جلوگیری میکند تا چه اندازه در کاهش
آسیبپذیری مسکن مثثر است؟

جدول  .2مشخصات توصیفی پاسخگویان
متغیر
سن
جنس
تحصیحت

طبقه

فراوانی

درصد

 30تا 40
 40تا 50
 50تا 60
مرد
زن
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری

13
17
10
26
14
5
13
22

32
42
25
65
35
12
32
55

یافتهها و بحث
روایی همگرا و واگر
روایی پرسشنامه توسط دو معیار همگرا و واگر که مختص مدل سازی معادالت ساختاری است ،بررسهی شهد .روایهی همگهرا بهه
میزان توانایی شاخص های یک بعد در تبیین آن بعد اشاره دارد و روایی واگرا نیز بیانگر این مطلب است که سازههای مدل پژوهش
بایستی همبستگی بیشتری با سثالهای خود داشته باشند تا سازههای دیگر ( .)Talebi et al, 2013: 76بهرای ارزیهابی روایهی
همگرا از معیار ( AVEمیانگین واریانس استخراج شده) مربوط به متغیرهای مرتبه اول استفاده شد که نتایج این معیار در جدول ()3
نشان دادهشده است.
جدول  .3میانگین واریانس متغیرهای استخراجشده شاخصهای پژوهش
متغیر
مشارکت
عدالت محوری
توافق و اجتما محوری
کارایی و اثربخشی
قانونمندی
شفافیت
مسئولیتپذیری
پاسخگویی

AVE
0/615
0/578
0/571
0/612
0/550
0/617
0/563
0/602
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مقدار محک برای سطح قبولی  0/4 AVEمیباشد .همانگونه در جدول ( )3آمده است ،تمامی مقادیر  AVEمربوط به سازهها از
 0/4بیشتر بوده و این مطلب ،مثید این میباشد که روایی همگرای پرسشنامه پژوهش در حد قابل قبول است .روش دیگر بررسهی
روایی همگرا ،آزمون بار عرضی است .در این آزمون انتظار میرود بار هر معرف برای هر متغیر مکنون بیشتر از بارههای عرضهی یها
بار آن معرف برای سایر متغیرهای مکنون باشد .آزمون بار عرضی ارزیابی روایی را در سطح معرف فراهم میکند.
جدول  .4بارهای عاملی گویه ها (آزمون بار عرضی)
توافق

کارایی و اثربخشی

قانونمندی

عدالت محوری

-

0/546277

0/6440003

e1

0/145219

0/779012

e2

0/37525

0/831451

e3

0/307592

0/738537

e4

0/474011

gh1

0/415699

gh2

0/07684

gh3
gh4
k1

شفافیت

پاسخگویی

مسئولیتپذیری

مشارکت

0/34805

0/221609

0/370889132

0/304602

0/64805

0/46171

0/265972

0/315532

0/598943881

0/554183

0/426361

0/4997525

0/194345

0/601547

0/176580595

0/657445

0/542356

0/482847

0/122275

0/49781

0/255743615

0/56346

0/454583

0/633354

0/365591

0/539788

0/425810078

0/595016

0/199855

0/747555

0/83396

0/356695

0/6284847

0/295606674

0/627194

0/314713

0/380639

0/889647

0/386005

0/342413

-0/008634795

-0/0752

0/304382

0/444578

0/488225

-0/17431

0/196578

-0/2913228821

0/0724545

-0/17349

0/430486

0/609805

0/114246

0/161839

0/443661

0/354173619

0/419445

0/061928

0/850791

0/701431

0/527811

0/202152

0/446885

0/17493848

0/358183

0/205427

0/803013

0/699102

0/44799

K2

0/478619

0/422718

0/333049196

0/354983

0/681846

0/683838

0/182066

0/605483

K3

0/429797

0/324718

0/44530445

0/500646

0/801368

0/311225

0/323989

0/74577

M1

0/49956

0/260919

0/350990576

0/196775

0/81148

0/452572

0/155379

0/482667

M2

0/199287

0/543995

0/10091196

0/562702

0/676618

0/055556

0/071444

0/438823

M3

0/63648

0/529999

0/210435442

0/239255

0/836759

0/476334

0/313141

0/421348

M4

0/312508

0/571025

0/346024327

0/664473

0/564714

0/280842

0/31334

0/650297

ma1

0/616606

0/897339

0/55157924

0/924873

0/353938

0/57294

0/631292

0/578102

ma2

0/18985

0/371453

0/506836879

0/701587

0/16573

0/402596

0/394488

0/547654

ma3

0/352852

0/676622

0/47108834

0/850612

0/243333

0/321091

0/35308

0/539154

ma4

0/190572

0/49538

0/092269437

0/459555

0/186422

0/135496

0/533257

0/229817

ma5

0/818744

0/380035

0/854180104

0/425095

0/438778

0/520696

0/446305

0/352497

p1

0/316266

0/039453

0/839860607

0/454094

0/192628

0/102921

0/050507

0/414733

p2

0/74699

0/32324

0/847049186

0/448882

0/300009

0/267944

0/099348

0/350481

p3

0/079952

0/066228

0/506794602

0/419982

0/067534

0/113098

0/339175

0/306432

p4

0/424186

0/816304

0/32979161

0/83972

0/3188

0/50567

0/64442

0/624306

sh1

0/282112

0/613204

0/087355546

0/425243

0/55635

0/117507

0/02467

0/443181

sh2

0/459388

0/903557

0/177129493

0/714154

0/437814

0/425274

0/535256

0/362874

sh3

0/552394

0/854234

0/426751456

0/712088

0/333153

0/549108

0/619185

0/296988

sh4

0/415874

0/705542

0/10966087

0/500495

0/516321

0/518987

0/57047

0/445622

sh5

0/78099

0/461559

0/544900941

0/35735

0/319419

0/256926

0/342525

-0/01113

T1

0/861537

0/616914

0/513787085

0/455916

0/371925

0/290839

0/380094

0/189179

T2

0/601382

0/128119

0/591544115

0/25442

0/619178

0/28582

0/177307

0/512015

T3

جدول ( )4نشان میدهد که بارهای عاملی شاخص های درون هر سازه نسهبت بهه سهازه بیرونهی آن مقهدار بیشهتری را بهه خهود
اختصاص میدهند که این میتواند نشاندهنده روایی همگرا در بین شاخصهای هر یک از سازهههای پهژوهش باشهد .در قسهمت
روایی واگر ،میزان تفاوت بین شاخص های یک سازه با شاخصهای سازههای دیگر در مدل مقایسه مهیشهود .ایهن کهار از طریهق
مقایسه جذر  AVEهر سازه با مقادیر ضرایب همبستگی بین سازهها محاسبه میگردد .درلورتیکه سازهها با شاخصهای مربهوط
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به خود همبستگی بیشتری داشته باشند تا با سازههای دیگر ،روایی واگرای مناسب مدل تأیید میشود .برای این کار مهاتریس بایهد
تشکیل داد مقادیر قطر اللی جذر ضرایب  AVEهر سازه میباشد و مقادیر پایین قطر اللی ضرایب همبستگی بین ههر سهازه بها
سازههای دیگر است این ماتریس در جدول ( )5نشان دادهشده است:
جدول  .5ضرایب همبستگی سازهها
شاخص

توافق

عدالت

توافق
عدالت
قانونمندی
مشارکت
کارایی و اثربخشی
مسئولیتپذیری
شفافیت
پاسخگویی

1/000
0/300
0/404
0/571
0/369
/480
0/553
0/724

1/000
0/448
0/678
0/682
0/693
0/550
0/451

قانونمندی

1/000
0/289
0/666
0/592
0/641
0/315

مشارکت

کارایی و
اثربخشی

1/000
0/420
0/480
0/527
0/363

1/000
0/486
0/563
0/374

مسئولیت
پذیری

1/000
0/834
0/552

شفافیت

1/000
0/306

پاسخگویی

1/000

همانگونه که از جدول ( )5مشخص میباشد ،جذر  AVEهر سازه از ضرایب همبستگی آن سازه با سازههای دیگهر بیشهتر شهده
است که این مطلب حاکی از قابلقبول بودن واگرای سازهها میباشد.
پایایی مدل
برای سنجش پایای مدل به بررسی پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ پرداخته شد .ضهریب آلفهای کرونبهاخ بیهانگر میهزان توانهایی
سثاالت در تبیین مناسب ابعاد مربوط به خود است .همچنین ضریبی پایای ترکیبی نیز میزان همبستگی سثاالت یک بعد با یکدیگر
برای ارزش کافی مدلهای اندازهگیری را مشخص میکند (.)Fornell& Larker, 1981
جدول  .6پایایی مدل
پایایی ترکیبی

آلفای کرونباخ

شاخص
توافق

0/797

0/709

عدالت محوری

0/845

0/754

قانونمندی

0/822

0/735

مشارکت

0/864

0/789

کارایی و اثربخشی

0/824

0/757

مسئولیتپذیری

0/862

0/794

شفافیت

0/888

0/840

پاسخگویی

0/854

0/778

با توجه به جدول ( )6میتوان گفت شاخص از پایایی باالیی در مدل برخوردارند .پایایی ترکیبی و ضریب آلفای کرونبهاخ در مهورد
همه متغیرها باالتر از  0/7است .ازآنجاییکه باالتر بودن آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی از  0/7نشاندهنهده بهرازش مناسهب مهدل
است پژوهش حاضر در مورد این دو معیار نیز برازش مناسب را تأییهد مهیکنهد .در مرحلهه بعهد ضهرایب مسهیر و بارههای عهاملی
موردبررسی قرار گرفت که نتایج آن در شکل ( )2مشاهده میشود .درروش مدلسازی معادالت ساختاری ابتدابهساکن الزم است تها
پایایی سازه ها ،موردمطالعه قرار بگیرد .درلورتی که نشانگرهای سازه های موردمطالعه دارای بار عاملی کمتر از  0/5باشند از اهمیت
الزم برای اندازهگیری برخوردار نیستند و از این رو بایستی از فرآیند تحلیل کنار گذاشته شوند و بهاقی نشهانگرها در فرآینهد تحلیهل
وارد میشوند .در مرحله اول با اجرای مدل ،نشانگرهای ( )1شاخص توافق )2( ،شاخص مشارکت )3( ،و ( )6شاخص قانونمنهدی و
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در کارایی و اثربخشی ( )2و ( )3کمتر از مقدار  0/5میباشد از تحلیل حذف میشوند و مجدداً مدل پژوهش آزمون میشهود و مهدل
الححشده خروجی گرفته میشود که در شکل ( )2قابلمشاهده است.

شکل  .2مدل اصالحشده پژوهش

در نرمافزار  smart-plsارزش  ،tمعنیدار بودن اثر متغیرها را برهم نشان میدهد .اگر مقهدار  tبیشهتر از  1/96باشهد ،یعنهی اثهر
مثبت وجود دارد و معنی دار است .اگر بین  +1/96تا  -1/96باشد ،اثر معنیداری وجود ندارد و اگر کوچکتر از  -1/96باشهد ،یعنهی
اثر منفی دارد ،ولی معنیدار است .همچنین ضرایب مسیر اگر باالی  60درلد باشد ،بدین معنی است کهه ارتبهاطی قهوی میهان دو
متغیر وجود دارد ،اگر بین  0/3تا  0/6باشند ،ارتباط متوسط و اگر زیر  0/3باشند ،ارتباط ضعیفی میان وجود دارد .شکلهای خروجهی
از نرمافزار ضرایب مسیر و مقدار  tرا نشان میدهد که با استفاده از این میتوان تحلیل فرضیهها پرداخت.

شکل  .3ضریب معناداری شاخصهای پژوهش بر ابعادشان
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جدول  .7خالصه نتایج حاصل از آزمون فرضیهها
شاخص

ضریب مسیر

آماره T

P Values

توافق

0/305

7/6023

0/000

عدالت محوری

0/671

12/33833

0/000

قانونمندی

0/731

3/943361

0/000

مشارکت

0/658

8/274147

0/000

کارایی و اثربخشی

0/419

0/074817

0/000

مسئولیتپذیری

0/627

0/961214

0/000

شفافیت

0/513

6/141422

0/000

پاسخگویی

0/335

3/559104

0/000

با توجه به شکلهای ( )2و ( )3و نتایج جدول ( )7می توان عنوان کرد که نتیجه حالل از بررسی تهأثیر شهاخص توافهق جمعهی و
اجما محوری با توجه به ضریب مسیر  0/305و مقدار  7/6023نشان میدهد که شاخص توافق بر آسیبپذیری مسکن تأثیر مثبت
و نسبتاً ضعیف دارد .در حکمروایی خوب شهری ،ساختارهای شبکه ای و افقی در اداره شهر جایگزین ساختارهای سلسهله مراتبهی و
عمودی می شود که این باع می شود در حوزه شهر ،حاکمیت شهری مردمساالر ،پاسخگو ،اثربخش ،کارآمد و عدالتگسهتر داشهته
باشیم و با توافق جمعی و اجما محوری به یک مدیریت یکپارچه شهری برسیم که از اتحف منابع و امکانهات و ههدر رفهت آنهها
جلوگیری میکند .در بررسی تأثیر شاخص عدالت محوری بر آسیبپذیری مسکن بها ضهریب مسهیر  0/671و مقهدار 12/03833 t
مشخص گردید که شاخص عدالت تأثیر مثبت و معنیداری بر آسیبپذیری مسکن دارد .با ایجاد فرلتههای مناسهب بهرای تمهام
شهروندان در زمینه ارتقای وضعیت رفاهیشان و تحش در جهت تخصیص عادالنه منابع و امکانات و مشارکت تمامی مردم بهویهژه
اقشار محروم در اعحم نظر و تصمیمگیری شاهد توسعه پایدار شهرها خواهیم بود و میتوان شهرهای مقاوم در برابر زلزلهه سهاخت.
درواقع رعایت عدالت و انصاف در توزیع منابع و فرلتهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در شهر است که بهر حضهور و همکهاری
شهروندان در کلیه فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی و ثمربخش بودن آن تأکیددارند .بنابراین با این شرایط میتوان زمینهه برقهراری
حکمروایی مناسب شهری را د حوزه ساختوسهاز فهراهم آورد .ضهریب مسهیر  0/731و مقهدار  3/94 tدر بررسهی تهأثیر شهاخص
قانونمندی مشخص کننده این است که این شاخص تأثیر مثبت و باالیی دارد .یافتهها نشان میدههد مشهارکت و نظهارت مهردم در
تصمیمات و امور شهری تا حد زیادی باع قانون مداری و پایبندی به قوانین شده و مدیران و مسهئوالن در اجهرای قهوانین بهتهر
عمل می کنند .درواقع رعایت قوانین و مقررات از سوی مردم و همچنین مدیران و ذینفعان مربوط به حوزه ساختوسهاز ،شههرها را
به سوی پایداری سوق می دهد و ایمن بودن آنها را تضمین میکند .نتایج حالل از بررسی تأثیر شاخص مشارکت بر آسیبپهذیری
مسکن با ضریب مسیر  0/658و مقدار  8/27 tگواه بر این دارد که شاخص مشارکت تهأثیر مثبهت و معنهیداری بهر آسهیبپهذیری
مسکن دارد .در حکمروایی خوب شهری ،مشارکت فعال شهروندان در زندگی اجتماعی ،اطمینان و اعتماد آنهها بهه حکومهتههای
محلی شهری و نهادها ی دولتی مثثر در اداره شهر را به دنبال دارد که این امر نهایتاً منجر به پایداری شهر و ایجاد شهرهای ایمهن
و توانمند خواهد شد .درواقع میان مشارکت و توانمندسازی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد .نقش فعال مردم در تعیین سرنوشت محهیط
زندگی ،سبب می شود که آن ها باعحقه بیشتری و تعلق خاطر باالتری نسبت به شهر خود بنگرند و در حفظ و نگهداری آن بکوشهند.
در بررسی شاخص کارایی و اثربخشی با ضریب مسیر  0/419مقدار  t 7/07مشخص گردید که شاخص کهارایی و اثربخشهی تهأثیر
مثبت و معنی داری دارد .کارایی و اثربخشی بیشتر ،سرمایهگذاری در محیطهای شهری را تضمین میکند و بهه تحقهق فراینهدهای
دموکراتیک سازی و توانمندسازی کمک میکند و پایداری و ایمنسازی شهرها را تضمین میکند و دخالتهای درست افرا ذینفهع
در عرضه مدیریت منابع ،خدمات و تسهیحت را فراهم میآورد .بررسی شاخص مسئولیتپذیری با ضریب مسهیر  0/627و مقهدار t
 9/96بیانگر این نکته است مسئولیتپذیری بر آسیبپذیری مسکن تأثیر مثبت و باالیی دارد .شهروندان خود یکی از ارکهان الهلی
کنترل و نظارت برساخت و سازها محسوب میگردند ،حقوق شهری و آگاهی بدان بهه افهراد امکهان مهیدههد کهه علیهه ههر نهو
ساختوساز خحف در مراجع قانونی اقدام کنند .برای مثال اگر شخصی بدون کسب مجوز و خرید تراکم از مراجع ذیربط ،بهرخحف
پیشبینی طرح های مصوب در همسایگی خود ساختمانی چندطبقه ای را بنا نماید ،مردم میتوانند با استفاده از اهرم نظارتی و حهس
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مسئولیتپذیری خود جلوی این عمل خحف را گرفته و به مراجع مسئول گزارش نمایند ،بنابراین با مسئولیتپذیر کردن مردم و حق
دخالت آنان در امور ،می توان ضامن شههری زیبها ،ایمهن و پایهدار بهود .شهاخص شهفافیت بها ضهریب  0/513و مقهدار  6/14 tبهر
آسیب پذیری مسکن تأثیر معنی داری دارد .شفافیت به عنوان یک سکه دورو برای تشویق مشهارکتههای مردمهی و ارتقهای سهطح
حکمروایی خوب شهری الزم و ضروری است ،از سوی دیگر ایجاد فرهنگ شفافیت و مسئولیت در فعالیتهای مدیران و مسهئوالن
شهری ،عنصر کلیدی در مبارزه با فساد به شمار میرود که فساد و رشوهخواری در عرله اداره امور شهر و مدیریت شهری زمینه را
برای ناپایداری و آسیب پذیری شهرها در زمینه های مختلف مهیا میکند ،افزون بر این شفافیت به شههروندان ،بخهش خصولهی و
دولت این اجازه را می دهد تا سایرین را در قبال سیاسهتهها و عملکردهایشهان پاسهخگو نگههدارنهد .و آخهرین شهاخص ،شهاخص
پاسخگویی با ضریب مسیر  0/335و مقدار  3/55 tبر آسیب پذیری مسکن تهأثیر مثبهت و نسهبتاً پهایینی دارد .درواقهع پاسهخگویی
نهادها ،مثسسات و سازمان های شهری در چارچوب قانونی خود و زمانی مشخص در برابر اعضای خود (اربابرجو ) عواملی هستند
که به استوار شدن پایه های حکمروایی خوب شهری و در نهایت ایجاد یک شهر پایدار و ایمن کمک میکند .با توجهه بهه ضهرایب
مسیر میتوان گفت شاخص قانونمندی باالترین تأثیر را دارد و بعدازآن به ترتیب شاخصهای عدالت ،مشهارکت ،مسهئولیتپهذیری،
شفافیت ،کارایی و اثربخشی ،پاسخگویی و در پایان شاخص توافق کمترین تأثیر را بر آسیبپهذیری مسهکن دارد .بنهابراین الگهوی
حکمروایی خوب شهری به عنوان یکی از الگوهای مدیریتی ،تأثیر مثبتی بر کاهش آسیبپذیری مسکن در برابر زلزلهه دارد .درواقهع
حکمروایی خوب شهری در مدیریت شهری طی دهه های اخیر با فراهم آوردن اثرگذاری همه ارکان تأثیرگذار شههری بهر مهدیریت
شهر ،شهرها را بهسوی تعالی و پایداری سوق میدهد .این رویکرد با تأکید بر توسعهای مردمساالر و برابر خواهانهه ،زمینهه را بهرای
تأثیرگذاری تمامی گروههای ذینفع و ذینفوذ در اداره امور شهرها فراهم و پاسخگویی به تمامی نیازهای ایهن گهروههها را ممکهن
میسازد.
با توجه به آنچه گفته شد حکمروایی خوب شهری و مثلفهها و شاخصهای مطرحشده آن منجر به توسعه کالبدی و افزایش ایمنهی
شهرها می شود .چرا که در حکمروایی خوب با تبدیل نقهش انفعهالی مهردم بهه نقهش فعهال و بهه لهحنه آوردن مهردم در فرآینهد
برنامه ریزی و مشارکت مردم و تسهیل کردن آن توسط مدیریت فراگیر و همهشمول شهری منجر به توسعه کالبدی خواهد شد .این
عاملی خواهد بود برای برخورداری عادالنه از منابع و منافع قدرت برای همگان که مسئولیتپذیری و پاسخگویی را در پهی خواههد
داشت .به موازات این امر شفافیت در کارها و امور افزایشیافته و لداقت و اخحقیات در ارائه اطحعات مفید علمی و منطقی خهود را
بروز می دهند .درنهایت کار آیی و اثربخشی و عملکرد باال میرود .مجموعه این عوامل به افزایش سطح کیفی ابعاد کالبدی ،توسهعه
پایدار ،مقاوم سازی شهرها ،افزایش ایمنی ،توانمندسازی شهروندان ختم میشود؛ بنابراین حکمروایی خوب شههری بههعنهوان یهک
شیوه اداره ا مور شهری که هدف آن کاهش فساد ،بهبود کیفیت معاش و افزایش امکان زندگی برای همه شهروندان ،ایجاد فرلهت
و امکانات برابر برای مردم ،اعتحی امنیت و پایداری و ایجاد شهرهای ایمن و پایدار است ،در کاهش آسیبپذیری مسهکن و ایجهاد
شهرهای مقاوم در برابر خطرات احتمالی مثثر است.

نتیجهگیری
به دلیل ضعف برنامهریزی ،طراحی نامناسب ساختمانها ،بیدقتی در اجرای الولی پروژههای عمرانی ،عدم مراقبت کافی به
تعمیر و نگهداری و اسکان در اراضی در معرض خطر ،شهرها به مکانهایی آسیبپذیری تبدیلشدهاند .برای کاهش آسیبپذیری
شهرها در برابر زلزله ،کارآمدترین سطح برنامهریزی میبایست مورد مداقه قرار گیرد .آمادگی برای برخورد با زلزله جنبههای
گوناگونی دارد ،کاهش آسیبپذیری شهر در برابر زلزله تنها از طریق تمهیدات ساختمانی به دالیل متعدد مقدور نخواهد بود و
هنگامی تحقق مییابد که ایمنی شهر در برابر خطرهای زلزله بهعنوان یک هدف اساسی در تمامی برنامههای توسعه مدنظر قرار
گیرد .درواقع میتوان با الحح وضعیت شهرسازی و ایجاد یک مدیریت شهری کارآمد آسیبپذیری شهرها را در برابر زلزله به
میزان زیادی کاهش داد .ابزار متنوعی برای مدیریت توسعه و کاهش آسیبپذیری وجود دارند .برنامهریزی و مدیریت شهری را
میتوان به عنوان یک مثلفه و ابزار مهم برای کاهش اثرات زلزله در نظر گرفت .درواقع برنامهریزی شهری استفاده بهتر از زمین در
برابر تمام تهدیدات احتمالی تعریفشده است ،همچنین بکارگیری محدودیتها در انوا ساختوسازها ،طرحها و اندازه و یا تعریف
جزئیات بیشتر فعالیتهای لرزهای برای محیط و همچنین پیشبینی و مشخص کردن مناطق با سطح باالی خطر میباشد؛ بنابراین
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آنچه پدیده زلزله را در شهرها به یک فاجعه تبدیل می کند در بسیاری از موارد ،وضعیت شهرسازی نامناسب است .لذا میتوان با
الحح وضعیت شهرسازی و مدیریت شهری آسیب پذیری شهرها را در برابر زلزله به میزان زیادی کاهش داد .بهگونهای که امینی
( )1383در پژوهشی به عنوان نقش شهرسازی درکاهش آسیبپذیری شهر بیان میکند که شهرسازی وسیلهای است که نقش
بسیار مثثری در کاهش ضایعات زلزله دارد و برای کاهش آسیبپذیری شهر در برابر زلزله توجه به تمامی سطوح برنامهریزی
کالبدی و وارد ساختن هدف ایمنی شهر در برابر خطرات زلزله در تمامی سطوح برنامهریزی کالبدی ضرورت دارد .همانطور که
اشاره شد حکمروایی خوب شهری ،شیوه نوین مدیریتی و اداره جامعه به شیوه مردمساالرانه و یکی از اشکال مدیریت شهری در
جوامع امروزی است که در جهت حاکمیت ،مشارکت ،مسئولیتپذیری ،پاسخگویی و شفافسازی تحش میکند ومیتواند توسعه
کالبدی سکونتگاه های شهری را تحقق بخشد .حکمروایی خوب با دخالت دادن مردم در فرآیند برنامهریزی آنها را از افراد منفعل
به افراد فعال تبدیل کرده است .در الگوی حکمروایی خوب با دخیل شدن مردم در مسائل مربوط به خودشان و سرنوشتشان و
همچنین رسیدن به توافق جمعی و اجما و با در نظر گرفتن منافع همه افراد و گروهها به دنبال ایجاد سازمانهای مبتنی بر جوامع
محلی بهعنوان بستری برای تسهیل مشارکت فعال افراد محلی میباشد.
همانگونه که از عنوان پژوهش برمی آید ،این تحقیق در پی تحلیل و بررسی اثر حکمروایی خوب شهری در کاهش آسیبپذیری
مسکن میباشد .مفهوم حکمروایی به ارتباط میان کنشگران مختلف (دولت ،جامعه مدنی و بخش خصولی) و نحوه تصمیمگیری
مربوط میشود .این مفهوم درمناطق شهری بر همکاری ومشارکت بخشهای مختلف ،یککاسه شدن سیاستها و تصمیمگیریها
در محیط های شهری و همچنین افزایش مشارکت شهروندان ،افزایش توانمندی جامعه شهری ،استفاده بهتر از منابع و امکانات و به
حرکت درآوردن ظرفیتهای محلی اشاره دارد بنابراین می توان گفت که حکمروایی خوب شهری بر مدیریت محلی ،عدم تمرکز،
برنامه ریزی از پایین به باال ،همکاری بخش دولتی و بخش غیردولتی تأکید دارد .با بررسی پیشینه موضو حکمروایی و با توجه به
نتایج محققان ،لاحبنظران و متخصصان توسعه شهری را به این نکته رهنمون داشته که حکمروایی خوب شهری اثربخشترین،
کمهزینه ترین و پایدارترین شیوه اعمال مدیریت شهری بوده که محوریت این رهیافت در مدیریت شهری بر مبنای توسعه مردم
ساالر و برابر خواهان و همچنین پاسخگویی به نیازهای تمام این گروهها بوده است .بنابراین آنچه در حکمروایی خوب شهری مورد
تأکید قرارگرفته توجه به نیازها و خواستههای تمامی گروههای ذینفع شهری بوده است که بهنوعی تداعیگر مفهوم عدالت میباشد.
که به برابری و تساوی همه افراد و گروههای ذینفوذ در اداره امور شهر توجه دارد .عحوه بر این رهیافت حکمروایی خوب شرایط و
امکاناتی را پیش می آورد تا افراد نیازهای خود را به گوش مسئوالن برسانند و پاسخ مناسب را دریافت نمایند .پس میتوان گفت
حکمروایی خوب شهری ،آنگاه که بتواند مردم شهری را در برابر نیازها و مشکحتشان توانمند سازد و بتواند این توانمندی را در
مناطق شهری به وجود آورد که خود بتوانند چه بهلورت فردی و چه به لورت گروهی مشکحتشان را حل نمایند به سطح قابل
قبولی رسیده و می تواند منجر به توسعه پایدار و به دنبال آن توسعه کالبدی و ساختمان های مقاوم در برابر خطرات احتمالی شود.
این پژوهش بر مبنای هدف از نو کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری دادهها از نو تولیفی  -همبستگی میباشد .شاخصهای
تحقیق با استفاده از مطالعات کتابخانهای و بررسی تحقیقات گذشته تدوینشده است .در این پژوهش از شاخصهای مشارکت،
قانونمندی ،شفافیت ،توافق جمعی ،مسئولیتپذیری ،عدالت محوری ،پاسخگویی کارایی و اثربخشی (با  )38سثال استفادهشده است
در نهایت برای تحلیل دادهها رویکرد روش حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرمافزار  smart pls3برای بررسی مدل مفهومی
تحقیق بهره گرفته شده است .با توجه به یافتههای تحقیق میتوان گفت که حکمروایی خوب قابلیت ایجاد یک محیط شهری قابل
زیست ،پویا ،سالم ازنظر محیطی و اجتماعی و ایجاد یک شهر ایمن و مقاوم را دارد .نتایج تحقیقات پیشین تأییدکننده این موضو
میباشد به نحویکه مرادی ( ) 1393در تحقیق خود با عنوان نقش پذیری حکمروایی خوب شهری در پایدار شهر بیان میکند که
بهکارگیری حکمروایی خوب شهری ،تأثیر قابلتوجه و معنیداری بر توسعه پایدار شهری دارد .نتایج حالل از تحقیق برای فرضیه
نشان میدهد که همه شاخصهای حکمروایی خوب شهری درکاهش آسیبپذیری مسکن دارای اهمیت میباشند و همه
شاخص های حکمروایی خوب شهری برای افزایش کیفیت زندگی و افزایش کیفیت محیط زندگی مهم و مثثر هستند .به طوریکه
معصومی راد ( ) 1391در تحقیق خود با عنوان نقش حکمروایی خوب شهری بر کیفیت زندگی شهری این امر را تأیید میکند که
یکی از راههای تحقق توسعه پایدار شهری به کارگیری الگوی حکمروایی خوب شهری در اداره امور شهر میباشد و پیامدها و آثار
آن را بر ارتقا کیفیت زندگی شهری گوشزد میکند .البته پژوهشهای زیادی در حوزه آسیبپذیری مسکن انجامشده است ولی
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اکثر مطالعات لورت گرفته در حوزه آسیبپذیری مسکن ،اغلب آسیبپذیری مسکن از جنبههای کالبدی را مورد توجه قرار دادهاند
و کمتر متعرض بعد مدیریت تعاملی (تعامل مردم با مدیران شهری) ساختوساز مسکن شدهاند و به این مهم توجه چندانی
نداشتهاند .از این رو پژوهش پیش رو برای اولین بار نقش مدیریت شهری (حکمروایی خوب شهری) در کاهش آسیبپذیری مسکن
را مد نظر قرار داده است .درواقع حکمروایی شهری زمینه مداخله و مشارکت شهروندان در امور مربوط به شهر را فراهم میکند و از
دیدگاه حکمروایی از مهمترین حقوق شهروندان در حوزه مداخحت فیزیکی یک شهر ،حق مداخله در ساختوسازها است .این
مداخله در تصمیمگیریهای مربوط به ساختوسازها ،تصویب و بررسی ضوابط و مقررات شهری و سرانجام حقوق و آزادیهای
اجتماعی در این حوزه از جمله دسترسی آزاد به اطحعات ،آزادی بیان و نظایر اینهاست .در مقابل این حقوق نهادهای دولتی و
پیمانکاران و شرکتهای ساختمانی باید به برخی از وظایف خود عمل کنند تا امکان مشارکت پایدار و مثثر شهروندان را در
حوزههای تصمیمگیری و فعالیت مربوط به ساختوساز را فراهم کنند .بنابراین در حکمروایی با شفافیت سازی در جریان آزاد
اطحعات به عموم مردم از طریق برگزاری جلسات ،به آگاهسازی بیشتر و تصمیمگیری سنجیدهتر شهروندان و مدیران ختم شده و
تعامل آنها را بهبود بخشیده و به اعتمادسازی بیشتر و بهتر کمک میکند به دنبال شفافیت مسئولیتپذیری و مشارکت مردم و
مسئوالن افزایش یافته و راه برای توسعه کالبدی بهتر و بیشتر و ایجاد شهرهای پایدار هموار میشود .بنابراین حرکت براساس
حکمروایی خوب شهری از طریق شاخصهای آن موجب انصاف ،عدالت و برابری میشود و لدای همه ذینفعان شهری به گوش
مسئوالن میرسد .و این نشان میدهد که متخصصان در کل الگوی حکمروایی خوب شهری را بهعنوان شیوهای از مدیریت شهری
که باع ایجاد تعامل میان دولت ،بخش خصولی و مردم میشود ،در کاهش آسیبپذیری مسکن و ایجاد ساختمانهای مقاوم و
پایدار مثثر می دانند .بنابراین در ایجاد شهرهای پایدار و ایمن مشارکت مردم ،رعایت قوانین ،احترام به حقوق دیگران ،عدالت و
برابری ،مسئولیت پذیری و پاسخگویی ،شفاف بودن عملکرد مدیران و مسئوالن شهری در قبال شهروندان منجر به افزایش کارایی
و اثربخشی؛ و در نهایت منجر به رهیافت حکمروایی خوب شهری خواهد شد که میتواند متضمن و کاهش آسیبپذیری مسکن
باشد .در پایان پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج حالل از تحقیق ،در زمینه موضو موردپژوهش ارائهشده است:
 تفویض اختیار و کوشش در جهت سپردن امور به گروههای کوچکتر و محلی تحش در جهت تقویت و توانمندسازی تشکل های مردمی در نواحی شهری از طریق تقویت و توسعه خحقیت ،نوآوری و فرهنگکارآفرینی ،حس مشارکت و همکاری و خوداتکایی در شهروندان.
 آموزش ،یادگیری و آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به خود و محیط شهری تا بتوانند با آگاهی و دانش در تصمیم سازی وتصمیمگیریها و برنامهریزیها مشارکت داشته باشند.
 مشارکت شهروندان در پروژههای ساختمانسازی ،ساخت معابر ،پروژههای عمرانی و ... مشارکت شهروندان در فعالیتهای ایمنی شهرها از طریق آموزش های الزم در سطح مدارس ،مححت و مراکز دولتی مانندنیروهای بسیجی ،اعضا هحلاحمر و...برای کاهش آسیبپذیری در مقابل حوادثی همچون زلزله ،سیل ،آتشسوزی ،جنگها و ...
 قدرتمند کردن و امکان مداخله شهروندان در تصمیمگیریها و فعالیتهای مربوط به ساختوساز.References
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Extended Abstract
Introduction
In the later development models which have been promoted by the international organizations,
for improving the quality of urban life and achieving sustainable urban development, a pattern
of good urban governance will be presented, on the basis of which, health, order and security,
progress and welfare can be achieved, simultaneously. Theory of good urban governance which
is accepted by elites and experts and is emphasized by international organizations, in particular,
the UN Human Settlements Center which is called Habitat, intends to make cities more
efficient, equitable, safer and more sustainable. According to the vulnerability of cities against
earthquake, today one of attractive approaches crisis management in dealing with this natural
phenomenon is addressing the issue of urban immunization and taking preventive measures to
reduce the damage caused by earthquakes. Therefore, in this research, it is attempted to analyze
the role of good urban governance be considered as a pattern of urban management in relation to
reducing the vulnerability of housing.

Methodology
The present study is applied and also descriptive-correlation research in terms of purpose and
also in terms of way of collecting data, respectively. In the data analysis, the structural equation
modeling technique was used with smart pls 3 software to examine the conceptual model of the
research. In this study, indexes such as (participation, justice, Consent and community-centered,
efficiency and effectiveness, legitimacy, transparency, taking responsibility and accountability)
were used by means of 38 questions. Given the subject of research, the population of the study
is experts in urban planning program who were selected as 40 numbers as a sample using
purposeful sampling.

Results and discussion
The result of studying the effect of the agreement index with respect to a path coefficient 0.305
and the value 7.6023 indicated that the agreement index has a positive and relatively weak effect
on the housing vulnerability. In assessing the effect of justice index on housing vulnerability
with a path coefficient 0.671 and the value 12.3833 t, it was found that justice index has a
positive and meaningful effect on housing vulnerability .The path coefficient 0.731 and the
value 3.94 t in the study of the effect of the role of legitimacy index indicated that this index has
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a positive and high impact. The results of analyzing the effect of the participation index on
housing vulnerability with a path coefficient 0.658 and the value 8.27 t indicated that the
participation index has a positive and meaningful effect on housing vulnerability. Analyzing the
effect of the efficiency and effectiveness index with a path coefficient 0.419 and the value 7.07 t
indicated that the efficiency and effectiveness index has a positive and meaningful effect on
housing vulnerability. Analyzing the taking responsibility index with a path coefficient 0.627
and the value 9.96 t indicated that the taking responsibility index has a positive and high impact.
The transparency index with a path coefficient 0.513 and the value 6.14 t has a positive impact
on housing vulnerability, and the last index, the accountability index with a path coefficient
0.335 and the value 3.55 t, has a positive and relatively low impact on housing vulnerability.
Regarding the path coefficients, it can be said that the legitimacy index has the highest impact
and then, indexes of justice, participation, accountability, transparency, efficiency,
effectiveness, accountability, and, at the end of them, the agreement index have the least impact
on housing vulnerability.

Conclusion
Good urban governance and its components and indexes lead to physical development and
increasing the safety of cities. Because in a good governance, turning the passive role of people
into an active role and bringing people into the planning process and people's participation and
facilitate it by inclusive urban management will lead to physical development. This will be a
factor for the fair enjoyment of the resources and interests of power for all which will have
taking responsibility and accountability. Parallel to this matter, the transparency of work and
affairs will be increased and honesty and ethics are reflected in providing useful scientific and
logical information. Finally, efficiency, effectiveness and performance go up. The set of these
factors will result in an increase in the quality level of physical dimensions, sustainable
development, urban rehabilitation, increasing safety, and empowerment of citizens. Therefore,
good urban governance as a way of managing urban affairs which aims in reducing corruption,
improving quality of livelihood and increasing the possibility of life for all citizens, creates
opportunity and equipment for people, and enhances security and sustainability, and builds safe
and sustainable cities. It reduces the housing vulnerability and creates cities that are resistant to
potential dangers.
Key words: Good Urban Governance, Urban Housing Vulnerability, Urban Management,
Earthquakes, Structural Equation Modeling

