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چکیده 
هدف از تحقیق حاضر بررسی شاخص های حکمرانی خوب شهری در مراحل چهارگانه مدیریت 

تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به . بوده است( شهر تهران: مطالعه موردی)حوادث شهرها 

در زمینه جامعه آماری در این تحقیق کلیه مدیران و افراد متخصص. تحلیلی می باشد-صورت توصیفي 

در حجم نمونه در این تحقیق به دلیل. حکمروایی خوب شهری و مدیریت بحران در شهر تهران بودند

براساس . نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند150دسترس نبودن و پراکنده بودن جامعه آماری تعداد 

دست آمده نشان نتایج ب. نوع متغیر از آزمون پیرسون و برای تاثیر هر متغیر از تحلیل عاملی استفاده شد

هارگانه در داد بین مشارکت پذیری مردم، مسئولیت پذیری، توافق جمعی و قانون مندی با تحقق مراحل چ

افیت در همچنین بین اثربخشی، عدالت، پاسخگویی و شف. مدیریت بحران رابطه معنی داری مشاهده شد

.  اجرای مناسب مراحل چهار گانه مدیریت بحران رابطه معنی داری وجود دارد

حکمرانی خوب شهری، مدیریت حوادث غیرمترقبه، بحران، شهر تهران: کلمات کلیدی

یافته ها-3
ق مراحل بین مشارکت پذیری مردم، مسئولیت پذیری، توافق جمعی و قانون مندی با تحق: فرضیه اول

.چهارگانه در مدیریت بحران رابطه معنی داری وجود دارد

اجعه، یعنی با افزایش کاهش اثرات ف. کاهش اثرات فاجعه با مشارکت رابطه معنی دار و مستقیم دارد

.مشارکت افزایش می یابد

.ی یابدیعنی با افزایش آمادگی، مشارکت افزایش م. آمادگی با مشارکت رابطه معنی دار و مستقیم دارد

.ش می یابدیعنی با افزایش آمادگی، قانونمندی افزای. آمادگی با قانونمندی رابطه معنی دار و مستقیم دارد

فزایش می یعنی با افزایش آمادگی، توافق جمعی ا. آمادگی با توافق جمعی رابطه معنی دار و مستقیم دارد

.یابد

ق مراحل بین مشارکت پذیری مردم، مسئولیت پذیری، توافق جمعی و قانون مندی با تحق: فرضیه اول

.چهارگانه در مدیریت بحران رابطه معنی داری وجود دارد

اجعه، یعنی با افزایش کاهش اثرات ف. کاهش اثرات فاجعه با مشارکت رابطه معنی دار و مستقیم دارد

.مشارکت افزایش می یابد

.آمادگی با افزایش می یابد

اهش اثرات یعنی با افزایش ک. کاهش اثرات فاجعه با پذیرش و پاسخگویی رابطه معنی دار و مستقیم دارد

.فاجعه، پذیرش و پاسخگویی افزایش می یابد

نتیجه گیری-4
حکمراني خوب شهري عاملي پیوند دهنده میان اصول و ارزش هاي حاکمیتي و رویکردهاي نوین و

سازی، انطباقی سازماندهی به حساب می آید و با بهره گیری از مفاهیم مشارکت، قانون مداری، شفّاف

.  آوردانعطاف پذیری، وفاق محوری، عدالت، کارآمدی و پاسخگویی، زمینه توسعه پایدار را فراهم می

شهر با این تفاوت که تنها، مقوله پایداری در این مفهوم، مورد تمرکز نبوده و زنده نگه داشتن یک

بدین منظور حکمراني خوب شهري با تأکید بر شهروند مداري، به راهبري. هدف اصلي خواهد بود

تعاملهاي میان افراد، نهادها و بخشهاي خصوصي و عمومي مي پردازد و در این میان شهرداران، به 

نابراین ب. عنوان رئیس اصلي اجرایي شهر، با توجه به مشارکت اعضاي شبکه، ایفاي نقش مي نمایند

شهرداران با ورود به سه حوزه هماهنگي، هدایت کنندگي و انسجام بخشي، زمینه تحقق اهداف 

امعه حکمراني خوب شهري را مهیّا مي سازند که این مهم یکي از لوازم دستیابي به توسعه پایدار، ج

تا با به همین جهت در این گزارش سعي بر آن شده است. مدني، کیفیت زندگي شهري محسوب مي شود

نوان بیان تفاوت های میان مفاهیم و کارکردهای هر مفهوم، به پیاده سازی حکمرانی خوب شهری به ع

با د با پیش فرض دانستن این الزام در کسب مزیت در حوزه اداره امور،. یک ضرورت پرداخته شود

اني حکمراني و شیوه هاي اجراي آن بازسازي شوند و براي رسیدن به بازسازي و پیاده سازي حکمر

ین آن بواسطه قابلیت هاي ا. خوب شهري، فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي و ابزارهاي مورد استفاد

.  نوع از فناوریها، در این راه مي تواند بسیار مفید و اثربخش باشند

منابع-5
معاونت . ، دانشگاه هنر.تهران. مدیریت و حکمراني شهري( 1398)برک پور، ناصر و ایرج اسدي 

.پژوهشي

.  مؤلفه ها و شاخص هاي حکمراني شهري( 1396)پاداش حمید، جهانشاهي، بابک و علي صادقین

.، بهار19-20شماره. فصلنامه جستارهاي شهرسازي

درآمدی بر حکمروایی خوب شهری در رویکردی (. 1398. )تقوایی، علی اکبر؛ تاجدار، رسول

.45-58، 33تحلیلی، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 

مشارکت شهروندي،حکمراني شهري و مدیریت شهري؛ فصلنامه (. 1380)شریفیان ثاني، مریم 

.زمستان. 8شماره  . مدیریت شهري

فصلنامه علمي . سرمایه اجتماعي مفاهیم اصلي و چارچوب نظري( 1390)شریفیان ثاني،مریم 

.دانشگاه علوم بهزیستي: تهران. 8شماره . پژوهشي مددکاري اجتماعي

.  فصلنامه جستارهاي شهرسازي. درآمدي بر الگوي حکمراني شهري( 1386)کاظمیان، غالمرضا 

.بهار. 20-19شماره 

، اصول مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه و بالیاي طبیعی(. 1383. )گرکز، یونس؛ گرکز، محمد

.یازدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور، دانشگاه هرمزگان

فصلنامه . حکمراني شهري و مدیریت شهري در کشورهاي درحال توسعه( 1396)الله پور، منیژه 

.بهار. 20-19شماره . جستارهاي شهرسازي

مدیریت دولتی نوین، ترجمه سهراب خلیلی شورینی و غالمرضا معمارزاده (. 1397. )هیوز، اوئن

.تهران، انتشارات مروارید

مقدمه-1
م امروزه در دنیا پذیرفته شده است كه توسعه پایدار شهرها در صورتي تحقق مي یابد كه اهداف مرد

عایت ساالري، برابري در خدمات رسانی و حفظ محیط زیست با شکل گیری مدیریت واحد شهری و با ر

با . داصول علوم روز شهرسازی، ترافیک شهری و تقسیم عادالنه منابع و درآمد شهری توأمان دنبال شو

های توجه به اینکه شهرها بعنوان نیروی محرک رشد اقتصادی و نیز کانون کار و فعالیت و موقعیت

اجتماعی عموم کشورهای جهان محسوب می شوند، در وضعیت موجود شهرنشینی چند سطحی، مدیریت

آمدی و شهری بایستی دارای مولفه هایی چون شفافیت، پاسخگویی، مشارکت طلبی، قانون مداری، کار

(.46: 1398تقوایی و تاجدار، )اجماع گرایی باشد تا از تمام شرایط افزاینده شهرنشینی بهره گیرد 

ناکامی های اخیر در مدیریت حوادث غیرمترقبه در شهرهای ایران، نداشتن برنامه خاص در مراحل 

وب به نقش حاکم خ... چهارگانه مدیریت بحران، بی توجهی به سرمایه اجتماعی و نقش مشارکت مردم و 

بنابران . شهری در مراحل چهارگانه بحران از چالش های اصلی نظام شهری ایران محسوب می شود

-مهارتها در کوتاه مدت، بلند مدت،  بلند مدت و کاهش اثر فاجعه نیز جزءپیشیگری و بازسازی خسارت

طر های سیاسی و اجرای آن به منظورکاهش خهای استراتژیک هستند و شامل برنامه ریزی، تنظیم طرح

.  است( در آینده)های فاجعه احتمالی و محدود ساختن دامنه خسارت

روش کار-2

بر همچنین پژوهش حاضر. تحلیلی است-این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به صورت توصیفي 

ای مبنای نوع داده های گردآوری شده نیز از نوع میدانی می باشد که در این راستا پرسشنامه هایی بر

جامعه . دریافت نظرات فعاالن در عرصه حکمروایی خوب شهری و مدیریت بحران استفاده می شود

ران آماری در این تحقیق کلیه مدیران و افراد متخصص در زمینه حکمروایی خوب شهری و مدیریت بح

ص نمونه آماری مورد مطالعه در این تحقیق مدیران و افراد متخص. در شهر تهران می باشند( نفر250)

به حجم نمونه در این تحقیق. در زمینه مدیریت بحران و حکمروایی خوب شهری در شهر تهران می باشد

با . نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند152دلیل در دسترس نبودن و پراکنده بودن جامعه آماری تعداد 

ر توجه به اینکه تحقیق حاضر یک تحقیق میداني است لذا براي جمع آوري اطالعات از روش هاي زی

ز مطالعه بسیاري از مفاهیم و اطالعات استفاده شده در این تحقیق ا: روش کتابخانه اي:  استفاده می شود

حقق همچنین م. کتاب ها و مقاالت تخصصي و پایان نامه های مشابه با موضوع تحقیق به دست خواهد آمد

ها براي جمع آوري اطالعات از سایت هاي اینترنتي و مقاالت و کتاب هاي فارسي و التین موجود در آن

رسشنامه در این تحقیق برای جمع آوری اطالعات میدانی از تکنیک پ: روش میداني.  نیز استفاده می کند

در .  دازار گردآوری اطالعات در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده می شو.استفاده می شود

، شناخت برای طبقه بندی، خالصه کردن: آمار توصیفی( الف:این تحقیق از دو نوع آمار استفاده می شود

مون براساس نوع متغیر از آز( ب.از آمار توصیفی استفاده می شود... ویژگی های جمعیت شناختی و 

.پیرسون استفاده می شود و برای تاثیر هر متغیر از تحلیل عاملی استفاده شود


