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چکیده
اهداف :هدف این پژوهش ،سنجش میزان تابآوری سکوونتاا هکای نااارآمکد شکهر
سنندج در ابعاد انسانی (اجتماعی  -فرهنای ،اقتصادی و نهادی  -مدیریتی) است.
روش :روش پژوهش ،توصیفی  -تحلیلی و نو ع مقاله پژوهشی  -مطالعه موردی اسکت
و از نظر شیوۀ دریافت اطلاعات ،در حوزۀ مطالعات اتابخانکهای  -میکدانی قکرار دارد.
برای استخراج شاخص ها از مطالعات اتابخانه ای داخلکی و خکارجی اسکتفاد شکد و
شاخص های ابعاد مختلف جهت تعیین میزان اهمیت در اختیار  94نفر از اارشناسکان
در رشته های مختلف قرار گرفت .برای سنجش میزان تکاب آوری در سکط محکدود ،
داد های پرسشنامة خانوار در نرم افزار  SPSSوارد و با استفاد از آزمون تکی تک
نمونه ای میزان تابآوری استخراج شد  .جهکت تحلیکع عوامکع تکاب آوری انسکانی از
مدل معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل اس تفاد شد است .به منظکور تییکین میکزان
اختلاف میاناین تابآوری در گونه هکای بافکت نااارآمکد از آزمکون تحلیکع واریکان
استفاد شد و در نهایت ،گونه های بافت با استفاد از آزمون دانون طیقهبندی شدند.
 .8این پژوهش برگرفته از رسالة داتری با عنوان «ابعاد جغرافیایی تابآوری در بافتهای نااارآمد شهری مطالعة موردی:
بافت نااارآمد شهر سنندج» می باشد.
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یافتهها /نتایج :یافتهها حاای از آن است اه میزان تابآوری در محدودۀ  9/80بکود ،
با توجه به اینوه از میاناین  9/24امتر است ،می توان گفت محدودۀ بافکت نااارآمکد،
تاب آور نیست .از لحاظ ابعکاد مکورد بررسکی ،بعکد اجتمکاعی  -فرهناکی بکا  9/00از
متوسط  9/24بالاتر بود و نسیتاً تابآور می باشد .امترین میزان تکابآوری بکا 0/22
مربوط به بعد اقتص ادی و پ

از آن بعد مدیریتی با  9 /43بود اسکت .همننکین بکین

گونه های مختلف بافت نااارآمد از لحاظ تاب آوری انسانی اختلاف معنکاداری وجکود
دارد .به لحاظ مجموعه شاخص های انسانی ،بافت با پیشکینة روسکتایی و سکوونتاا -
های غیررسمی در گرو اول و بافت نااارآمد میکانی و بافکت تک اریخی در گکرو دوم
طیقهبندی می شوند.
نتیجهگیری :نتایج به دست آمد نشان میدهد تکاب آوری بافکت نااارآمکد سکنندج در
شرایط نامناسیی قرار دارد .با توجه به پایین بودن سط تکاب آوری ابعکاد اقتصکادی و
مدیریتی و اهمیت آنها در تابآوری محدود  ،باید تلاش لازم در زمینکة ارتقکا ایکن
شاخص ها لحاظ شود .سوونتاا هکای غیررسکمی و بافکتهکای بکا پیشکینة روسکتایی
وضعیت نامناسیتری نسیت به سایر محدود های بافت نااارآمد دارند.
کلیدواژهها :تاب آوری انسانی ،بافت های نااارآمد ،شهر سنندج.
 .5مقدمه

جهان به سرعت در حال شهری شدن است .بر پایة نرخ ر شد فعلی جمعیت شهری جهان،
پیشبینی شد است اه جمعیت نواحی شهری از  20درصد در سال  0480بکه  00درصکد تکا
سال  0424برسد (سازمان ملع متحد .)0480 ،8چنین شرایطی ی

پیامد عمدۀ مکدیریتی را بکه

همرا داشت اه پیشی گرفتن رشد بر توسعه و به مفهومی انیاشت مجموعهای از مشکولات و
معضلات ناشی از این رشد شتابان است اه مدیریت محلی و تمهیدات مکالی ،فنکی و انسکانی
توان مدیریت و رفع آن ها را ندارد؛ بنابراین فقر ،بیواری ،مسون نابهنجار و محلات برخوردار
بهمثابة یوی از پیامدهای اصکلی ایکن رشکد ،بکه ویژگکی عمکدۀ بسکیاری از شکهرهای بکزر
اشورهای جنوب بدل شکد (ایراندوسکت و تولکایی ،8938 ،ص .)9 .بکا تکداوم رشکد شکتابان
1. United Nations
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شهرنشینی و در بستری از ساختارهای چندگانة سیاسکی ،اقتصکادی و مکدیریتی ،شکوعگیکری
الاوهای متفاوت سوونت ،اجتنابناپذیر بود است.
براساس مطالعات انجام شد  894 ،هزار هوتار بافت نااارآمکد در اشکور وجکود دارد اکه
برابر با مساحتی در حدود  94درصد مساحت شهرهای اشور اسکت و جمعیتکی بکالر بکر 83
میلیون نفر در این محدود ها ساان هستند .بخش قابع تکوجهی از بافکت نااارآمکد اشکور را
سوونتاا های غیررسمی به خود اختصاص داد اند .پیدایش اسوان غیررسمی گویکای وجکود
موانع ساختاری و نااارآمدی سیاستهای انونی در تأمین مسون و خدماترسانی لازم مرتیط
با آن برای اقشار ام درآمد شهری در سط الان است .در سکط خکرد نیکز ضکعف مکدیریت
شهری ،وجود منابع نامشروع گرو های ذینفع و ذینفوذ محلی و برخوردهکای غیرقانونمنکد در
پذیرش یا رد این سوونتاا ها ،مسئله را تشدید نمود است (مشوینی ،سجادی ،دیندوسکت و
تفوری ،8934 ،ص .)8 .مشولات سوونتاا های غیررسمی منجر به آسیبپذیری شکدید ایکن
گونه مناطق در برابر انواع مخاطرات طییعی و انسانی شد است (حاجینژاد ،بکدلی ،و آقکایی،
 ،8930ص.)90 .
وجود شهرهای با قدمت زیاد و مشولات مربوط به شهرسازی بیبرنامه و گسترش بافت-
های فرسودۀ شهری باعث شد است اه مخاطرات طییعی و تخریبهکای ناشکی از آن بافکت
قدیم بسیاری از شهرهای ما را نیز تهدید اند ،اما آننه اهمیت این تهدید را در مکورد بافکت-
های تاریخی دو چندان میاند ،از ی

سو ارزش این بافتها بکهعنکوان سکرمایهای ملکی و از

سویی دیار ،مشولات و نارساییهایی است اه بکه دلایکع گونکاگون در زمینکههکای االیکدی،
اجتماعی و فرهنای در این فضاها بروز ارد است (ستوهیان ،رمضانپور ،حقنیکا روشکنفور و
شیدایی ،8932 ،ص « .)8 .آمار تلفات انسانی ناشی از سوان گویکای ایکن واقعیکت اسکت اکه
تلفات انسانی سوونتاا های فقیرنشین در اشورهای در حکال توسکعه و توسکعهنیافتکه بسکیار
بیشتر از اشورهای توسعهیافته است و این امر بر غیرطییعی بودن آسیبپذیری این جوامع در
برابر سوان صحه میگذارد .به عیارت دیار ،بسته به میزان توسکعهنیکافتای جوامکع ،آسکیب-
پذیری آن در برابر حوادث بیشتر میشود» (موحدی زاد  ،8939 ،ص.)39 .
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تلاقی بحرانهای زیستمحیطی ،اقتصادی ،اجتماعی و رشد این سکوونتاا هکا در مقیکاس
جهانی ،توجه را به رهیافت تابآوری شهری با نااهی جامعتر نسیت به رویوردهکای پیشکین
همنون مدیریت بحران در این سوونتاا ها جلب ارد و در دستور اار جهانی مد نظکر قکرار
داد است (محمدی ،آشوری و رباطی ،8932 ،ص .)0 .در حقیقت «تابآوری بکهعنکوان یک
چارچوب ،به مفهومی باز میگردد اه به راحتی میتواند با تمامی مراحع و بخشهای سکوان
و مدیریت بحران ارتیاط پیدا اند» (رضایی ،8930 ،ص.)01 .
شهر سنندج یوی از شهرهای میانهاندام است اه در چند دهة اخیکر همکرا بکا بسکیاری از
نقاط شهری اشور ،رشد سریعی را دنیال نمود است .این رشکد سکریع ،باعکث شکوعگیکری
محلات خودرو در جهات مختلف حاشکیة شکهر شکد اسکت .محلکات حاشکیهای بکه لحکاظ
اجتماعی -اقتصادی مسئلهدار و نسیت به سایر مناطق شهر منزلت پایینتری دارند .این ویژگی
به طور جدی ساختار فضایی و نظام االیدی آنها را متأثر نمود و سیب شوعگیری بافتهایی
با نظام شیوهبندی نامنظم ،پایین بودن منزلت شهری ،ارزان بکودن قیمکت زمکین و اجکار بهکا،
اوچ

بودن قطعات و تراام بالای جمعیتی و ساختمانی ،بالا بودن متوسط سط اشغال ،پایین

بودن متوسط تعداد طیقات ،استفاد از مصال ساختمانی امدوام و  ...شد است اه مجموعکة
ویژگیهای فوق از مهمترین ویژگیهای ساختار االیدی-فضایی حاام بر محلکات حاشکیهای
شهر سنندج میباشد (اقیالی و رحیمی ،8913 ،ص .)00 .بافت نااارآمد میانی و تکاریخی نیکز
با مشولات زیادی اعم از االیدی ،اقتصادی و اجتماعی مواجه میباشند .توسعة شکهر در ادوار
گذشته باعث الحاق تعدادی از روستاهای اطراف به محدودۀ شهری شد اه تحت عنوان بافت
منفصع شهری ،باعث افزایش سط بافتهای نااارآمد در شهر سنندج شد است ،لذا اع این
محدود ها تحت عنوان بافت های نااارآمد شهری حدود نیمی از جمعیت شکهر سکنندج را در
خود جای داد اند .هدف این مقاله ،بررسی و ارزیابی معیارهکای تکابآوری انسکانی در ابعکاد
اجتماعی -فرهنای ،اقتصادی و نهادی -مدیریتی در محدودۀ بافت نااارآمد شهر سنندج است.
در این راستا ،پرسش اصلی پژوهش این است اه آیا بافت نااارآمد سکنندج در ابعکاد انسکانی
تابآور است؟ و آیا تابآوری انسانی در هر ی
دارد؟

از گونههای بافت نااارآمد وضعیت متفاوتی
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 .2پیشینۀ تحقیق

مفهوم تابآوری از دهة  8324با شروع اار ارافورد استنلی هالینگ 8بومشکناس اانکادایی،
به طور روزافزونی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت .تایمرمن )8318(0نخستین فکردی بکود
اه مفهوم تابآوری را در حوزۀ بلایا و مخاطرات مطرح ارد .در مقیاس جهانی ،اتحادیة بین-
المللی راهیرد ااهش خطر سوان برنامهای را با عنوان «تقویت تکابآوری جوامکع در مقابکع
سوان » در چارچوب طرح هیوگو 9بکرای  0442-0482در پکیش گرفکت .بعکد از پایکان دورۀ
ااری چارچوب هیوگو در جهت افزایش و بهیود تابآوری ملکع و جوامکع در مقابکع بلایکا،
چارچوب سندای )0482-0494(0با هدف اکاهش خطرپکذیری جوامکع در سکومین انفکران
جهانی سازمان ملع متحد در شهر سندای ژاپن در مورخ  81مارس  0482به تصکویب رسکید،
اما همننان مطالعات تابآوری شهری به علت توجه جهانی به این مفهوم ،به سرعت در حال
رشد است .محمدی و آشوری و رباطی ( )8932به ارزیابی مؤلفههای نهکادی و اجتمکاعی در
یوی از محلات غیررسمی سنندج پرداخته و نتیجه گرفتند اه این سوونتاا  ،تابآوری بسکیار
پایینی را نسیت به حد بهینة جهانی تابآوری دارا میباشد .آبانیو و گاجندرانا و ماند)0481(2
در پژوهشی به بررسی سوونتاا های غیررسمی در برابر ریس

بلایا پرداخته و به این نتیجکه

رسید اند اه برنامهریزی و ارتیاط محیطی و ااربری اراضی ویژگیهای این سوونتاا ها را اه
الید مدیریت مقابله با مخاطرات است ،تحت تأثیر قرار میدهکد .لطفکی و مفکرح و آفتکاب و
مجنونی ( )8930با هدف بررسی نقکش حومروایکی مطلکوب شکهری در افکزایش تکابآوری
سوونتاا های غیررسمی با استفاد از آزمون همیستای اسپیرمن و رگرسیون چنکد متغیکر بکه
بررسی شاخصها پرداخته و به این نتیجه رسید اند اه متغیر مسئولیتپذیری بیشکتر از سکایر
متغیرها قدرت تییین متغیر تاب آوری را داشکته و بعکد از آن بکه ترتیکب متغیرهکای شکفافیت،
مشاراتپذیری ،پاسخگویی ،اجماع سازی و اارآیی و اثربخشی قرار دارند .اسلامی و دهوردی

1. Crawford Stanley Holling
2. Timmerman
3 . Hyogo Framework for Action
4. Sendai Framework for Disaster Risk Reduction
5. Abunyewah, Gajendrana, & Maund
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( )8932با روش اسنادی و اتابخانهای بکه شناسکایی معیارهکای اصکلی تکابآوری اجتمکاعی
پرداخته و به این نتیجه دست یافتند اه مؤلفة سرمایة اجتماعی مهمترین معیکار در تکابآوری
اجتماعی محلة امتآباد میباشکد .معظمکی و رحیمکی ( )8932در مقالکهای بکا هکدف تکدوین
راهیردهای تابآوری در مقابع بحران در بافت قدیم شهری با روش  SWOTمهمترین راهیرد
را تدوین سند راهیردی و مشارات نیروهای اجتماعی مؤثر در قوانین به منظکور سکاماندهی و
اجرای برنامة مقاوم سازی و بهیود ایمنی در برابر مخاطرات طییعی و انسانساز معرفی نمکود -
اند.
پژوهشهای انجام شد اغلب یوی از ابعاد تابآوری یا شاخصهای آن را در سوونتاا -
های غیررسمی یا بافت قدیم مورد بررسی قرار داد اند .پژوهش حاضر ،به تییین تابآوری در
ابعاد انسانی (اجتماعی -فرهنای ،اقتصادی و نهادی -مدیریتی) در بافتهای نااارآمد شکهری
میپردازد و ضمن تشری وضعیت تابآوری در بافت نااارآمد سکنندج ،گونکههکای مختلکف
بافت را از لحاظ تابآوری با استفاد از تحلیعهای آماری مقایسه مینماید.
 .3روششناسی تحقیق
 .5 .3روش تحقیق

با توجکه بکه اهکداف پکژوهش ،نکوع تحقیکق ،اکاربردی -توسکعهای و روش بررسکی آن،
توصیفی -تحلیلی است و از نظر شیوۀ دریافت اطلاعکات ،در حکوزۀ مطالعکات اتابخانکهای-
میدانی قرار دارد .داد های مورد نیاز پژوهش از طریق روشهای اتابخانهای و میدانی به دست
آمد است .در روش اتابخانه ای از اتب و مقالات داخلی و خارجی و طرحهکای فرادسکت و
در بخش گردآوری داد ها از اطلاعات بلوکهای آماری سرشماری عمومی نفکوس و مسکون
سال  ،8932مراز آمار ایران ،پرسشنامة خیرگان ،طرحهای جکامع و تفصکیلی شکهر سکنندج،
پرسشنامة خانوار و  ...استفاد شد است .در این پژوهش ،شاخصها از مطالعات اتابخانهای
داخلی و خارجی استخراج شدند و شاخص های ابعاد مختلف جهت تعیین میکزان اهمیکت در
اختیار  94نفر از اارشناسان در رشتههای مختلف شهرسازی ،جامعهشناسی ،عمران ،جغرافیا و
همننین اارشناسان و مسئولین در بخشهای مختلف مدیریت شکهری و  ...قکرار گرفکت .در
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مرحلة بعد جهت بررسی شاخصها در محدودۀ بافت نااارآمد اقدام به تهیة پرسشنامة خانوار
شد .پرسشنامه براساس طیف لیورت تنظیم شد و با توجه به جامعة آماری  20082خکانواری
محدود و براساس فرمول اواران تعداد  910پرسشنامه از خانوارهای سط محکدودۀ مکورد
مطالعه تومیع گردید .مقدار آلفای ارونیاخ معادل  4/1به دست آمد اکه نشکاندهنکدۀ پایکایی
پرسشنامه است .برای سنجش میزان تابآوری ،از آزمون تی ت نمونهای استفاد شد است.
آزمون تی ت نمونهای (آزمون مقایسة میاناین ی

جامعه با ی

عدد) از آزمونهایی است اه

در اغلب تحقیقهای ااربردی مورد استفاد قرار میگیرد .این آزمون تعیکین مکیانکد اکه آیکا
میاناین مشاهد شد در مقایسه با مقدار تعیین شد یا مقدار استاندارد ،تفاوت معنیداری دارد
یا نه؟ (تقوایی ،بسحاق و سالاروند ،8938 ،ص )02 .براساس میاناین  ،9/24ابعکاد تکابآوری
شامع شاخصهای اجتماعی ،اقتصادی و نهادی -مدیریتی در بافت نااارآمد مورد آزمون قرار
گرفته و سط تابآوری در این بخشها و در سکط الکی مکورد سکنجش قکرار گرفتنکد .در
نهایت ،جهت تییین عوامع مؤثر در تابآوری انسانی از معادلات ساختاری در نرمافزار لیزرل
و برای مقایسة گونههای بافت نااارآمد ،از تحلیع واریان

8

اسکتفاد شکد و بکا بهکر گیکری از

آزمون دانون  0گونه بافت نااارآمد از لحاظ شاخصهای انسانی طیقهبندی شدند.
 .2 .3شناخت محدودة مورد مطالعه

بافت نااارآمد سنندج در قسمتهای مختلف شکهر قکرار گرفتکه اسکت .بافکت حاشکیهای
متشوع از  82محله است اه به طور عمد دامنة ارتفاعات و تپههکای شکمال ،شکمال شکرقی،
شرق و جنوب را تصرف ارد اند و معادل  020/80هوتار از اکع مسکاحت محکدودۀ شکهر را
شامع میشوند .بافت تاریخی سنندج اه مشتمع بر بافت مرازی شهر ،بازار ،مسکاجد و ابنیکة
تاریخی میباشد 0 ،محلة شهر را در بکر مکیگیکرد و در سکال  ،8932دارای جمعیتکی معکادل
 00882نفر و  80860هوتار مساحت بود است .بافت نااارآمد میانی نیز با مسکاحت 800/18
هوتار  91203نفر جمعیت را در خکود جکای داد اسکت .بافکت بکا پیشکینة روسکتایی شکامع
روستاهایی است اه با رشد شهر به محدود الحاق شد اند .براساس سرشکماری سکال ،8932
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جمعیت محدودۀ بافت نااارآمد  829280نفر بود اه  00/41درصد جمعیت شکهر سکنندج را
شامع میشود .موقعیت جغرافیایی محدودۀ بافت نااارآمد سنندج به تفوی

گونههای آن ارائه

شد است (شوع .)8

شکل  -5موقعیت جغرافیایی محدودة مورد مطالعه
مأخذ :ناارندگان8932 ،

 .4مبانی نظری تحقیق
 .5 .4بافت ناکارآمد شهری

بافت در شهرسازی عیارت است از مفهوم فضایی ارگانی

و همپیوند اه در طکول دوران

حیات شهری در داخع محدودۀ شهر یا حاشیة آن در پیوند با شهر شوع گرفتکه باشکد .بافکت
شهری سنتزی است از تمام اجزای االیدی .میتوان بافت شهری را حالات مختلف همجواری
و فضاهای پر و خالی در تراییات مختلف و همننین نحوۀ قطعهبندی اراضی مشخص اننکد
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دانست (ذاارحقیقی ،ماجدی و حییب ،8911 ،ص .)840 .بافت نااارآمد یعنی محوطکهای اکه
به علت ویرانی ،برنامه ریزی ناقص و معیوب ،تسهیلات نااافی یا نامناسب ،وجود ااربریهای
آسیب رسان ،وجود ساختارهای غیرایمن یا تراییی از این عوامع ،برای ایمنی ،سلامت یا رفکا
جامعه زیانآور است .تعیین اینوه ی

محدود نااارآمد است یا نه ،نتیجهای تراییی است قابع

استناد به وجود عوامع گوناگون فیزیوکی ،زیسکتمحیطکی ،اجتمکاعی و اقتصکادی .در نتیجکه
نااارآمدی به واسطة شرایط متعددی پدید میآید اه در ترایب با هم ،روند زوال محکدود را
تسریع مینمایند .براساس این تعریف شهرها در برخی نقاط دارای نااارآمدیهایی هستند اکه
سیب شد است ایفیت زندگی شهروندان در این نقاط ااهش یابد .این نااارآمدی میتواند در
عرصة خدمات و یا زیرساخت باشد.
 .2 .4گونههای بافت ناکارآمد

در گذشته بافتهای نااارآمد در دو دستة بافتهای فرسود و سکوونتاا هکای غیررسکمی
بررسی میشدند ،اما برای بررسی جامع باید شاخصهایی برای شناسایی بافتهکای نااارآمکد
شهری به اار رود اه دیدی همهجانیه نسیت به مسائع شهری داشته باشند .در مطالعات سال-
های اخیر و در قالب سند ملی احیا ،بهسازی و نوسازی شهری ،بافت نااارآمد پنجگونة بافت-
های تاریخی مسئلهدار ،سوونتاا های غیررسمی ،بافتهای نااارآمد میانی ،پهنههای نااارآمکد
با پیشینة روستایی و پهنه های با ااربری ناسازگار شهری را شامع میشوند.
سوونتاا های غیررسمی :در حالی اه اصطلاحات رسکمی و غیررسکمی از دهکة  8304در
نوشتههای انسانشناسی مورد استف اد قرار گرفته است ،در اواخر دهة  8324برای اولین بار در
مطالعات توسعه مورد استفاد قرار گرفتند (ویولی ،0489 ،8ص .)00 .محلکاتی اکه خکارج از
ضوابط و قوانین در درون یا خارج از محدودۀ شهرها به صورت شتابزد ساخته شد اسکت و
دچار ضعف شدید خدمات و سرانههکای شکهری هسکتند و اغلکب دارای مشکولات حقکوقی
مالویت میباشند.

1. Weakley
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بافت های نااارآمد میانی :مناطقی از شهر اه در طی سالیان گذشته عناصر متشولة آن اعکم
از تأسیسات روبنایی ،زیربنایی ،ابنیه و  ...دچار فرسودگی و نااارآمدی شکد و سکاانان آن از
مشولات متعدد اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنای و االیدی رنج میبرند .این گونه بافتهکا دچکار
ااهش و یا اختلال در ایفیتهای االیدی و ااراردی خود گردید اند.
محدودۀ تاریخی شهرها :به بخشی از شهر اطلاق میشکود اکه مکنعو اننکدۀ ارزشهکای
فرهنای -تاریخی شهر بود و به لحاظ ویژگیهای شولی و ساختار متشکوله ،قابکع تمکایز از
سایر پهنههای شهری هستند .این بخشها در قالب محدود هکای تکاریخی -فرهناکی شکهری
توسط سازمان میراث فرهنای ،صنایع دستی و گردشاری تعیین میشوند.
پهنههای شهری با پیشینة روستایی :بخشهایی از شهر اه دچار امیود در خدمات روبنایی،
زیربنایی ،اجتماعی ،فرهنای و اقتصادی بکود و در اثکر گسکترش االیکدی در عرصکة انکونی
شهری ادغام شد اند.
پهنههای با ااربری ناسازگار شهری :این پهنه ها عموماً با ااربری نامتجکان

شکهری و در

مساحت نسیتاً زیاد میباشد اه از مصادیق آن میتوان بکه اارخانکههکای مترواکه ،پادگکانهکا،
زندانها و  ...اشار نمود (وزارت را و شهرسازی.)8939 ،
 .3 .4تابآوری

این واژ اغلب به مفهوم «برگشت به عقب» به اار مکیرود اکه از ریشکة لکاتین «»resilire
گرفته شد است .اولین ااربرد جدی استفاد از المة تابآوری ،در فنون مهندسی بود اکه در
سال  8121برای توصیف قدرت و نرمی محورهای فولادی مورد استفاد قرار گرفت .همننین
المة تاب آوری به معنای مقاومت در برابر تأثیرات زلزلکه بکا مشکاهدات آمریوکاییهکا هناکام
بازسازی شهر شیمودا در جنوب غربی توایو پ

از دو فاجعة اصلی زلزله در سال  8120بکه

اار برد شد (محمدی و احدنژاد روشتی ،8932 ،ص .)842 .به لحاظ زمانی ،مفهوم تابآوری
از دهة  8324با شروع اار ارافورد استنلی هالینگ بومشناس اانکادایی ،بکه طکور روزافزونکی
مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت .هالینگ (اه بسیاری وی را بهعنوان پدر نظریة تکابآوری
زیستمحیطی معرفی ارد اند) عمدتاً تابآوری را با ی

دیدگا امی مدنظر قرار میدهد بکه

طوری اه رفتار سیستمهایی را اه در معرض تغییرات و اختلالات غیرمنتظرۀ خارجی هسکتند،
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بررسی میاند .تابآوری از «جذب اختلالات و بازگشت به حالت قیلی»« ،خود سکازماندهی»
و «افزایش ظرفیت یادگیری و سازگاری» ترایب شد است ،اما در ادامه بر دامنة مفهوم ذاتکی
تاب آوری افزود شد است .به طوری اه امروز اجماعی بر روی این تعریکف از تکابآوری
شوع گرفته است« :تابآوری عیارت است از )8 :مقدار آشفتای اه ی

سیستم بتواند جذب

اند و همننان در همان حوز و وضعیت قیلی باقی بماند )0 ،مقدار توانایی سیسکتم در خکود
سازماندهی و  )9میز ان توانایی سیستم در ایجاد و افزایش ظرفیت یادگیری و سکازگاری و در
نهایت تحول یافتن در جایی اه مورد نیاز است» (اارپنتر ،والور ،اندری

و آبع ،0448 ،8ص.

 .)200علیرغم رشد و گسترش استفاد از مفهوم تابآوری و توجه به آن ،تکاانون مجموعکة
ویژ ای از شاخصهای سازمانیافته برای امیسازی تابآوری سوان به وجود نیامد است؛ با
وجود این ،در جامعة علمی اجماعی وجود دارد مینی بر اینوه تابآوری ،مفهومی چندجانیه و
دارای ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،نهادی و االیدی است (رضکایی ،رفیعیکان و حسکینی،8930 ،
ص.)08 .
 .4 .4ابعاد تابآوری

 اولین مؤلفة تاب آوری ،بعد اجتماعی است اه از تفاوت ظرفیت اجتماعی در بین جوامعبه دست میآید .به عیارت دیار ،ظرفیت گرو های اجتماعی و جوامع در فرآیند بازگشت بکه
حالت اولیه از بلایا یا دادن پاسخ مثیت به آنهاست .این مفهوم به اعتماد ،هنجارهای مشترک و
شیوهها اشار دارد (سردارنیا ،قدرتی و اسلام ،8911 ،ص.)800 .
 دومین مؤلفه ،بعد اقتصادی است ،در اقتصاد ،تابآوری به عنکوان وااکنش و سکازگاریذاتی افراد و جوامع در برابر مخاطرات تعریف میشود به طوری اه آنها را قکادر بکه اکاهش
خسارات زیانهای بالقوۀ ناشی از مخاطرات میسازد(رز ،0442 ،0صص.)942-980 .
 سومین مؤلفه ،بعد نهادی است اه حاوی ویژگیهای مرتیط با تقلیع خطر ،برنامهریزی وتجربة بلایای پیشین است .در اینجا تابآوری به وسیلة ظرفیت جوامکع بکرای اکاهش خطکر،

1. Carpenter, Walker, Anderies & Abel
2. Rose

00

شمارۀ سی و چهارم

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

اشتغال افراد محلی در تقلیع خطر ،ایجاد پیوندهای سازمانی و بهیود و حفاظت از سامانههای
اجتماعی در ی

جامعه تحت تأثیر قرار میگیرد (نوری  ،0441 ،8ص.)802 .

 چهارمین مؤلفه ،بعد االیدی -محیطی است اه به طور اساسی ارزیابی واانش جامعکه وظرفیت بازیابی بعد از سانحه نظیر پناهاا  ،واحدهای مسوونی خالی یا اجکار ای و تسکهیلات
سلامتی را شامع میشود (رضایی ،8934 ،صص.)3-84 .
 .7 .4تبیین شاخصهای تابآوری

انتخاب شاخص ها باید براساس توجه به دو ملاک ادبیات موجود و قابکع دسکترس بکودن
داد های ایفی از منابع صورت گیرد .در این پژوهش براسکاس چکارچوب مفهکومی و میکانی
نظری تابآوری انسانی در قالب سه بعد اجتماعی -فرهنای ،اقتصکادی و نهکادی -مکدیریتی
بیان میشود(جدول .)8
جدول  -5ابعاد و شاخصهای تابآوری در این پژوهش
مأخذ :ناارندگان8932 ،
ابعاد

شاخص

ویژگیهای جمعیتی ،آگاهی،
اجتماعی -

مهارت ،رضایت از زندگی ،اطلاع از

فرهنای

عملورد نهادها ،شیوة اجتماعی،
سرمایة اجتماعی

اقتصادی

توانایی اقتصادی ،میزان خسارت،
ظرفیت جیران خسارت
وجود نهادها ،عملورد نهادی،

نهادی-

رضایت از عملورد نهادها،

مدیریتی

مسئولیتپذیری نهادها ،آموزش
نهادی ،ارتیاط نهادی

گویه

سن ،جن  ،تحصیلات ،فعالیت ،سابقة سوونت ،آگاهی از مخاطرات،
آگاهی از مقاومت مسون ،آگاهی از ضوابط ومعیارها ،آگاهی از
اقدامات آمادگی در برابر مخاطرات ،شرات در دور های آموزشی،
مهارت ،اطلاع از عملورد سازمانها ،رضایت از زندگی ،اعتماد به
نهادهای محلی ،مشارات ،اعتماد به رسانهها
اشتغال ،تعداد شاغلین در خانوار ،درآمد ،دائمی و قابع پیشبینی
بودن درآمد ،پ

انداز ،مالویت ،بیمه ،آسیبپذیری اموال ،استفاد از
وام بانوی و تسهیلات

وجود نهادهای محلی ،عملورد ،مسئولیتپذیری نهادها ،جواباویی به
نیازها ،ارائة ،آموزش ،ارتیاط نهادها با مردم ،رضایت مردم از عملورد
نهادها

1. Norris
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 .7یافتههای تحقیق
 .5 .7میزان تابآوری در ابعاد مختلف

در این پژوهش ،وضعیت تاب آوری در بافت نااارآمد براساس ابعکاد انسکانی (اجتمکاعی-
فرهنای ،اقتصادی و نهادی -مدیریتی) مورد سنجش قرار گرفته است .در این راستا با استفاد
از پرسشنامه با طیف لیورت و تومیع در سط خانوارهای محلات مختلکف بافکت نااارآمکد،
میزان تابآوری ارزیابی گردید.
 .5 .5 .7بعد اجتماعی -فرهنگی

شاخصهای مورد بررسی در بعد اجتماعی شامع ویژگیهای جمعیتکی ،آگکاهی ،مهکارت،
رضایت از زندگی ،اطلاع از عملورد نهادها ،شیوههای اجتماعی و سرمایة اجتماعی میباشد .با
توجه به اینوه سط معناداری تمام شاخصها امتر از  4/42است ،میتوان گفت از معنکاداری
لازم برخوردار است .براساس یافتهها تمام شاخصهای اجتماعی -فرهنای بالکاتر از متوسکط
 9/24بود و محدود در این بعد تابآور است.
 .2 .5 .7بعد اقتصادی

شاخص های مورد بررسی در این بعد شامع میزان خسکارت ،توانکایی جیکران خسکارت و
شرایط اقتصادی مناسب میباشد .با توجه به اینوه میاناین تمام شاخصها ( )0/22از متوسکط
تابآوری پایین تر بود است ،لذا محدود از نظر بعد اقتصادی تابآور نمیباشد.
 .3 .5 .7بعد نهادی -مدیریتی

شاخصهای مورد مطالعه ،وجود نهادها ،عملورد نهادی ،مسئولیت نهادی ،آموزش نهادی،
تعامع نهادها با مردم و رضایت از عملورد نهادها میباشد اه میاناین تمام شاخصها با 9/43
پایینتر از میاناین  9/24بود است .بنابراین ،میتوان گفت محدود بکه لحکاظ بعکد نهکادی-
مدیریتی تابآور نمیباشد.
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 .4 .5 .7تابآوری انسانی

براساس مطالعات انجام شد سط تابآوری انسکانی در محکدودۀ بافکت نااارآمکد شکهر
سنندج  9/80و پایینتر از میاناین  9/24بود است ،همانطور اه پیشتر نیز گفته شد فقط بعد
اجتماعی -فرهنای محدود تابآور بود و از لحاظ سایر ابعاد بهویژ بعکد اقتصکادی ،تکاب-
آوری در سط بسیار پایینی میباشد (جدول .)0
جدول  -2وضعیت تابآوری انسانی بافتهای ناکارآمد در ابعاد مختلف
مأخذ :ناارندگان8932 ،
سطح

تفاوت با حد

فاصلۀ اطمینان 57درصد

بعد

میانگین

آماره آزمون تی

بعد اجتماعی -فرهنای

9/00

0/20

4/48

بعد اقتصادی

0/22

- 88/99

4/44

- 4/20

بعد نهادی -مدیریتی

9/43

- 2/80

4/44

- 4/04

- 4/22

انسانی

9/80

- 2/00

4/44

- 4/99

- 4/00

 .2 .7مدل معادلات ساختاری

معناداری

مطلوب

حد پائین

حد بالا

4/80

4/49

4/02

- 4/12

- 4/08
- 4/00
- 4/00

5

یوی از روشهای نویدبخش در زمینة روابط علی بین متغیرها ،مکدل معادلکات سکاختاری
است .این روش آماری به ی

سری مکدلهکای عمکومی شکامع تحلیکع تأییکدی ،0مکدلهکای

ساختاری همزمان الاسی  ،9تجزیه و تحلیع مسیر ،0رگرسیون چندگانکه ،تحلیکع واریکان
سایر روشهای آماری اشار میاند و ی

و

رویورد آماری جامع برای آزمون فرضیههای روابط

بین متغیرهای مشاهد شد و متغیرهای مونون است .روش تحلیع عاملی تأییدی برای آزمون
مدل انداز گیری و تحلیع مسیر برای مسجع نمودن مدل ساختاری پژوهش استفاد میشکوند.
از آنجایی اه در پژوهش حاضر اثر متغیرهای مستقع بر روی متغیر وابسته (تابآوری انسانی)
بررسی میشود ،از ی

طرف برای اطمینان از صح ت متغیرهای مشاهد یعنی ابعکاد و گویکه-
)1. Structural Equation Modeling (SEM
)2. Confirmatory Factor Analysis (CFA
3. Classical Simultaneous Equation Models
4. Path Analysis

سال هجدهم
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های هر متغیر (مدل انداز گیری) و از طرف دیار برای مطمئن شدن از روابط بین متغیرهکای
مونون یعنی متغیرهای مسکتقع و وابسکته اصکلی پژوهش(مکدل سکاختاری) ،اسکتفاد از مکدل
معادلات ساختاری ضروری مینماید.
 .5 .2 .7تحلیل عاملی تأییدی ابعاد تاب آوری انسانی

برای تأیید اعتیار الی مدل مفهومی به طور سیستمی معیارهای چندگانکة نیوکویی بکرازش
ارائه شد است و با توجه به این معیارهای پنجگانه ثابت می شود اه مدل ساختاری از اعتیار و
معناداری لازم برخوردار میباشد .همننین ،میتوان بارهای عاملی اه نشاندهندۀ میکزان تکأثیر
روابط بین متغیر مستقع و وابسته هستند و نیز میزان خطای انداز گیری شکد را نیکز محاسکیه
نمود .به این معنی اه در مدل معادلات ساختاری از ی

طرف میزان انطیاق داد های پژوهش

و مدل مفهومی پژوهش بررسی خواهد شد  -اه آیا از برازش مناسب برخوردار میباشکد -و
از سوی دیار معناداری روابط در این مدل برازش یافته ،آزمون میشود .شاخصهای مناسکب
برای اطمینان از نیوکویی بکرازش مکدل ،شکامع

(مجکذور اکای بکه درجکه آزادی)،

(RMSEAمیاناین مجذور خطای مدل)(GFI ،شاخص نیوویی بکرازش) و (AGFIشکاخص
تعدیع شد نیوویی برازش) می باشند .بنابراین مدلی از برازش مناسب برخوردار میباشکد اکه
میزان

از  9اوچوتر باشد و مقکدار  GFI, AGFIبکه سکمت یک

نزدیک تکر باشکد.

همننین مقدار  RMSEAبرای مدلهای خوب بین  4تا  4/42میباشد(جدول .)9
جدول  -3دامنۀ مناسب بودن برخی شاخصهای برازش در تحلیل عاملی
مأخذ :الانتری8930 ،
شاخص برازندگی

P-Value
RMSEA
GFI
AGFI

برازش خوب

برازش قابل قبول

<P
≤0≤ RMSEA
0
≤≤GFI
0
≤≤AGFI

≤≤RMSEA
≤≤GFI
≤≤AGFI

0
0
0

نمودار ذیع نشان میدهد اه آیا متغیرهای اصلی پژوهش بکه درسکتی توسکط (شکاخصهکا)
سنجید میشوند؟ نتایج به دست آمد حاای از آن است اه متغیرهای مشاهد شد بکه خکوبی

00

شمارۀ سی و چهارم

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

میتوانند متغیر پنهان را تییین انند .از آنجا اه بار عاملی شاخصهای مشکاهد شکد بزرگتکر از
 4/9است بنابراین رابطة مطلوبی بین شاخصها (متغیر مشاهد شد ) با تابآوری(متغیر پنهان)
برقرار است و نقش مهم و معناداری در انداز گیری عوامع مؤثر بر تابآوری دارند (شوع .)0

شکل  -2معناداری عوامل انسانی مؤثر بر تاب آوری
مأخذ :ناارندگان8932 ،
جدول  -4نتایج حاصل از نرمافزار لیزرل ،تحلیل عاملی مرتبۀ اول
مأخذ :ناارندگان8932 ،
شاخص برازندگی

دامنۀ قابل پذیرش

میزان به دست آمده

مقدار اای اسوویر

-

092/32

درجة آزادی

-

848

سط معنی داری

امتر از 4/42

4/444

نسیت اای اسووئر بر درجة آزادی

امتر از 9

0/90

RMSEA

امتر از 4/41

4/481

GFI

بزرگتر از 4/3

4/32

AGFI

بزرگتر از 4/3

4/30
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جدول ( )0نتکایج آزمکون نیوکویی بکرازش را نشکان مکیدهکد ،پک

02

از حکذف خطاهکای

اوواریان  ،مدل از برازش خوبی برخوردار است.
نسیت خی دو به درجة آزادی  0/90است .مقدار جذر میاناین ( )RMSEA=0.018نشکان
از خوبی برازش میباشد .شکاخص  GFIو  AGFIانکداز ای از مقکدار نسکیی واریکان هکا و
اوواریان ها هستند اه به گونههای مشترک توسط مدل توجیه میشوند .هرچه این مقدار بکه
ی

نزدی

باشد برازش داد ها مناسیتر خواهد بود .همننین قابکع توجکه مکیباشکد اکه ایکن

شاخص بستای به حجم نمونه ندارد.

شکل  -3معناداری عوامل انسانی مؤثر بر تاب آوری
مأخذ :ناارندگان8932 ،

نمودار خروجی فوق معناداری ضرایب و پارامترهای بکه دسکت آمکد مکدل انکداز گیکری
عوامع انسانی مؤثر بر تابآوری را در  9بعد و  80شاخص نشان میدهد.
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چناننه عدد معناداری بزرگتر از  0یا اوچوتر از  -0باشد ،رابطة موجود در مدل پکژوهش
معنادار خواهد بود اه نتایج نشان میدهد الیة روابط معنادار میباشند (شوع .)9
 .3 .7بررسی تفاوت شاخصهای تابآوری انسانی در گونههای بافت ناکارآمد

جهت بررسی تفاوت بین گونههای بافت نااارآمد شهر سنندج از لحاظ تابآوری انسانی،
از تحلیع واریان

یوطرفه (آزمون  )Fاستفاد شد است .نتایج نشان داد اسکت اکه در ابعکاد

اجتماعی ،اقتصادی و نهادی بین مناطق مورد بررسی ،تفاوت معناداری وجود دارد .به عیکارت
دیار ،در ابعاد مذاور حداقع میاناین یوی از مناطق ،متفاوت از دیار مناطق اسکت؛ بنکابراین
فرضیة صفر( )H0تساوی میاناین تابآوری انسانی رد و فرضیة مخکالف( )H1پذیرفتکه شکد
است (جداول  2 ،0 ،2و .)1
جدول  -7تفاوت شاخصهای اجتماعی -فرهنگی در تابآوری بافت ناکارآمد
مأخذ :ناارندگان8932 ،
شاخصها

اجتماعی -
فرهنای

واریانس

مجموع مربعات

df

میانگین مربعات

بین گروهی

80/083

9

2/029

درون گروهی

08/189

923

4/984

مجموع

21/090

910

F

82/024

sig

4/444

جدول  -6تفاوت شاخصهای اقتصادی در تابآوری بافت ناکارآمد
مأخذ :ناارندگان8932 ،
شاخص ها

اقتصادی

واریانس

مجموع مربعات

df

میانگین مربعات

بین گروهی

90/389

9

88/091

درون گروهی

02/492

923

4/901

مجموع

18/301

910

F

99/049

sig

4/444
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جدول  -5تفاوت شاخصهای نهادی -مدیریتی در تابآوری بافت ناکارآمد
مأخذ :ناارندگان8932 ،

شاخص ها

نهادی-
مدیریتی

مجموع

واریانس

میانگین

df

مربعات

F

مربعات

بین گروهی

80/020

9

0/112

درون گروهی

848/114

923

4/222

مجموع

880/290

910

0/029

sig

4/444

جدول  -8تفاوت شاخصهای انسانی در تابآوری بافت ناکارآمد
مأخذ :ناارندگان8932 ،
شاخص ها

انسانی

مجموع

واریانس

میانگین

df

مربعات

مربعات

بین گروهی

0/082

9

8/020

درون گروهی

99/122

923

4/028

مجموع

91/030

910

sig

F

2/100

4/448

همننین باید مشخص شود اه اگر تفاوتی بین سط تابآوری انسکانی وجکود دارد -اکه
براساس آزمون تحلیع واریان

وجود اختلاف تأیید شد است -این تفاوت بکین اکدامی

از

مناطق بافت نااارآمد میباشد .بدین منظور با استفاد از آزمون دانون به رتیهبنکدی منکاطق از
نظر وزنی پرداخته شد است .نتایج آزمون میین این نوته است اکه تکابآوری انسکانی در دو
سط طیقه بندی شد اه در سط اول بافت با پیشینة روستایی و سوونتاا های غیررسکمی و
در سط دوم بافت نااارآمد میانی و بافت تاریخی قرار داشته اه این طیقهبنکدی ،اولویکت در
سیاستگذاری ارتقای تابآوری انسانی مناطق مورد بررسی را نشان میدهد(جداول  3و .)84
جدول  -5تفاوت تابآوری انسانی در گونههای بافت ناکارآمد
مأخذ :ناارندگان8932 ،
گروه ()5

گروه ()2

معناداری تفاوت

Std.
Error

Sig

فاصله اطمینان %57

بافت با

بافت نااارآمد میانی

- 4/94022

4/83018

4/883

- 4/0193

4/4211

پیشینة

سوونتاا های غیررسمی

- 4/42849

4/82010

4/013

- 4/0041

4/0212
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گروه ()5

گروه ()2

معناداری تفاوت

Std.
Error

Sig

فاصله اطمینان %57

روستایی

بافت تاریخی

- 4/03239

4/83880

4/88

- 4/1204

- 4/8823

بافت

بافت با پیشینة روستایی

4/94022

4/83018

4/883

- 4/4211

4/0193

نااارآمد

سوونتاا های غیررسمی

4/09820

4/88009

4/400

4/4411

4/0209

میانی

بافت تاریخی

- 4/83990

4/89932

4/828

- 4/0219

4/4280

سوونتاا -

بافت با پیشینة روستایی

4/42849

4/82010

4/013

- 4/0212

4/0041

های

بافت نااارآمد میانی

4/09820

4/88009

4/400

- 4/0209

- 4/4411

غیررسمی

بافت تاریخی

- 4/00038

4/84322

4/444

- 4/0004

- 4/0423

بافت با پیشینة روستایی

4/03239

4/83880

4/488

4/8823

4/1204

بافت نااارآمد میانی

4/83990

4/89932

4/828

- 4/4280

4/0219

سوونتاا غیررسمی

4/00038

4/84322

4/444

4/0423

4/0004

بافت
تاریخی

جدول  -51طبقهبندی محدودههای بررسی شده از لحاظ شاخصهای انسانی
مأخذ :ناارندگان8932 ،
معناداری طبقات در سطح آلفا 1/17

گونه

تعداد

بافت با پیشینة روستایی

09

0/3000

سوونتاا غیررسمی

080

9/4920

بافت نااارآمد میانی

11

9/0013

بافت تاریخی

22

5

2

9/0013
9/0009

 .6نتیجهگیری و پیشنهادها

با تداوم رشد شتابان شهرنشینی و در بستری از ساختارهای چندگانة سیاسی ،اقتصکادی و
مدیریتی ،شوعگیری الاوهای متفاوت سوونت ،اجتنابناپذیر بود است .شهر سنندج یوی از
شهرهای میانهاندام است اه در چند دهه اخیر همرا با بسیاری از نقاط شکهری اشکور ،رشکد
سریعی را دنیال نمود است .این رشد سریع و نیز عدم مدیریت مناسب ،باعث شوعگیکری و
گسترش بافت نااارآمد شد است .این بافتها اکه جمعیکت قابکع تکوجهی در آنهکا سکاان
هستند ،شامع بافتهای تاریخی ،بافتهای نااارآمد میانی ،بافت نااارآمد با پیشینة روسکتایی،
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سوونتاا های غیررسمی و پهنکههکای ناسکازگار شکهری مکیشکوند .نتکایج پکژوهش در ایکن
سوونتاا ها حاای از آن است اه میزان تابآوری انسانی( )9/80در سط پایینی قکرار گرفتکه
است .در میان ابعاد مختلف تابآوری ،بعد اجتماعی با  9/00از وضعیت مناسیتری نسیت بکه
سایر ابعاد ،برخوردار بود است .سط پایین درآمد اهکالی ،نداشکتن بیمکه ،اکم بکودن سکط
پ

انداز ،عدم وجود امنیت شغلی ،عدم ثیات در میزان درآمدها ،فصلی بودن شغع بسیاری از

ساانین و  ...سیب پایین بودن سط تابآوری اقتصادی شد است به طوری اه این میزان در
بافت نااارآمد سنندج 0/22 ،میباشد .ابعاد مدیریتی -نهادی نیز به دلیع عدم وجود نهادهکا در
سط محلات ،ضعف رابطه بین مدیران و مردم محلی ،نیود آموزشهای لازم در زمینة آمادگی
در برابر بحران و  ...در سط پایینی( )9/43قرار دارد .همننین ،تحلیع واریان

نشان میدهکد

اه بین گونههای بافت نااارآمد در ابعاد تابآوری انسانی تفاوت معناداری وجکود دارد و بکه
لحاظ طیقهبندی سوونتاا های غیررسمی و بافت با پیشینة روسکتایی در یک

طیقکه و بافکت

میانی و بافت تاریخی در دستة دیاری قرار دارد .با توجه به تنوع گونهها و شرایط متفاوت هر
ادام ،در ارتقای تابآوری انسانی باید راهیردهای متفاوتی را در نظر گرفت .تعکدادی از ایکن
راهیردها به شرح ذیع میباشد:
 .8ارتقای میزان سرانة خدمات عمومی بهویژ در سوونتاا های غیررسمی و رساندن سکط
خدمات این محلات ،به سط متوسط شهر سنندج.
 .0برنامهریزی توسعة آتی شهر از طریق تهیة طرح جامع بازآفرینی شهر سنندج.
 .9ارائة آموزش های اسب و اار خرد از طریق سازمان فنی و حرفهای و شرات بکازآفرینی
شهری ایران به ساانین به ویژ زنان به منظور ارتقا سط توانمندی اقتصادی خانوار.
 .0ارائه آموزشهای لازم فردی و اجتماعی بهویژ به اقشار آسیبپکذیر بکرای ارتقکا سکط
دانش ساانان و افزایش ایمنی در مواجهه با بحران.
 .2در نظر گرفتن تسهیلات بیمه ای برای خانوارهایی اه فاقد پوشش بیمه میباشند.
 .0ارائة تسهیلات ویژۀ یارانه ای به ساانان و ایجاد سازو اار لازم برای واحدهای قولنامهای.
 .2تقویت مشارات محلی و افزایش اع تماد بین مردم و دولت از طریکق برگکزاری جلسکات
هم اندیشی و استفاد از ظرفیت اجتماعی محلات در جهت بهسازی بافت.
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 .1تدوین برنامة جامع اقدام مشترک جهت هماهنای ادارات و سازمانهای خدماترسان بکا
اهداف شرات بازآفرینی شکهری در راسکتای افکزایش سکط خکدمات عمکومی در ایکن
سوونتاا ها.
 .3احیای بافت تاریخی و عناصر واجکد ارزش تکاریخی و فرهناکی و ارتقکا تعلکق خکاطر
ساانین.
 .84ارتقا فعالیتهای تسهیلاری جهت ام

به ساانین در نوسازی و بهسازی مسون.

 .88در نظر گرفتن سیاستهای اقتصادی ویژ و سوق دادن سرمایهگذاریها به بافت تاریخی.
 .80گسترش و تقویت مطالعات علمی و تحقیقاتی هماهنگ برای شناخت و ااهش خطکرات
ناشی از سوان طییعی و حوادث غیرمترقیه و حمایت از مرااز علمی و تحقیقاتی.
 .89پیشایری و ااهش خطرپذیری ناشکی از زلزلکه و افکزایش ضکریب ایمنکی در سکاخت و
سازهای جدید.
 .80ایجاد مدیریت و سازماندهی لازم برای آمادگی ،مقابله و اقدام مؤثر جهت ااهش خطرات
ناشی از سوان طییعی و ایجاد فرماندهی واحد بحران تا پایان دور بحران.
 .82انتقال ااربریهای ناسازگار از قییع گورستان و پادگان به خارج از شهر سنندج.
کتابنامه
 .8اسلامی ،ع .و ابراهیمی دهوردی ،ا .)8932( .سنجش میزان تاب آوری اجتماعی در محلات
غیررسمی (محلة مورد بررسی :امت آباد آمع) .نشریة معماری شناسی ،سال .892-800 ،)8(8
 .0اقیالی ،ن .و رحیمی ،م .)8913( .ساختار شهری سنندج در تصرف سوونتاا های غیررسمی.
فصعنامة علمی -پژوهشی جغرافیای انسانی.22-20 ،)0(0 ،
 .9ایراندوست ،ک .و تولایی ،ر .ا .)8938( .الاوی مسون فقرا در سوونتاا های غیررسمی نمونة
موردی :عیاس آباد سنندج .ساخت شهر.0-80 ،04 ،
 .0تقوایی ،م؛ بسحاق ،م .ر .و سالاروند .ا .)8938( .آزمون فرضیههای پژوهش با استفاد از . SPSS
چاپ اول .اصفهان :پژوهشاا مهندسی بحران های طییعی و پدافند غیرعامع شاخص پژو .
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 .2حاجینژاد ،ع؛ بدلی ،ا .و آقایی ،و .)8930( .بررسی عوامع مؤثر بر آسیبپذیری ناشی از زلزله در
مناطق شهری دارای سوونتاا های غیررسمی با استفاد از ( GISمطالعة موردی :مناطق  8و 2
تیریز) .مجلة مخاطرات محیطی.99-20 ،)0(0 ،
 .0ذاارحقیقی ،ک؛ ماجدی ،ح .و حییب ،ف .)8913( .تدوین شاخصهای مؤثر بر گونهشناسی بافت
شهری .نشریة بافت شهر.842-880 ،)2(2 ،

 .2رضایی ،م .ر .)8930( .تییین تابآوری اجتماعات شهری به منظور ااهش اثرات سوان طییعی
(زلزله) مطالعة موردی :الانشهر تهران( .رسالة منتشرنشدۀ داتری جغرافیا و برنامهریزی شهری).
دانشاا تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
 .1رضایی ،م .ر؛ رفیعیان ،م .و حسینی ،س.م .)8930( .سنجش و ارزیابی میزان تابآوری االیدی

اجتماعهای شهری در برابر زلزله (مطالعة موردی :محلههای شهر تهران) .پژوهشهای جغرافیای
انسانی.043-009 ،)0(02 ،
 .3ستوهیان ،ف؛ رمضانپور ،ا .م؛ حق نیا روشنفور ،ج .و شیدایی ،پ .)8932( .آسیب پذیری بافت

های تاریخی و راهوارهای محافظت در مقابع بحران زلزله .چهارمین انفران

ملی توسعة پایدار

در علوم جغرافیا و برنامهریزی ،معماری و شهرسازی .تهران ،مؤسسة آموزش عالی مهر اروند،
مراز راهوارهای دستیابی به توسعة پایدار.
 .84سردارنیا ،خ؛ قدرتی ،ح .و اسلام ،ع .)8911( .تأثیر حومرانی خوب و سرمایة اجتماعی بر اعتماد
سیاسی :مطالعة موردی شهرهای مشهد و سیزوار .پژوهشنامة علوم سیاسی.892-802 ،)8(2 ،
 .88صداقت رستمی ،ک؛ اعتماد،

؛ بیدرام ،ر .و ملاذ ،ج .)8934( .تدوین شاخصهای شناسایی

بافتهای نااارآمد .مجلة علمی تخصصی برنامه ریزی فضایی.849-804 ،)8(8 ،

 .80الانتری .خ .)8930( .مدل سازی معادلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی -اقتصادی (با برنامه
 LISRELو  .)SIMPLISچاپ اول .تهران :فرهنگ صیا.
 .89لطفی ،ح؛ مفرح ،م؛ آفتاب ،ا .و مجنونی ،ع .)8932( .نقش حومروایی مطلوب شهری در افزایش

تابآوری سوونتاا های غیررسمی در ایران (مطالعة موردی :الان شهر تیریز) .فصعنامة علمی-
پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقه ای).043-000 ،)0( 1 ،
 .80محمدی سرین دیزج ،م .و احدنژاد روشتی ،م .)8932( .ارزیابی میزان تابآوری االیدی شهری در
برابر مخاطر زلزله مورد مطالعه :شهر زنجان .تحلیع فضایی مخاطرات محیطی.849-880 ،)8( 9 .
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 تییین و ارزیابی مؤلفههای تابآوری نهادی و.)8930( .ب. م، و رباطی. ک، ا؛ آشوری، محمدی.82

- فصع.) ناحیه منفصع شهری نایسر:اجتماعی در سوونتاا های خودانایخته شهری(مطالعة موردی
.22-11 ،00  شمار،نامة مطالعات شهری
 ساماندهی سوونتاا های غیررسمی.)8934( . ا، و تفوری. ج، ژ؛ دین دوست، ا؛ سجادی، مشوینی.80
، فصعنامة تحقیقات جغرافیایی.) محلة باباجعفری-با شیوۀ توانمندسازی (نمونة موردی باقرشهر
.801-809 ،)9(00
 در، سنجش و تدوین راهیردهای تابآوری در مقابع بحران.)8932( . م. و رحیمی. ب، معظمی.82
، فصعنامة جغرافیا و مطالعات محیطی.)  محله فیضآباد ارمانشا:بافت قدیم شهری (مورد پژوهی
.90-09 ،)81(2
: تهران. درآمدی بر میانی سوان و رابطه آن با توسعة برنامهریزی.)8939( . ر. ح،  موحدی زاد.81
.سازمان عمران و بهسازی شهری
 بهسازی و نوسازی و توانمندسازی، سند ملی راهیردی احیا.)8939( . وزارت را و شهرسازی.83
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