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مقدمه 
شدهاند که ازنظر مخاطرات طبیعی در معرض وقوع انواع
مکانهایی ایجاد یا بنا  
امروزه شهرها و جوامع سکونتگاهی در  
انسانساخت هستند.سوانح طبیعی
شرفتهای فناوری در معرض انواع مخاطرات 

بهدلیل پی
سوانح طبیعی قراردارند ،یا  
یشود و چالش اساسی برای نیل به
آنها افزودهم 
یروند که هر روز بر تعداد و تنوع  
بهشمار م 
جزئی از فرایند زندگی بشر  
تابآوری را هالینگ درسال  7319در زمینة اکولوژی ارائه کرد.با
شناختهمیشوند .مفهوم  

توسعة پایدار جوامع انسانی 
اینحالتعاریفمتفاوتیدرحوزةسوانحارائهشدهکهدرنهایتبهتعریفآکادمیملیآمریکا4474مربوطاست.امروزه
برنامههای توسعه را به سمت
میکنند تابا رصد تحوالت توسعة شهری  ،
تالش  
برنامهریزی شهری  
نظامهای مدیریت و  

یتر هدایت کنند.پایش تغییرات نظام شهری و تحوالت ابعاد پایداری توسعة شهری زیربنایی برای تحقق
پایداری قو 
یشود .توسعة فضایشهریبهمفهومگسترشوبسطفضاهایکالبدی
اهداف ارزشمند توسعةپایدار شهری شمرده م 
عبارتهایی
بهمثابة تولد فرهنگی جدید است .
تابآوری به مباحث شهرسازی و مدیریت سوانح  
شهراست .ورود مبحث  
برنامههای
بهصورت معمول در مقاالت علمی و  
تابآور  
تابآور و ایجاد جوامع  
ابآور و پایدار ،معیشت  
چون جوامع ت 
یکنند( McEntire
بهعنوانالگویجدیدیدرتحوالتشهرسازییادم 
یشود؛درحالیکهبرخیازآن 
عملیاتیاستفادهم 

میدانند.مانند
بپذیری  
همردیف سایر اصطالحات مدیریت بحران مانند کاهش آسی 
 )et al., 2002وبرخی دیگر آن را  
تابآوری نیز ابعاد متعددی دارد و تاکنون تعریف مشترک
سایر مفاهیم شهرسازی از جمله مدیریت بحران ،مفهوم  
شدهای از آن ارائه نشده است (.)Klein, 2003با این حال تاکنون تعداد محدودی از قوانین سامانمند فرمولهشدة
رفته 
پذی 
درتابآوریشهری

شاخصهایمطرح

مؤلفههاو
تابآوری تعاریفگوناگونیپیرامونابعاد ،
شهرارائهشدهاست.درمورد 
تابآوری از
کهنشانمیدهد مفهوم  

توجهکردهاند 

تابآوری 
بیان شده است که هرکدام از منظر و دیدگاه خاصی به  
آتشفشان،طوفان
لشدنبالیایطبیعی(سیل،زلزله،سونامی،فوران 
قابلبررسیاست.جلوگیریازتبدی 
جهاتگوناگون 
فاجعههایطبیعی وآثارناشیازآنمستلزمافزایشتوانمدیریتیبحراناست .فرستادنمصدومانبهمراکز
وغیره)به 
مهمترین فعالیتهای لجستیکیپسازیکسانحة طبیعی است(نجفی.)7939،همچنین بروز بالیای طبیعی
درمانی از  
حملونقل زمینیودرنتیجه تأخیر زیاددررساندن
راههای ارتباطمعمولموجبناتوانیناوگان 
بهدنبال آن تخریب  
و 
تهای
برنامهریزی لجستیکی در شرایط وقوع بحران و بالیا یکیازفعالی 

یشود.
آسیبدیدگانبهمراکز درمانیاصلیم 

کلیدی مدیریت امداد است.با وجود این شرایط اضطراری و پیچیده،تصمیمگیرنده باید با سرعت و دقت عملیات امداد و
نرو یکی از
نجات را مدیریت کند و بتواند به نیازهای موجود در کمترین زمان پاسخ دهد ()Douglas, 1997؛ از ای 
حملونقلمصدوماناستکهبایدبهنحویمؤثرانجامشود .
تهادرساعاتاولیةحادثه،مدیریت 
مهمترینفعالی 

دورههای تاریخ با سوانح مواجه میشوند ()Omand, 2005؛
وههایی متفاوت با دیگر  
امروزه عموم مردم به شی 
یشود .این موضوع
آنها دیده م 
صرفنظر از محل وقوع  
یکه در هر بخش خبری تصاویری از آخرین سوانح  ،
بهطور 

سالهایاخیرخسارتیمعادل144میلیارددالررابهکشورهاوارد
بحرانهادر 
ییابدکهبدانیم 
هنگامیاهمیتبیشتریم 
دادهاند
کردهاند که بر بیش از سه میلیارد نفر تأثیر گذاشته و از این تعداد بیش از  154.444نفر جان خود را از دست  

برنامهای را با عنوان
نالمللی راهبرد کاهش خطر ،سوانح  
( .)Birkmann, 2006درمواجهه با چنین وضعیتی اتحادیة بی 

تابآوریکالبدیمناط شهریدربرابرسوانح...
زیاریوهمکاران:سنجشوارزیابیمیزان 

269

تابآوری ملل در چارچوب طرح هیوگو مطرحکرد؛طرحیکه در کنفرانس جهانی هیوگو در کوبة ژاپن درمورد
تقویت  
بپذیریجوامعدر
عالوهبرکاهشآسی 
برنامهها 
جوامعدرمقابلسوانحبرایکاهشبحراندرسال4445مطرحشد.این 
تابآوریجوامعگرایشدارد(.)Mayunga, 2007
بحرانها،بهافزایشوبهبود 
هنگاموقوع 
نشناختی و بهویژه قرارگیری روی کمربند زلزلهخیز آلپ-هیمالیا ،از جمله
ایران نیز بهدلیل ویژگیهای اقلیمی ،زمی 
یشود؛ بهطوریکه شاخص ریسک بحران برنامة توسعة سازمان ملل ()4442
بپذیرترین کشورهای دنیا محسوب م 
آسی 
بپذیری زلزله را در میان کشورهای جهان دارد و از  24نوع 97 ،مورد
یدهد بعد از ارمنستان ،ایران باالترین آسی 
نشان م 
لرزهای
بالیایطبیعیدرایرانرخدادهاست(رضاییوهمکاران.)11:7939،بهدلیلقرارگیریجزیرةکیشدرپهنةخطر 
یهای فیزیکی و
ننامة  4144سازمان مدیریت و برنامه) ،بررسی وضعیت این جزیره از نظر ویژگ 
باال و بسیار باال (آیی 
شاخصها وعوامل

نجهت،اینپژوهشباشناسایی
یرسد.بدی 
جغرافیاییتأثیرگذاردرهنگامبروزسوانح،ضروریبهنظرم 
محلههای کیشمیپردازد و چارچوبی
تابآوری کالبدی در  
تابآوری کالبدی اجتماعهای شهری،بهمطالعة میزان  
مؤثر بر  
پرسشهایی در زمینة عوامل و پارامترهای تأثیرگذار بر

یدهد تا به 
تابآوری کالبدی در شهرها ارائه م 
برای سنجش میزان  
محلههایجزیرهکیشپاسخدهد.
تابآوریکالبدیدرسطح 
تابآوریکالبدیاجتماعهایشهریومیزان 
میزان 

مبانینظری 
تابآوری از ریشة التین  Resilioبهمعنای بازگشت به شرایط پیشینگرفته شده است (کلین و سوماالو.)4449 ،
واژة  
تابآوری و مقاومت سیستم» مطرح کرد که اغلب به
مقالهای با عنوان « 
این مفهوم را هولینگ در دهة  7314با انتشار  
اکوسیستمهای اکولوژیکی را معیاری از توانایی اکوسیستم

تابآوری 
یرود.همچنین  
مفهوم بازگشت به گذشته به کار م 
برایجذبتغییراتباحفظمقاومتقبلیبیانکرد(رضایی.)41:7934،امروزهاینواژهباگسترشدامنةکاربردیخود
یدهد .ازدیدگاه
بپذیری و کاهش سوانح نشان م 
در علوم مختلف و امور مربوط به تعامل انسان و طبیعت مانند آسی 
هولینگ()7319اینمقوله معیاری از توانایی سیستم برای جذب تغییرات است،درحالیکه هنوز مقاومت قبلی را دارد.
یها یا میزان تخریب و زیانی است که یک
تابآوری ،ظرفیت کاهش خطر یا توانایی یک سیستم برای جذب نابسامان 

سیستمپیشازتغییرساختارهابراثرتغییرمتغیرها،قادربهجذبآناست .
تابآوری را
میداند .تیمرمن (  )7317
)تابآوریرا بازگشت یک سیستم به حالت اولیه پس از نابسامانی  
پیم ( 7312
میداند .
مخاطرهانگیز 

حادثهای
ظرفیتیکسیستمیابخشیازآنبرایجذبوبازیابیپسازوقوع 
تابآوری یعنی اینکه جامعه بتواند سوانح طبیعی شدید را تحمل کند ،بدون آنکه دچار
از دیدگاه میلتی (  )7333
خسارتهایعمده،آسیب،توقفدرتولیدیاکاهشکیفیتزندگیشودوازبیرونجامعهکمکزیادیدریافتنکند .

رساختهایی میداند که موجب کاهش

انسها و زی
تابآوری را کیفیت زندگی مردم ،جوامع ،آژ 
باکل (  )4444
خسارتها را داشته باشد و

بپذیری وجود نداشته باشد ،بلکه ظرفیت جلوگیری و کاهش 
نهتنها آسی 
یشود؛  
بپذیری م 
آسی 
ایدهال را در جامعه تا حد ممکن نگه دارد و سپس تأثیرها را بازیابی کند .سازمان
سپس درصورت بروز آسیب ،شرایط  
تابآوری را ظرفیت یک سیستم ،اجتماع یا جامعه برای مقاومت بیشتر در
بحرانهای سازمان ملل (  )4444
کاهش خطر  
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بهدست آورد.این مسئله با
قابلپذیرشی را در آفرینش و ساختارها  
گونهای که جامعه بتواند سطح  
به 
میداند؛ 
برابر تغییر  
ازماندهی خود و توانایی برای افزایش ظرفیت اطالعات وسازگاری تعیین
توجه به میزان توانایی سیستم اجتماعی درس 
یشود که مفهوم اخیر شامل ظرفیت بازیابی از شرایط بحران است .ازدیدگاهپندال ( )4441فرد ،جامعه ،اکوسیستم یا
م
بهآسانی شرایط خود را
یگردد یا  
بهسرعت به شرایط متعادل بازم 
تابآوری دارد  ،
شهری که در مقابل خطر و فشار  
یدهد .
گونهایجدیدتغییرم 
به 

حوزههای
تابآوری ،هنوز این واژه در  
با وجود گذشت بیش از سه دهه از تجارب ارزشمند پژوهش جمعی درمورد  
لهای
تابآوری ،از تمای 
تناقضهای موجود بر سر معنای  

مختلف علمی معانی متفاوت و متضادی دارد .بسیاری از 
یشود
تفاوتهای مفهومی-بنیادی ناشی م 
ستمهای اکولوژیکی-اجتماعی و روشها و  
دگاههای موجود در سی 
شناختی ،دی 
(رضایی.)41:7913،
تابآوری
چارچوبهایمطالعة 

مدلهاو
جدول .9
مدلیاپژوهش
)Harold Foster (1997
Olshansky and Kartez, 1998; Burby
et al., 2000
Center for Community Enterprise
)(2000

)EMA (2001

)Godschalk (2003
Bruncau et al. 2003
Asian Disaster Preparedness Center
)(2004
)Henestra et al (2004
)CSIRO (2007
)NOAA (2007

)Mayunga (2007

)Cutler et al (2008a

) Cutler et al (2008b

ابعاد،مؤلفههاونگرشها
زمانسنجی،اجتماعی،اقتصادیومحیطزیستی 
ستمهایکلی،کالبدی،عملیاتی ،
سی 
استهایمربوطبهفضاهایکالبدیعمومیوحیااتی،تملاکاراضایو
استانداردهایساختمانسازی،آییننامههایتوسعه،سی 
استهایمالی،انتشاراطالعات 
اموال،مالیاتوسی 
سازمانهایجامعه،منابعجامعه،فرایندجامعه 

مردم،
خصوصیاتشخصی(سالمت،درآمد،سن،جنسیت،مهارتها،شبکه،انتخابهایشرایطزندگی)،وضعیتزیرساختی(پوشاش،
تشناسایو
دسترسی،قابلیتاطمینان)،شرایطاقتصادیوگرایشها(رشدونزول،سطوحاساتخدام،اباداعات)،شارایطجمعیا 
گرایشها (ساختارسنی،مهاجرت،تعادلجنسیتی)،شرایطمحیطزیساتی(پایاداری،تناوع،آلاودگی)،خصوصایاتجغرافیاایی
آبوهوا) 
(دوری،توپوگرافی ،
مازاد،تنوع،کفایت،خودمختاری،قدرت،وابستگیدرونی،سازگاری،همکاری 
تکنیکی(فنی)،سازمانی،اجتماعیواقتصادی 
فرایندمدیریتریسکجامعهمحور،انتخابجامعه،ایجادتفاهمودرکجامعه،ارزیابیریسکمشارکتی،برنامهریازیمادیریت
ریسکمشارکتی،ایجادوآموزشسازمانمدیریتریسکمحلی،اجراازطریقمدیریتجامعه،ارزشیابیوپایشمشارکتی 
ینگر،پایداریواستحکام،انعطاافپاذیری،ارتقاای
نگرشهایفرهنگی،رویکردجامعمخاطراتنگر،رویکردجامعآسیبپذیر 
ظرفیتبازسازی،گسترشظرفیتتطبیقی 
بکههایحکومتی،پویاییاجتماعی،محیطمصنوع 
انهایمتابولیسمی،ش 
جری 
درسهایآموختهشده،کاهشریسکاقتصادی،گستردگیشغلیاتجارت،ارزشهاوحاسمکاانمشاترک،رهباریودرک
تپذیری 
محلیازریسکومسئولی 
یهاا)،سارمایةانساانی
سرمایةاجتماعی(اعتماد،هنجارها،شبکههاا)،سارمایةاقتصاادی(درآماد،پاسانادازها،سارمایهگاذار 
(تحصیالت،سالمت،مهارتها،دانش/اطالعات)،سرمایةفیزیکی(مسکن،تأسیساتعمومی،مشاغل/صنعت)،سرمایةطبیعی
(منابع،زمینوآب،اکوسیستم) 
آسیبپذیریاجتماعی(نژادوقومیت،سن،وضاعیتاقتصاادی-اجتمااعی،جنسایت،اساتخدام،تحصایالت،سااختارخاانواده،
انهاای
رساختها(مسکونی،تجااریوصانعتی،شاری 

دسترسیبهخدمات،اشتغال،مسکن،نیازهایخاص)محیطمصنوعوزی
برنامههایمقابله،کدهاو
حیاتی،زیرساختترابری،یادبودها)،سیستمهایطبیعیومواجههها،برنامهریزیوکاهشمخاطرات( 
استانداردهایساختمانی،برنامههایکاهشمخاطراتوارزیابیآسیبپذیری،برنامهجامع،برناماهاساتمرارخادمات،ارتباطاات
متقابل،برنامهبازسازیو )...
اکولوژیکی(سطحتاالبهاومیزانتلفات،نرخفرسایش،درصدسطحنفوذناپذیر،تنوعمحایطزیساتی،سااختارهایحفاظاتاز
سواحل)،اجتماعی(جمعیتشناسی،شبکههایاجتمااعیونهادیناههاایاجتمااعی،هامبساتگیارزشهاایجامعاه،ساازمان
برنامههایکااهشمخااطرات،
ییها،تولیدثروت،منابعمالیشهری)،نهادی(مشارکت ،
اعتقادی)،اقتصادی(اشتغال،ارزشدارا 
خدماتاضطراری،استانداردهایساختمانسازیومنطقهبندی،برنامههایمقابله،ارتباطاتمتقابال،برناماةاساتمرارخادمات)،
کارخانههاومراکازتجااری)،

خانههایمسکونی،
زیرساختی(زیرساختهاوشریانهایحیاتی،شبکةحملونقل،سنومالکیت 
بشناسیروانی،سالمتورفاه،کیفیتزندگی) 
مشاورهای،عیبتعلمآسی 

شایستگیجامعه(درکمحلیوریسک،خدمات
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.مدل
ادامةجدول9
مدلیاپژوهش

)Norris (2008

)Longstaff et al (2010

)Normandin et al (2011

بهتاشوهمکاران( )7934

ابعاد،مؤلفههاونگرشها
یطرفیریسکوآسیبپذیرینسبتبهمخاطرات،سطحوتناوعمناابعاقتصاادی،تعاادلدرتوزیاعمناابع
توسعةاقتصادی(ب 
اقتصادی)،سرمایةاجتماعی(پشتیبانیاجتماعیدریافتشده،پشتیبانیاجتمااعیفارضشاده)،ارتبااطوهمااهنگیساازمانی،
مهارتهایحال

نقشها(روابطرسمی)،حسجامعه،تعلقبهمکان،رقابتجامعه(عملجامعه،
مشارکتشهروندان،راهبریو 
مشکل،انعطافپذیریوخالقیت،تقویتاثرگذاریجمعی،روابطسیاسی)،اطالعاتوارتباطات(حکایات،رسانههایپاساخگو،
رساختها،منابعمورداعتماداطالعات) 

مهارتهاوزی

یها:اجرا،مازاد،تنوع،حافظهسازمانی،یادگیریمبتکرانه،
اکولوژیکی،اقتصادی،زیرساختفیزیکی،اجتماعشهری،دولت(ویژگ 
قابلیتبرقراریارتباط) 
درآمد،دسترسیباهمناابعآب،داشاتنبرناماةشارایطاضاطراری،رشادجمعیات،انارژی،پوشاشبیماه،مخاابرات،شارایط
محیطزیستی،شرایطمسکن،استانداردهاوکدهایایمنی،سن،تحصیالت،جنسیت،اشاتغال،ساالمت،برناماهریازیشاهری،
درگیریجامعه،آموزش،ارزیابیریسک 
کاهشمخاطرات(برنامةبازسازی،برنامةاستمرارخدمات،برنامههایمقابله،کاربریاراضی،بیمةمخاطرات،برنامههایکاهش
انهاایحیااتی،مراکاز
رساختها)،زیرسااختی(شاری 

مخاطراتوارزیابیآسیبپذیری،استانداردهاوکدها،برنامةحفاظتاززی
حیاتی،حساسومهم،بناهایعمومی)،سازهای(واحدهایتجاریوصانعتی،واحادهایمساکونی،آثاارباساتانی،تأسیساات
یها،تنوعزیستمحیطی،پایداریزیستمحیطی،خصوصایاتجغرافیاایی)،فرهنگای-
خطرزا)،محیطزیستی(مخاطرات،آلودگ 
اجتماعی(خصوصیاتفردی،باورهاواعتقادات،فرایندهایجامعه،ثباتاجتماعی،خصوصیاتاجتماعی،میزانمشارکتماردم،
ساختارخانوادگی،گرایشهایاجتماعی)،اقتصادی(سالمتاقتصادی،وضعیتاستخدامی،تنوعاقتصادی،اشتغال،دسترسیباه
خدمات،رشداقتصادی،ثباتاقتصادی،سطحدرآمد،اسکان) 

منبع:بهتاش 9912،

تابآوری 
چارچوبهایمفهومیسنجش 

یهایی که
بهعنوان ویژگ 
تابآوری ،جوامع را  
چارچوبها  ،

ارائهشده و همچنین این 
چارچوبهای  

تابآوری 
برای بیان  
چارچوبهایی

میکند؛ بنابراین الزماست 
میدهد ،بررسی  
بپذیری را در برابر پیامدهای مخاطرات طبیعی کاهش  
آسی 
سیستمهایزیرساختیوجامعه،فرایندی

تابآوری
همانطورکهکمیسازی 
اندازهگیریآنمشخصشود .
برایتحلیلو 
تابآوری در هر سطح جامعه در حال حاضر وجود ندارند ،داشتن چنین
اندازهگیری  
مقیاسهای  

پیچیده است و 
راههایزیرمفیدخواهدبود :
مقیاسهاییبهیکیاز 

تابآوریجامعه؛ 
روشهای شناساییتقویت 

.7
میانجامد؛
تابآوریجامعه 
پژوهشهاییکهدرنهایتبهتقویت 

 .4شناساییوطراحی
تابآوری؛ 
 .9ارزیابیسهمنسبیمعیارهایمختلفکاهشخسارتاز 
تابآوریباکمترینهزینه .
 .2کمکبهانتخابابزارهاییبرایدستیابیبهسطوحموردانتظاراز 
مطرحشده چارچوبی است که
تابآوری  
چارچوبها که برای بررسی و ارزیابی  

چارچوب-توبین :یکی از اولین 
نشاندهندة ایندو ویژگی
بآور  ،
ارائهشده با توجه به جامعة پایدار و تا 
توببین( )7333ارائهکردهاست .کاربرد الگوی  
تابآوری را برای جوامع واقع در مناطق پرمخاطره از سازگاری
لها ،چارچوبی مرکب از  
خاص است.توبین براساس تحلی 
تابآوری
ندادن نحوة پایداری و  
سه مدل الگوی تقلیل خطر ،الگوی بازیابی و الگوی ساختاری-جمعیتی برای نشا 
اجتماعاتمحلیاستفادهکرد .
دگاههایمشارکتیو
یشهگرفتنازفلسفةتوسعهوتأکیدبردی 
چارچوبمعیشتپایدار:دیدگاهمعیشتپایداربار 
پروژههای مردم محور کاهش فقر است.چارچوب معیشت پایدار
درکی از همةاشکال فقر ،ابزاری سودمند برای طراحی  
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پژوهش


بهمنظور کاهش فقر بعد از
بینالمللی سوانح برای کاهش سوانح ( )ISDR
()DFID, 2005رویکردی است که راهبرد  
حلهایی برای آن
راه 
بحرانهایی مثل سوانحطبیعی درپیشگرفته و چارچوبی یکپارچه برای فهم منابع متعدد فقر و  

میشود .
برنامههایتوسعهاستفاده 
برنامهریزیوارزیابی 
است.دیدگاهمعیشتپایداردراصلبرای 
بهکمک عوامل مختلف و ارتباط
میتواند  
سرمایهمحور:هریک از انواع سرمایه ،حوزة مستقلی دارد و  

چارچوب 
ازهگیری شود.ماهیت سرمایه به مفهوم پایداری بسیار نزدیک است ()Smith et al., 2001و
این عوامل با یکدیگر اند 
تابآوریدرمقابلبحرانوابستهاست 
مفهومپایدارینیزدربیشترمواردبهمفهوم 
مؤلفههای
میشودکه بر تعامل میان  
پایهای پیشنهاد  
ن 
مدلهای مکا 
چارچوب مکانی-فضایی:دراینچارچوب 
تابآوری مخاطرات ارائه کردند که
میکند .کاتر و همکاران ( )4449روشی را برای ایجاد سنجش اصلی  
جامعه تأکید  
تابآوری ،توسعهو تقویت
بهعنوان معیاری برای نظارت بر پیشرفت به سمت کاهش بحران عمل کند.کلید 
میتواند  

جوامعخواهدبود .
تابآوری هستند :کاهش احتمال شکست یا خرابی،
چارچوب برنئو :کلیدهای این چارچوب سه معیار مکمل  
تابآوری عملکرد جامعه و
یسازی معیارهای  
کاهش پیامدهای شکست و کاهش زمان بازیابی .این چارچوب برای«کم 
اولویتهاباشد .

بهمنظورتعییننیازهاو
نلرزه 
یتواندنقطةآغازیبرایتشخیصمسئلةزمی 
سیستم»م 
یهای
اندازهگیری ویژگ 
تابآوری اجتماعی-اقتصادی ( )SERPبر  
تابآوری اجتماعی-اقتصادی  :
چارچوب  
یها متغیرهایی هستند که درنهایت بر نتایج
میکند .این ویژگ 
تابآوری و نتایج آن در دوسطح فردی و جامعه تمرکز  

بهعنوان تابعی از
مدلسازی  
بهمنظور  
تابآوری قبل از حادثه در جوامع  
اندازهگیری  
میگذارند و برای  
تابآوری تأثیر  

تابآوری اجتماعی اقتصادی
یها قبل از حادثه کاربرد دارند .چارچوب مفهومی و پژوهشی پروژه در حال انجام  
ویژگ 
تابآوری اجتماعی-اقتصادی»( )SERPو تحلیل اقتصادی میکروپویا ( )DyMEبرای سوانح
مؤسسة SERRIبه نام « 
یپیدرحالانجاماست .
یس 
یس 
درمقیاسبزرگاستکهاینکاردردانشگاهم 
Community Resilience = Social Vulnerability + Structural Vulnerability + Environmental
Vulnerability – Risk Reduction
CR = SOV + STV + EV – Mi

تابآوری اجتماعی-اقتصادی توانایی جامعه برای سازگاری از نظر اجتماعی و اقتصادی تعریف
از نظر   SERRI
تابآوری دو مؤلفه دارد:نخست اینکه شامل ظرفیت جامعه برای
میشود که در معرض مخاطرات طبیعی قرار دارد .این  

بازگشت به شرایط اجتماعی و اقتصادی قبل از حادثه و دوم اینکه شامل ظرفیت جوامع برای کاهش در معرض خطر
شبینیوقوع
قرارگرفتنبرایحوادثمخاطراتآیندهاست؛چهدرواکنشبهوقوعسانحهکهجامعهتجربهکردهیادرپی 
میشود(گرفتنظرفیتیبرایکاهشدرمعرض
حادثهایکههنوزتجربهنکردهاستکهدرآنصورتشاملمؤلفهدوم 

تابآوریمتفاوتازبازیابیاست .
خطرقرارگرفتن)کهدرآنصورت 
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تابآوری در میان جوامع در معرض خطر
بپذیری میتواند به افزایش  
میدهند که کاهش خطر سوانح و آسی 
مدلها نشان  

تنشهایاحتمالی،برگشتبهعقبوقبولراههایجدید
بهدلیلتوانمندکردنآنهابهمقاومتوایستادگیدربرابرضربههاو 

نفعاناجازهمیدهدبهطورمنظم،عواملفردیو

برایمواجههباتهدیداتآتیبینجامد.چارچوبمدلسازیبهتحلیلگران 
وذی
مجموعهعوامل راارزیابیوواحدهایسیاسییاجغرافیاییرامقایسهکنند.این بخش به ارائة مدلها و الگوهای مختلف
بهیادماندنی
آنها تصویرهایی  
میپردازد.دلیل استفاده از مدلها این است که  
تابآوری در جوامع  
مدیریت سوانح مرتبط با امر  
مدلهای الگوهایمختلفیدربارةمدیریتسانحهو
قابلدرک ساده میکنند؛ بهطورکلی  
فراهم و موارد پیچیده را در قالبی  
تابآوریاشارهمیشود .
بحراندرجهانارائهشدهکهباتوجهبهموضوعمحوریاینرسالهبهچندمدل 
ضربههای واردشده و توانایی یا
شوکها و  
جامعهای است که توانایی تحمل  
مدل خطی-زمانی:جامعة تابآور  
ظرفیتبرگشتبهعقبدرحین وپسازبحرانوامکانو فرصتبرایتغییرو سازگاریپسازبحرانراداشتهباشد؛
بآور باید احتمال شکست و عواقب آن را کاهش و همچنین زمان مورد نیاز برای بازیابی و میزان
بنابراین جامعة تا 
بپذیریراکاهشدهد.
آسی 
بهسویسیرتدریجیونزولی
میتواند 
میکندکه 
دندهای:اینمدلتصویریازشرایطووضعیتیارائه  
چرخ 
مدل 
رقابلبرگشت است .برخالف جوامعی که
مرحلهای را نشانمیدهد که غی 
چرخدنده  
«بدون بازگشت» حرکت کند .هر  
شوکها را تحمل کنند؛ بنابراین وضعیت جوامع بدون
نمیتوانند فشار یا  
بآور هستند ،جوامعی نیز وجود دارند که  
تا 
بههمراه معانیای مانند شکنندگی ،حساسیت ،ناتوانی در تغییر،
چرخدنده  
تابآوری را میتوان با استفاده از مدل  

متنداشتن،کاستی،انحطاط،شکستوانفعالتشریحکردوپسازآن
انعطافناپذیری،سختی،مقاو 

بپذیری،ضعف،
آسی 
نپذیرنیستو
آنهاارائهکردهنگامیکهیکیازاینمراحلرخداد،بازیابیامکا 
تابآوریدر 
دالیلاحتمالیبراینبود 
بهمرگافرادیانابودیجوامعیاسکونتگاههای

میرودودرنهایت
ایباالتربهمرحلهپایینتر 


شرایطبدونوقفهازمرحله
انسانیمنجرمیشود .
بهصورت
تابآوری :مدیریت بحرانمانندیک درخت در جنگل ،هنگامی بسیارمؤثر است که 
مدل درخت و  
فرایندگروهیباشد ،نهاینکهمنزویماندهیایککارفردیتلقیشود .بهعبارتدیگردرمقابلهباسوانحبهتالش
دستهجمعی دولت ،ارتش ،سازمانهایغیردولتی ،بخشخصوصیودانشگاهی احتیاجاستواینامرزمانیبیشترمؤثر

بهطور مؤثردیگران
صورتهرگاممیتواند 

ارزشهای مشترکداشتهباشند؛ دراین 
تالشها ریشهو 
خواهدبودکهاین 
را در یک کار گروهی و جمعی یکپارچه حمایت کند .این مدل به وجه تشابه مدیریت بحران با درخت میپردازد.
ماندنساختاریتابآوردارندکهمیتوانند دربرابرنیروهایقدرتمندمقاومتکنند .برخی


درختانبرایزنده
بهطورکلی 

سهلانگار وبیتوجه هستند .درختبامبو
نیروهاییکهآنانبایددربرابرشانمقاومتکنند،بادهایقدرتمندومراقبان 
درختها ازرشددرجنگلبه
نشانمیدهد  

انعطافپذیر که 

ایبارزازیکدرختتابآوراست؛درختی قویو


نمونه
تکاملمیرسند .

بهعنوان یکفراینددینامیکووابستهبهشرایطپیشین
تابآوری را 
تابآوری (:)DROPاینمدل  
مدل مکانی  

266

هایجغرافیایبرنامهریزیشهری،دورة،8شمارة،2تابستان9911


پژوهش


عواملبرونگراتعریفمیکند.کاتر در سال

( )Antecedent Conditionsشدتسوانح،زمانمیانمخاطراتوتأثیرات 
قالهایباعنوان«یک
بپذیریوباانتشارم 
تابآوریوآسی 
آنهادرحوزة 
مدلهایموجودومحدودیت 
4441بادرکنقش 
تابآوریدربرابرسوانح
تابآوریاجتماعدرمقابلسوانحطبیعی»DROPرامفهومجدیدیاز 
نپایهبرایدرک 
مکا 
مدل 
بپذیری طراحی شدهاستکه پایةتئوریک وقابلیت
تابآوری وآسی 
بهمنظورارائةرابطة  
میکند.اینمدل 
طبیعیپیشنهاد 
مکانهای حقیقیبهکاررود.نقطة شروعاینمدلباشرایطقبلی
کمیشدنداردومیتواندبرایرفعمشکالتحقیقیدر 

سیستمهایمحیطمصنوع،طبیعیواجتماعیرخ

شروعمیشودکهمحصولمقیاسچندگانةمکانیاستکهدرونومیان
بهعنوان مثلثهاییآوردهشدهکه
تابآوری است.اینمفهوم 
بپذیری ذاتی و 
شبینیشده شاملآسی 
میدهد .شرایطپی 

درونگرای اجتماعیمنجرشدهودرسطحکالنتر
دهداینفرایندذاتیدرسطحمحلیرخمیدهدوبه عوامل 


نشانمی
صها
کردنآنوایجادمجموعهایازشاخ 

عواملبرونگرادیدهمیشود.گامبعدیدراینمدل،عملیاتی

(مثلثهایبزرگتر)
تابآوری است .چنینکاربردی
وسپسبررسیآندردنیایواقعیاست .اینامرمستلزمپژوهشهای بیشتردرمعیارهای 
تابآورترومقایسة
مکانهارادرسوانحطبیعی 
بایدسنجشصحیحدرارزیابیاینموضوعارائهکندکهچهچیزیبرخیاز 
تابآوری جامعهدرطولزمان را فراهممیکند .همچنینبایدراهنمایاجرایی ،اقداماتپایدارتررابههمراهداشتهباشدتا

جوامع محلی خطرات خود را جدی بگیرند و در همین زمان ،راهنمایی تغییرات سیاست محیطی ،اجتماعی ،اقتصادی و
تابآوری مکان دربرابر فاجعه را کاتر و همکاران (،)4441
تابآوری خودرافراهمکنند .مدل 
ساختاریالزمبرایارتقای 
کردهاند .اینمدلبرمکانوتعامالت
بررسیمقایسهایتابآوری شهریدرمقیاسمحلییااجتماعتعریف 

برایارتقای 
انسانساخت وفرایندهایطبیعیمتمرکزاست .هدفازارائة اینمدلنمایشرابطة
فضاییسیستمهایاجتماعی ،محیط 

تابآوریاست؛یعنیمفهومی
بهصورتنظریپایهگذاریشدهوقابلکمیکردنبا 
بهعنوانمفهومیاستکه 
بپذیری 
آسی 
حوادثواقعیدرمکانهایواقعیداشتهباشد .

کهمیتواندداللتبر

تابآوری جامعه و پایداری ،هدف نهایی
مدل توبین :این رابطة مدلی را توبین ( )7333در مقالهای با عنوان « 
گونهای کهجوامعپایدارو
به 
برنامهریزی مخاطرات» ارائهکرد .تمرکزاینمدلبرنقشپایداریدرتقلیلخطراست؛  

بهعنوانجوامعیکهازنظرساختاریبرایتقلیلتأثیراتسوانحمطرحهستندوهمچنینبهبودسریعبابازسازی
تابآور 

عوامل حیاتی اجتماعی-اقتصادی جامعه تعریف میشوند ،اما رابطة میان پایداری جوامع و مخاطرات پیچیده است و
نمیتوانبادرنظرگرفتنعواملاجتماعی،اقتصادیوسیاسیآنرارفعکرد .

برنامهریزی درمورد
تابآوری را عوامل کلیدی برای  
پژوهشهای اخیر دربارةمخاطرات دربیشترموارد پایداری و  


میدانند.چارچوبمدنظر دراینمدلدردرجة اولاکولوژیکیاست؛ بنابراینعواملجغرافیایی-اجتماعیو
مخاطرات  
جامعهمطرحمیشوند .توبینشششرطرابرایکاربرد

تابآوری 
چارچوبهایمحتملدردرک 

بهعنوان 
جمعیتیدیگر 
نظریهای
بهکمک  
صحیح این الگو ارائه میدهد که با چنین رویکردهایی جوامع میتوانند عوامل خطرآفرین خود را  
هابرایآژانسهایمناسبو


انجامکارهاوبرنامه
اطمینانازمنطقیوصحیحبودناهداف،

مناسبباعواملوابستهبرای
سازمانیافته

واجدشرایطبامنابع،وجودمدیرانیبامهارتمدیریتیوسیاسیکافی،وجوداهدافسیاسیروشن،حمایت
طرحریزی مفهومی برای پایداری،
نادیدهنگرفتن همة عوامل سیاسی در طی زمان کاهش دهند  .
و مداوم از جوامع و  
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میکند؛ برای مثال عوامل فیزیکی ،فرهنگی و
نیازمند عامل سوم است؛ یعنی عاملی که به تغییرات ساختاری توجه  
نگیمیتوانندتاحدزیادیعملیاترامحدودکنند .

اقتصادیدراجرایعملیاتمؤثرند.بههمینترتیبعواملفره

روشپژوهش
اینمقاله کاربردی و توصیفی -تحلیلی است.در این پژوهش ،با توجه به مسئله و هدف ،واحد تحلیل خانوار در محله
بهدست
محلههای شهر کیش  
انتخاب شد و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران معادل 912خانوار ساکن در همة  
محلههایشهربرحسبپایگاهاجتماعی-اقتصادیبهپنجطبقه
طبقهبندی 
آمد(مرکزآمارایران.)7935،درمرحلةبعدبا 
نمونهگیری تصادفی انتخاب
(باال ،متوسط باال ،متوسط،متوسط پایین ،پایین) و از هر طبقه یک محله با استفاده از روش  
محلهها از کل خانوارهای شهر ،تعداد نمونه به تفکیکمحلةخانوارهای نمونه به
شد.سپس با توجه به سهم هر طبقه از 
محلهها و موقعیت مورد مطالعه در جزیره کیش را نشان
محلههای نمونه انتخاب شدند .شکل   7
روشی سامانمند از  
یدهد .
م



شکل.9منطقهبندیجزیرةکیش 

تابآوری 
شاخصسازی 

تبیین
تابآوری
شاخصها درمطالعات مربوط به 

مجموعهای ازشرایط اولیه است؛ بنابراین انتخاب 

شاخصها 

ظهور وپیدایش 
نهتنهاارزیابی
دادههایکیفیازمنابعباشد.بهعبارتدیگر 
دسترسبودن 

بایدبراساستوجهبرمبانیادبیاتموجودو 
قابل
اندازهگیری نیز درتأثیرات نامطلوبوکمبود
یشود بسیار ضروری است ،
تابآوری جامعهمنجرم 
وسنجشاولیه کهبه  
ظرفیت جامعهدرزمانواکنشجامعهبهحالتقبلازبحران،به همان اندازه اهمیت دارد(.)Cutter et al.. 2008: 4
کردهاند که با توجه بهحوزة مطالعاتی
تابآوری اشاره  
شاخصهایی برای ارزیابی  

صورتگرفته دراین راستا به 

مطالعات 
تابآوری در شرایط
اندازهگیری  
شاخصهایی در همان بعد اشاره شده است (جدول  .)4چون  

صورتگرفته معموالً به 

تابآوری درنظرگرفته
بهعنوان شاخصی از 
خاص ومطلق دشوار است ،باید ازرویکرد تطبیقی استفاده کردومتغیرها  
شوند .
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بعدکالبدی 

تابآوری 
شاخصهایکالبدی 

جدول.2
جااادههاااو
انهااایاصاالی،خطااوطلولااه ،
تعاادادشااری 
زیرساختهایحیاتی،شابکةحمالونقال،کااربریزماین،
ظرفیتپناهگاه،نوعمسکن،جانسمصاالح،مقاوماتبناا،
ارزیابیواکنشجامعهوظرفیتبازیاابیبعادازساانحه،ماننادپناهگااه،
کیفیاتوقادمتبنااا،مالکیات،ناوعساااختوسااز،ارتفاااع
واحدهایمسکونی،تسهیالتسالمتیوزیرساختیماننادخطاوطلولاه،
ساختمانها،فضایبازساختمانمحلسکونت،فضایسبز،
رساختهایدیگر 

آنهابهزی
جادههاووابستگی 

یهااجغرافیاایی
تراکممحیطساختهشده،دسترسای،ویژگا 
(خصوصیاتزئوتکنیک،شیب)،شادتوتکارارمخااطرات،
مخاطرهآمیز 

،نزدیکبودنبهنواحی

گسلها



صاحبنظران داخلی و خارجی در

تابآوری کالبدیتوسط کارشناسان و 
مؤلفههای مؤثر بر  
بهمنظورتعیین وضعیت 

نرمافزارSpssو،AMOSتحلیلعاملیوروشفریدمناستفادهشدهاست .
تابآوری،از 
زمینة 

ابآوری کالبدی 
وشاخصهایت 

ابعاد
بهوجود نیامدهاست.با
تابآوری سوانح  
سازمانیافته برای کمیسازی  

چارچوبهای 

شاخصها یا 

مجموعهای از 

تاکنون 
تابآوری ،مفهومی چندجانبه و دارای ابعاد اجتماعی ،اقتصادی،
وجود این ،در جامعة علمی ،اجتماعی مبنی بر اینکه  
اینشاخصهاوجود دارد .ارزیابی واکنش جامعه و ظرفیت بازیابی بعد از سانحه،

ستمحیطی و کالبدیاست،
نهادی،زی 
آنها به
جادهها و نیز وابستگی  
پناهگاهها ،واحدهای مسکونی ،تسهیالت سالمتی و زیرساختی مانند خطوط لوله  ،

مانند 
زیرساختهایدیگررابههمراهدارد .

شاخص 
حملونقل،کاربری
انهایاصلی،خطوطلوله،جادههاوزیرساختهایحیاتی،شبکة 
شاخصهاعبارتاستاز:تعدادشری 

زمین ،ظرفیت پناهگاه ،نوع مسکن ،جنس مصالح ،مقاومت بنا ،کیفیت و قدمت بنا ،مالکیت ،نوع ساختوساز ،ارتفاع
یهای
یهایجغرافیایی(ویژگ 
ساختمانها،فضایبازساختمانمحلسکونت،فضایسبز،تراکممحیطی،دسترسی،ویژگ 
پنجگانة فوق
گسلها (رفیعیان.)97:7934 ،در این مقاله ،با توجه به ابعاد  
مخاطرهها  ،

ژئوتکنیک و شیب) ،شدت و تکرار 
محلههایشهرکیشاستفادهشدهاست.
تابآوری،ازبعدکالبدیدرمقیاس 
برایسنجش 
دادههایخامپژوهشواستخراجنتایجحاصلازپرسشنامهپرداختهشدهاست.این بخش
دراینپژوهشبهتحلیل 
یهای جمعیت شناختی)که دربرگیرندة
شامل دوقسمتاست .در قسمت اول ،توصیف آماری جامعة مورد بررسی (ویژگ 
قابلمشاهدهاست.درقسمتدومنیزبااستفادهاز
ولها  
متغیرهایی مانند جنسیت،مذهب،قومیتو غیره استکه درجد 
تابآوری شهریپرداختهشد .با توجه به کمبود
اندازهگیری  
روشهای تحلیلعاملیاکتشافیوتأییدی بهآزمونمدل 

کتابها و
مقالهها  ،
کتابخانهای ( 

اطالعات دربارة موضوع مورد مطالعه در کشور ،در این پژوهش ابتدا ،براساس مطالعات 
شاخصهای

چارچوبها ،

جمعآوری شد.سپس با بررسی ابعاد و 
تابآوری  
گزارشها)حجم وسیعی از اطالعات در زمینة  

تابآوریکالبدیتعیینوتعریفعملیاتیشدند.درمرحلةبعدبااستفادهازروشمیدانیوابزارپرسشنامهاطالعاتمورد

شآزمون تأیید شده بود.سپس با
جمعآوری شد که روایی آن از طریق پی 
تابآوری  
محلههای نمونه  
نیاز از خانوارهای  
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نرمافزاری  SPSSو  ،AMOSپایایی ابزارهای پژوهش برآورد شد که
ورود دادة حاصل از پرسشنامهبا استفاده از محیط  
گویای هماهنگی و پایداری درونی با استفادهازآزمون کرونباخ  4/195است .سپس با استفاده از روشفریدمن وروش
محلههایموردمطالعهمعینشد .
تابآوریکالبدی 
تعقیبی،آزمونلونوآزمونتوکیمیزان 

آمارتوصیفی
نمونههایپژوهشبررسیشد .
جمعیتشناختی 

یهای
ابتداویژگ 
تشناختینمونةپژوهش 
جدول.9مشخصاتجمعی 


جنسیت 

مذهب 

سالزندگیدر
کیش 


مرد 
زن 
شیعه 
سنی 
مسیحی 
زرتشتی 
سایر 
کمتراز5سال 
بین5تا74سال 
باالتراز74سال 

فراوانی 
 494
 752
 947
 23
 73
5
 74
 741
 741
 717

درصد 
 53/13
 24/77
 11/91
 74/11
 2/32
 7/97
 4/17
 41/14
 41/11
 22/52



باتوجهبهجدول،9تعداد 912نفرازنمونة پژوهش ازخانوارهایساکندر حوزة جزیرهکیشبودند 494.نفراز
شرکتکننده درپژوهش

حجم نمونة پژوهش مرد( 53/13درصد) و 752نفر( 24/77درصد)زنبودند 947.نفرازافراد
( 11/91درصد) مذهبشعیهداشتند و  23نفر( 74/11درصد)اهلسنتبودند 73 .نفر( 2/32درصد) مسیحی 5،نفر
(7/97درصد)زرتشتیو74نفر(4/17درصد)پیروسایرادیانیامذاهببودند741.نفرازنمونةپژوهش(41/14درصد)
یکنند741.نفر(41/11درصد)نیزبین5تا74سالدرجزیرةکیشزندگیمیکنندو
کمتراز5سالدرکیشزندگیم 
یکنند .
717نفر(22/52درصد)بیشتراز74سالدرجزیرةکیشزندگیم 

شاخصها 

معرفیوتعریفعملیاتی
اجتماعهای شهری از

تابآوری 
تابآوری در شرایط مطلق دشوار است ،باید برای تعیین میزان  
اندازهگیری  
از آنجاکه  
تابآوری باید با توجه به دو
مطالعههای مربوط به  

شاخصها در 

رویکردی تطبیقی استفاده کرد.در همین زمینه ،انتخاب 
تابآوریمدنظرقرار
دادههایکیفیازمنابعوتوجیهبرمبنایادبیاتموجوددرموردتناسبآنبا 
دردسترسبودن 

مالک
مداخلههای ویژه

برنامهها ،سیاستها و 
مجموعهای از شرایط اولیه عمل میکنند که کارایی  

بهعنوان 
بگیرد.شاخصها  
عملیاتیسازی

امکانپذیری،
تابآوری ،
پنجگانة 
یگیرند.دراینمقالهبراساسابعاد 
تابآوریسانحهرااندازهم 
برایبهبود 
تابآوری کالبدی
شاخصهایی برای سنجش میزان  

دادهها و اقتضای جامعة مورد مطالعه در هر منطقه ،
و دسترسی به  
آنهاپرداختهشدهاست.
تابآوریکالبدیبهتعاریفعملیاتی 
شاخصهای 

نشاندادن
انتخابشدهاست.همچنینضمن 
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جمعآوریاطالعاتخانواروپرسشنامةمتخصصاناستفاده
دراینپژوهش،ازدوپرسشنامه،شاملپرسشنامةخانواربرای 
محلههانیزصورتگرفتهاست .
شدهاست.بررسیمیدانیبرایتکمیلاطالعات 

تحلیلعاملیاکتشافی 
شفرض اولیة آن نیز
آنهاست .پی 
طبقهبندی  
شکلدهی متغیرهاو 
در این تحلیل،هدفپژوهشگرکشفساختاریبرای 
چفرضیة
این استکههرمتغیریممکناستباهرعاملیارتباطداشتهباشد.بهعبارتدیگرپژوهشگردراینروشهی 
بهعنوان روشتدوینو
قبلیدربارة نتایجنداردودرپیاکتشافعواملتأثیرگذار است؛ بنابراینتحلیلاکتشافیبیشتر 
یشود (داوریورضازاده .)21 :7935،برهمیناساسوباتوجهبهاینکه
تولیدنظریهونهآزموننظریهدرنظرگرفتهم 
مؤلفههاوگویههااستفادهشد .
دستآوردن 
ازتحلیلعاملیاکتشافیبرایبه 

اینپژوهشازنوعتحلیلعاملیاست
نمونههابرایتحلیلمتناسببوده()KMO=4/117وآزمونکرویتبارتلت
نشاندهندةآناستکهحجم 
جدول 2
آزمونهانشان
رانشانمیدهد.درمجموعنتایج 

همبستگیمیانمتغیرها
ازنظرآماریمعناداراست(.)P≤4/444اینامر 
میدهد که تحلیلعاملیاکتشافیبامواردپرسشنامهمتناسباست.درادامهبااجرایدستوردورانمتعامد(چرخش

بهدستآمدهاست(جدول .)5
نمونهها 
واریماکس)3عاملبرایتوضیحرفتار 
تابآوریشهری 
جدول.3نتایجآزمونتحلیلعاملیتستبارتلتوKMOپرسشنامة 
ردیف 
7
4

متغیر
متناسببودناندازةنمونه 

آزمونKMOبرای
مقدارمجذورکای
درجةآزادی
سطحمعناداری

درستبودنتفکیکعاملها 

آزمونبارتلتبرای

نتایج 
 4/117
 74414/591
 4147
 4/444

تابآوریشهری 
عاملهادرمدل 
جدول.5نتایجبررسیسهمواریانسهریکاز 
درصدواریانستجمعی 
 91/144
 24/743
 21/445
 23/179
 54/322
 55/347
 51/143
 17/143
 19/374

درصدواریانس 
 2/347
 2/541
 2/453
 9/511
 9/797
 4/351
 4/341
 4/114
 4/949

کل 
 9/124
 9/954
 9/497
 4/155
 4/971
 4/711
 4/711
 4/451
 7/145

عاملهایاصلی 

انها 
عملکردشری 
شدتوتکرار 
پناهگاهها 

ظرفیت
تواناییبرگشتبناها 
ستمحیطی 
شرایطزی 
خصوصیاتزمین 
کاربریوتراکم 
دسترسیبهمراکز 
فضاهایبازوتراکم 



یدهد.توان پیشگویی این مدل
آنها را نشان م 
عاملها و درصد واریانس تجمعی  
جدول  ،5مقادیر ویژه ،واریانس  
یکنند بارهایعاملیتحلیلعاملی
عاملها  4/374است .هایر 7وهمکاران()4441پیشنهادم 
براساس مجموع واریانس  
قابلقبولاست .
اکتشافیباالتراز 4/24
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پایاییسازه 9
قابلقبول باشد،
یتوان براساس پایایی مرکب (  )CRمحاسبه کرد .هر زمان پایایی ترکیبی متغیرها  
پایایی سازه را م 
قابلقبول است،اماپایاییترکیبیبین
پایاییسازهبرقراراست .ازدیدگاههایروهمکاران ،پایاییترکیبیباالتراز  4/1
میدهد که همة
نشان  
بهویژه باالتر از  )4/35مطلوب نیست؛ زیرا  
تبخشتر است و باالتر از  ( 4/3
 4/1تا  4/3رضای 
آنهااز
یتواننتیجهگرفت 
پرسشهایمتغیرموردنظرشبیهبهیکدیگرهستند.باتوجهبهپایاییترکیبیهمةعواملم 

پایاییسازةمناسبیبرخوردارند .

رواییهمگرا 2
اندازهگیریهای جایگزینهمانسازهارتباطمثبتیدارد(هایر،
اندازهگیری تاچهحدبا 
یدهد یک 
رواییهمگرانشانم 
استخراجشده()AVE

انسهای 
.)779:4471زمانیرواییهمگرابرقراراستکهپایاییترکیبیباالتراز 4/1ومیزانواری 
استخراجشدهبیشترباشد(هایر.)779:4471،بانگاهیبه

بیشتراز4/5باشد.همچنینپایاییترکیبیازمیزانواریانسهای
پرسشنامهها تقریباً ازرواییهمگرایی

یتوان گفتکه
پرسشنامههای مذکورم 

استخراجشده همة ابعاد

میزانواریانسهای 
مناسبیبرخوردارهستند .

افتهها 
بحثوی 
یااجارهایو تسهیالت

اینبحثشامل ارزیابی واکنش جامعه و ظرفیت بازیابی سانحه از پناهگاه واحدهای مسکونی 
فاجعهبار حساس هستند
بهویژه به یک حادثة  
کمدوام استکه  
خانههای  
بپذیر ،شامل  
زیرساختهای آسی 

سالمت است.
میکند وهم به این دلیل کهمانند مجرایی
تخلیههای پیش از حادثه فراهم  
که ایننوع از زیرساخت هم ابزاری را برای  
سیستمهای فیزیکی

میکند ،در مقیاس گنجانده شده است .همچنین شامل 
برای تأمین مواد حیاتی پس از سوانح عمل  
حملونقل ،کاربری زمین ،نوعمسکن (ویالیی-
جادهها وزیرساختهای حیاتی و بحرانی ،شبکة  
مانند تعداد خطوط لوله  ،
ساختمانها ،فضای باز

آپارتمانی) جنس مصالح ،مقاومت بنا ،کیفیت و قدمت بنا ،مالکیت ،نوع ساختوساز ،ارتفاع 
یژگیهای جغرافیایی
ساختهشده ،مسکن ،پتانسیل نوع دسترسی و 
ساختمان محل سکونت ،فضای سبز ،تراکم ،محیط  
گسلها،دورشدنازمناطق
مکانهایامن،شناسایی 
(خصوصیاتژئوتکنیک وشیب)شدتوتکرارمخاطرات،شناسایی 
مخاطرهآمیزاست .

یکبودنبهنواحی
بپذیرونزد 
آسی 
تابآوری کالبدی الگوی کامالً یکسانی در جوامع مختلف ندارد ،اما
یتوان گفت  
مطرحشده م 
با توجه به مبانی  
مشابهتهایی رادرایجادجوامعتابآورشناساییکرد.نکتة مهمی کهدراینزمینهوجوددارد،ایناست که

یتوان 
م
یتوان بامراجعهبه
وزنودرجة اهمیتهریکازاینشاخصها براساسوضعیتمحلهمتفاوتاست.برایناساسم 
تابآوری را در هرکدام از محلههای مورد
شاخصها در فرایند  

انجامشده درجة اهمیت هریک از 
تبندی  
تحلیل اولوی 
بررسیمشخصکرد .

1. Construct Reliability
2. Convergent Validity
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اندازهگیریپژوهش 

مدل
اندازهگیریپژوهشوهمچنینبرایتأییدرواییسازةپرسشنامةکالبدیازتحلیلعاملیتأییدیاستفاده
برایتأییدمدل 
یدهد .
شدهاست.جدول1و1نتایجتحلیلعاملیتأییدیرانشانم 
آزمونهایبرازندگیتحلیلعاملیتأییدیپرسشنامةکالبدی 

جدول.6نتایج


مدل 
مقادیر
قابلقبول 


) x2/ df  Df  Chi-Square (x2
 4/272  32
 441/32
-

-

 5-7

p-value

 4/732
P<4/45

 SRMR  RMSEA
 4/457
 4/412
کمتراز
کمتراز 4/7
 4/7

CFI

NNFI

 4/31  4/31
کمتراز
 4/3-7
7

AGFI

 4/11
 4/3-7



میدهدتحلیلعاملیتأییدیپرسشنامةکالبدیازبرازشکافیبرخورداراست .
نتایججدول1نشان 
( )x2 =441/32, df= 32, x2/ df= 4/272, RMSEA= 4/412
ارائهشده
قابلقبولهستند.همةبارهایعاملی 
یدهندبارهایعاملیباالتراز 4/5
هایروهمکاران()4441پیشنهادم 
درجدول1باالتراز4/5هستند .
راجشدةپرسشنامةکالبدی 
جدول.2نتایجبارعاملی،پایاییترکیبیومیزانواریانساستخ 
سؤاالت 
زمینوفضایباز 
پلهها،راهرو
باتوجهبهشیب،پهنا،موانع،اشیاءووسایلموجوددرفضایمسیرخروجازمنزل( 
ودربخروجیو)...چقدربرای«فرارسریع،راحتوبدونمانع»مناسباست؟
پناهگرفتن
فضایبیرونساختمان(حیاطیامحوطةباز)پسازخروجچقدربرایایستادنو 
بهطوریکههمةساکنانبتواننددرآنبایستندواز«خطرپرتابو
«بزرگوجادار»است 
سقوطآوارواشیایسنگین»درامانباشند.
فضایبیرونساختمان(حیاطیامحوطهباز)بهچهمیزانازنظر«امکانچادرزدنواسکان
موقتهمةساکنان»مناسباست؟
کاربری 
کیفیتمعابروکوچةمحله 
لولهکشیآبمحله 

برقتأسیساتوبرقی 
مخابرات(تلفنمنازل) 
اینترنتوموبایل 
دسترسی 
دسترسیبهمراکزدرمانیداروخانه،بیمارستان،اورژانسو ...
دسترسیبهمراکزآموزشی(مهدکودک،مدارسودانشگاه) 
دسترسیبهنیرویانتظامیوپلیس 
آتشنشانی 
دسترسیبه 
حملونقلعمومی 
دسترسیبه 
دسترسیبهپارکوفضایسبزعمومی 
دسترسیبهشبکةمعابرصلی 
محلهایاسکانموقت 
دسترسیبه 

بارعاملی 


 4/121

 4/543

 4/21





 4/17





 4/14






 4/11
 4/17
 4/11
 4/14
 4/13

 4/11
 4/15
 4/12
 4/17
 4/11
 4/11
 4/14
 4/14

 4/154





 4/113









 4/591





 4/547
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AVE

229

تابآوریکالبدیمناط شهریدربرابرسوانح...
زیاریوهمکاران:سنجشوارزیابیمیزان 

یدهند بارهای
بارهایعاملی تحلیلعاملیتأییدی درجدول 1ارائهشدهاست.هایروهمکاران()4441پیشنهادم 
ارائهشدهدرجدول1باالتراز4/24هستند.باتوجهبهجدول
قابلقبولهستند.همةبارهایعاملی 
عاملیباالتراز 4/24
یکنیم .
1همةسؤاالتتوزیعنرمالدارند؛بنابراینازآزمونtمستقلکهیکآزمونپارامتریکاستاستفادهم 

تابآوریمحلیجزیرةکیش 
پنجگانهدر 
مناط  
یدهد.مقدارآمارة  Fبرابر 9/772و  P-Value=4/471است .چوناین
جدول 1نتایجآزمون ANOVAرانشانم 
تابآوریمحلیوجوددارد .
پنجگانهدر 
سطحمعناداریکمتراز4/45است ،اختالفمعناداریمیانمناطق 
یشود.باتوجهبهنتایجآزمونتعقیبی
برایاینکهمشخصشودمیانکداممناطقتفاوتاست،ازآزمونتعقیبیاستفادهم 
توکیدرجدول،3درتابآوری محلی میانمنطقةصدفومنطقةنوبنیاد()P-Value =4/493ومنطقةنوبنیادوعربها
عربهاست .
تابآوریمحلیبیشترازدومنطقةصدفو 
()P-Value=4/49تفاوتوجوددارد.همچنیننمرةمنطقةنوبنیاددر 
پنجگانه 
تابآوریمحلیدرمناط  
جدول.8نتایجآزمون ANOVA


بینگروهی 
درونگروهی 

کل 

یانگینها 

مربعم
 4/191
 4/413
-

Df

2
 455
 453

آمارةF

P-Value

 4/471

 9/772

پنجگانه 
تابآوریمحلیدرمناط  
جدول.1نتایجآزمونتعقیبیتوکیبرای 

گروه I
منطقةصدف 

منطقةنوبنیاد 
عربها 
منطقة 
منطقةنوارسیاحتی 

گروه J
منطقةنوبنیاد 
عربها 
منطقة 
منطقةنوارسیاحتی 
منطقةاراضیشرقی 
عربها 
منطقة 
منطقةنوارسیاحتی 
منطقةاراضیشرقی 
منطقةنوارسیاحتی 
منطقةاراضیشرقی 
منطقةاراضیشرقی 

یانگینها I-J

تفاوتم
* -4/457
 -4/479
 -4/771
 -4/423
* 4/491
 4/471
 -4/927
 -4/471
 -4/927
 -4/951

خطایاستاندارد 
 4/411
 4/799
 4/731
 4/459
 4/413
 4/711
 4/425
 4/711
 4/425
 4/415

P-Value

 4/493
 4/314
 4/331
4/254
4/449
7/444
 4/195
 7/444
 4/195
 4/171

*درسطحمعناداری 2/25

تابآوریمحلیدرجزیرةکیش 
رتبهبندیابعاد 

تابآوری محلی جزیرة کیش از آزمون فریدمن استفاده شد .با توجه به جدول  74بین
رتبهبندی ابعاد اصلی  
برای  
تابآوریمحلیتفاوتوجوددارد(.)P-value=4/444،x4=495/117
رتبههایابعاد 

جدول.92نتایجآزمونفریدمن 

یدو) 
آمارةآزمون(خ 
 495/117

درجةآزادی 
2

P-value

 4/444

هایجغرافیایبرنامهریزیشهری،دورة،8شمارة،2تابستان9911


پژوهش


223

ستمحیطی رتبة
باتوجهبهجدول 77بعداقتصادیرتبة اول،بعدنهادیرتبة دوم،بعداجتماعیرتبة سوم،بعدزی 
چهارموبعدکالبدیرتبةپنجمرادارد .
نترین ردیف
تابآوریدرپایی 
مؤلفههای 
رتبهبندی 
براساساینپژوهش وجدول ،77بعدکالبدیجزیرة کیشدر 
تابآوری کالبدی اقدامات جدی در
شاخصهای  

قرار دارد و نیاز است در رشد و توسعة جزیرة کیش برای تقویت 
ی،ویژگیهای

ستمحیط
پناهگاهها،توانایی برگشت بناها،شرایط زی 

انها،شدت و تکرار،ظرفیت 
مؤلفههایعملکرد شری 

زمین،کاربریوتراکم،دسترسیبهمراکزوفضاهایبازوتراکمصورتپذیرد .
یهای مناسب جزیرة کیش و با توجه به ضوابط
ضروری است با انتخاب راهبرد متناسب و جذب سرمایهگذار 
انمدت وبلندمدت پایشوتقویت
کوتاهمدت ،می 
بازههایزمانی 
برنامههایمعین در 
کنترلهایالزم،طی 
شهرسازیو 
شود .
تابآوریمحلیجزیرةکیش 
جدول.99میانگینرتبةابعاد 

میانگینرتبه 
 9/39
 9/14
 4/13
 4/15
 4/77

ابعاد 
اقتصادی 
نهادی 
اجتماعی 
یستمحیطی 
ز 
کالبدی 

پنجگانةجزیرةکیشدربعدکالبدی 
رتبهبندیمناط  

پنجگانة جزیرة کیشدربعدکالبدی تفاوتوجود
رتبههای مناطق 
باتوجهبهنتایجآزمونفریدمندرجدول،74میان 
دارد( .)x2=44/717،P-value=4/444
باتوجهبهجدول79دربعدکالبدی،منطقةنوبنیادرتبةاول،منطقةنوارسیاحتیرتبةدوم،منطقةاراضیشرقیرتبة
عربهارتبةپنجمرادارند .
سوم،صدفرتبةچهارمودرنهایتمنطقة 
جدول.92نتایجآزمونفریدمنپنجمنطقةجزیرةکیشدربعدکالبدی 

آمارةآزمون(خیدو) 
 44/717

تعدادنمونه 
 52

درجةآزادی 
2

P-value

 4/444

پنجگانةجزیرةکیشدربعدکالبدی 
جدول.99میانگینمناط  

ابعاد 
منطقةصدف 
منطقةنوبنیاد 
عربها 
منطقة 
منطقةنوارسیاحتی 
منطقةاراضیشرقی 



میانگینرتبه 
 4/19
 4/34
 4/17
 4/37
 4/17
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عربها،
بهترتیب درمنطقة  
تابآوری جزیرة کیش (شکل  )4
مؤلفههای  
دادههای پژوهش،تقویت  
باتوجه بهتحلیل 
بابرنامهریزیمدوندرموردتقویت

صدف،اراضیشرقیونوارسیاحتیونوبنیادازاهمیتبرخورداراستوضروریاست
ستمحیطی ،خصوصیات زمین،
پناهگاهها ،توانایی برگشت بناها ،شرایط زی 

انها ،شدت و تکرار ،ظرفیت 
عملکرد شری 
آنهااقدامشود .
کاربریوتراکم،دسترسیبهمراکز،فضاهایبازوتراکم 

پنجگانهدربعدکالبدی 
رتبهبندیمناط  
شکل .2

جهگیری 
نتی 
میشوند؛
بحرانهایی با پیامدهای ناگوار تبدیل  
سامانهها و امکانات تقلیل مخاطرات ،به  
مخاطرات محیطی در نبود  
بنابراینارتقایتوانظرفیتیشهرهاو جزایر،برایپایداریوبازیابیدربرابرمخاطراتمحیطیبسیارمهماست.امروزه
بهکمک پژوهش،تهیهو
تابآوری شهریرادراولویتقراردادهوتحقق اینامر 
بسیاریازشهرهایمهم ،تقویت 
صورتمیگیرد .جزیرةکیشازنظر موقعیت

یها واقداماتآموزشیمدیریتسوانح
استگذار 
یها،سی 
برنامهریز 
توسعة 
جغرافیاییوجاذبههایگردشگریباتوجهبه ابعاداقتصادی،اجتماعی،نهادیومحیطیاهمیتفراوانیدارد.پژوهش

برنامهریزی و
حاضرکاربردی و توصیفی -تحلیلی است.جامعة آماریآننیز جمعیتساکنانشهرکیشومتخصصان  
مخاطراتمحیطیبهتعداد 93.159درسال 7935بودهاست.حجمنمونة آماریبااستفادهازفرمولکوکرانبهتعداد
912نفرازسرپرستانخانوارانتخابشدهاست .
رتبهبندی
دادهها  بااستفادهازتحلیلعاملیبرایپژوهشوهمچنینآزمونفریدمنبرای 
روشتجزیهوتحلیل 
تابآوری کالبدیدر جوامعاست که هنگام بروزسوانح
شاخصهای پژوهشبودهاست .یکی از ابعاد تأثیرگذار،میزان  

تابآوری شهری را از نظر ویژگیهای جغرافیایی و فیزیکی ارزیابی کرد.در این پژوهش،
یتوان وضعیت  
بهکمک آن م 

شاخصها و عوامل مؤثر بر میزان

محلههای منتخب جزیرة کیش ،ابتدا 
تابآوری کالبدی در  
بهمنظور تعیین میزان  

محلههای مورد مطالعه ،با استفاده از
جمعآوری اطالعات مورد نیاز از سطح  
تابآوری جوامع شناسایی شدند.سپس با  

تابآوری کالبدی اولویتسنجی
شاخصهای  

سلسلهمراتبی ،مقایسة زوجی توسط کارشناسان و متخصصان،

فرایند تحلیل 
تابآوری تهیه شد.درنهایت ،با
شدند.در مرحلة بعد با استفاده از روش فریدمن ،آزمونلوننمودارهای هرکدامازابعاد 
میدهد این
رتبهبندی شدند.نتایج نشان  
تابآوری کالبدی  
محلههای مورد مطالعه از نظر میزان  
استفاده از آزمونتوکی  ،
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محلههاینوبنیاد،نوارسیاحتی،اراضیشرقی،
یکه 
تابآوریکالبدی،درسطوحمتفاوتیقراردارند؛بهطور 
محلههاازنظر 

نوبنیادبهدلیلنوسازبودنورعایت

یگیرند؛یعنی محلة 
عربها ،در طیفی از بهترین تا بدترین شرایط قرار م 
صدفو 
بهدلیل
تابآوری کالبدی باالتریدارد .منطقة نوارسیاحتی نیز  
استانداردهای اخیردرمقایسهبا محلههای قدیمی،رتبة  
اراضیشرقینیزبهدلیل

هتلها وبازارها دررتبة بعدیقرارداردوهمچنینمنطقة
تهای گردشگریواحداث 
موقعی 
بهدلیل قدمت و
عربها  
ساختمانهای بلندمرتبه از استانداردهای بهروزتری برخوردار هستند .منطقة صدف و  

احداث 
محلههای مورد مطالعه ،موارد
تابآوری کالبدی 
استهالک ابنیه وزیرساختها استانداردهای روزراندارند .برایتقویت 
یشود :
زیرپیشنهادم 
ایجادفرماندهیواحدسوانح؛ بهمنظورکاهشخطرهایناشیازسوانحطبیعی؛ 
سازماندهیومدیریتالزمبرایآمادگیومقابله،همراهبااقداممؤثر 

عههای پژوهشی وعلمی برای شناخت و کاهش خطرهای ناشی از سوانح طبیعی و حوادث
گسترش و تقویت مطال غیرمترقبهبااولویتخطرزلزله؛ 
بهکارگیریقوانیندرجهتافزایشضریبایمنیدرساختوسازهایجدیدومقاومسازیساختمانهایفرسوده؛ 
 محلهای اسکان موقت شهروندان هنگام
محلههای نواحی ونقشه ومناطق شهری ،همراه با  
 تهیة طرح تخلیة  بهویژهزلزله؛ 
بروزسانحه ،
محلههادرهنگاموقوعمخاطرات؛ 
بپذیری 
بررسیومطالعةمیزانآسی آنها .
آمادهسازیمردمبرایمواجههبامواقعبحرانیدرجهتافزایشمشارکت 
 تابآوری
رتبهبندی میزان  
بهدلیل داشتن قابلیت اجرایی برای  
ارائهشده در این پژوهش  ،
یتوان از چارچوب  
درنهایت م 
محلههاونواحیشهریاستفادهکرد .
کالبدیدرسایر 

تابآوریکالبدیمناط شهریدربرابرسوانح...
زیاریوهمکاران:سنجشوارزیابیمیزان 
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