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چکیده
اهداف :هدف این پژوهش  ،سنجش میززان تزا آوری شزررهای ایرانزی -اسزلامی ازا
اررسی مورد ی شرر تبریز و رتبه اندی مناطق شرری تبریز دراراار مخا طرات محیطی
اا توجه اه ااعاد تا آوری شررهای اسلامی است.
روش :روش پژوهش ،توصیفی -تحلیلی و مبتنی ار منااع اسزنادی و پرسزش نامزهای
است  .کارشناسان و خبرگان شاغل در شررداری های ده گانة شرر تبریز جامعة آماری
تحقیق را تشکیل می دهند .اه روش نمونه گیزری سزاده و هدفمنزد  27 ،پرسزش نامزه
تکمیل شد و اا استفاده از نرم افزارهای اکسل ،اس .پزی .اس .اس (آزمزون همبسزت ی
پیرسون)  ،اکسپرت چویس (روش تحلیل سلسلهمرا تبزی) و ازا ارزرهگ یزری از مزدل
تصمیمگیری چندمعیارة ویکور ،وضعیت تا آوری شزرر ایرانزی -اسزلامی تبریزز و
مناطق شرری آن مشخص شدند.
یافتهها /نتایج :اا توجه اه یافته های پژوهش ،میزان تا آوری شرر تبریز  7/79اه دست
آمده است که پایین تر از حد متوسط است .یافته های پژو هش در مدل ویکور نشزان
می دهند که منطقة شررداری یک اا امتیاز  1 /111االاترین مقدار تا آوری معیار های
شررهای ایرانی -اسلامی را در ازین منزاطق شزررداری شزرر تبریزز دار د .همچنزین ،
ضریب همبست ی پیرسون نشان داد که ارتباط معکوسی این اعد معنوی اا سایر ااعاد
تا آوری (اجت ماعی ،نرادی و کالبدی) وجود دارد.
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نتیجهگیری :اا توجه اه رتبه اندی مناطق شرری تبریز در خصوص تا آوری  ،مزی تزوان
نتیجه گرفت که در اعد کالبدی ،مناطق اا سزاخت وسزاز جدیزدتر و از روی ارنامزه
تا آور هستند؛ درحالی که در اعد معنوی  ،مناطق قدیمی و دارای اافت فرسزوده ازا
مرد مان اومی و اا اعتقادات ایشتر اه آمو زه های دینی ،تا آور هستند.
کلیدواژهها :تا آوری شرری ،منزاطق شزرری ،شزررهای اسزلامی ،شزرر تبریزز ،مزدل
ویکور .
 .2مقدمه

در دهههای اخیر ،افزایش جمعیت جران اهویژه در مناطق شرری اهعنوان یک پدیدة مرزم،
پیچدگیها و مشکلات زیادی را در زمینههای مختلف ایجاد کرده است .درایزنمیزان ،حزودا
طبیعی و غیرطبیعی یکی از مرمترین موضوعها در حوزههای ارنامزهریززی و طراحزی شزرری
ازحیث مدیریت احران و خطرپذیری ،کاهش خطر و آسیبها ،افزایش ایمنی و کیفیت زندگی
هستند .شررها ،سیستمهای پیچیده و اههموااستهای هستند و نسبت اه تردیدهای طبیعی ،انسان
ساخت و تروریستی اسیار آسیبپذیر میااشند (صزالحی ،آقاااازایی ،سزرمدی و فرزادارتزاش،
 ،5931ص .)33 .الایای اتفاقافتاده در سالیان اخیر ایان ر این موضوع است که جوامع و افزراد
اهصورت فزایندهای آسیبپزذیرتر شزده و هزا نیزز افززایش یافتزهانزد .ازااینوجود ،کزاهش و
آسیبپذیری ،اغلب تا اعد از وقوع سوانح نادیده ان اشته مزیشزوند (مایان زا ،7112 ،5ص5 .؛
عینالدین و رواترای ،7157 ،7ص .)70 .در شرایطی که و عدم قطعیتها درحالرشد هسزتند،
تا آوری اهعنوان مفرومی معرفی میشود که مواجه اا اختلالات ،غافزلگیزریهزا و تغییزرات
است .دو نوع استراتژی ارای مواجره اا سوانح وجزود دارد کزه عبارتانزد از :اسزتراتژیهزای
پیشاینی و اسزتراتژیهزای تزا آوری .اولزی ازرای روازهروشزدن ازا مشزکلات و معضزلات
شناختهشده اهکار میرود و دومی ارای مقااله اا مشزکلات ناشزناخته .نزوع ن زرش ازه مقولزة
تا آوری و نحوة تحلیل آن ،ازیکطرف در چ ون ی شناخت تا آوری وضع موجود و علل
آن نقش کلیدی دارد و ازطرفدی ر ،سیاستها و اقدامات تقلیل خطر و نحوة رویزارویی ازا آن
را تحتتأثیر اساسی قرار میدهد .ازاینرو است که تبیین رااطة تا آوری دراراازر تردیزدها و
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کاهش اثرهای آن ،اا توجه اه نتایجی که درار خواهد داشت و تأکیدی که این تحلیزل ازر اعزد
تا آوری دارد ،از اهمیت زیادی ارخزوردار اسزت .درواقزع ،هزدف از ایزن رویکزرد ،کزاهش
آسیبپذیری شزررها و تقویزت توانزاییهزای شزرروندان ازرای مقاالزه ازا خطزرات ناشزی از
تردیدهایی نظیر وقوع سوانح طبیعی است (میچل ،7157 ،5صص.)7-9 .
درطول تاریخ ،شررها اهعنوان عظیمترین و پیچیدهترین ساختة دست اشر اهوجود آمدهاند،
رشد کردهاند و فراز و نشیب و تحولات ش رفی داشتهاند و اه حیات خود ادامه دادهاند .ارخی
شررها نیز دراراار حواد

طبیعی و غیرطبیعی تا

مقاومت نیاوردهاند و از صحنة تاریخ پزا

شدهاند .دراینمیان ،شررهای اسلامی حکایت ویژهای دارند .این شررها که گزاهی از تبزدیل و
تحول سایر شررها اراثر واقعشدن در حوزة تمدن اسلامی و تشرف ساکنان آنها اه دیزن مبزین
اسلام اهوجود آمدهاند یا از ااتدا توسط مسلمانان پیریزی و احدا

شدهاند ،مکانی ارای تحقق

آرمانها و تأمین نیازهای مادی و معنوی مسلمانان اودهاند.
دراینراستا ،این پژوهش اا قراردادن مفروم تا آوری در کانون توجه خزود ،ازه اررسزی و
مطالعة تا آوری شرر ایرانی -اسلامی تبریز دراراار مخزاطرات پرداختزه اسزت .ازا توجزه ازه
جای اه ویژة کلانشرر تبریز در منطقة شمال غزر

کشزور و اهمیزت آن از ااعزاد اجتمزاعی و

فرهن ی در میان شررهای ایرانی -اسلامی و نیزز قزدمت دیرینزه و تزاریخ پرفرازونشزیب آن و
اهمیتی که همواره در سطح جران تشیع داشته است ،مطالعة آن اهعنوان شرری معنوی درزمینة
تا آوری اسیار دارای اهمیت است؛ انااراین ،هدف این پزژوهش ،شزناخت ارتزر معیزارهزای
تا آوری شررهای اسلامی و ارزیاای این معیارها در محدودة موردمطالعه؛ یعنی ،شرر تبریزز و
مقایسه و رتبهاندی مناطق دهگانة این شرر ازلحاظ وضعیت تا آوری درزمینة ااعاد تزا آوری
شررهای ایرانی -اسلامی دراراار مخاطرات محیطی است .اا توجه اه موضوع و هدف پزژوهش
و آنچه در ایان مسئله ذکر شد ،سؤالهای اصلی پژوهش حاضر ادینصورت طزر مزیشزوند
که وضعیت تا آوری شرر تبریز و مناطق دهگانة آن در معیارهای تا آوری شررهای اسزلامی
دراراار مخاطرات محیطی چ ونه است؟ و آیا این ااعاد تا آوری شزررهای اسزلامی در شزرر
تبریز ارتباط معنادار وجود دارد؟
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 .1پیشینة تحقیق

مجموعة امزروزة شزررها ازهدلیزل وسزیعاودن محزدودة مخزاطرات و آسزیبپزذیریهزای
چندگانةشان ،اا خطرات گستردهای مواجه هستند .تا آورکردن شررها یا کاهش آسیبپزذیری
آنها دراراار مخاطرات ااید از مرمترین ارنامههای ارنامهریزان و دولتمران ااشد؛ اهگونزهایکزه
در  77ژانویه سال  ،7111چرارچو

طر هیوگو ارای عمل در سالهزای  7111تزا  7151ازه

تصویب استراتژی اینالمللی کاهش احران سازمان ملل متحد رسید کزه خزود حرکزت مثبتزی
درزمینة تا آوری محسو

مزیشزود .از زمزان تصزویب ایزن لایحزة قزانونی ،هزدف اصزلی

ارنامهریزی ارای مخاطره و کاهش خطر احران ،ازهنحزو ازارزی ازهسزمت تمرکزز ازر ایجزاد
تا آوری در جوامع و نه کاهش آسیبپذیری گرایش پیدا کرده است .درحزالحاضزر ،توجزه
زیادی اه ظرفیتهای جوامع احرانزده ارای اازگشت اه گذشته یا اازیزاای آن مزیشزود .ایزن
موضوع موجب توجه اه ایجاد تغییراتی در فرهنگ کاری کاهش خطرات دارد که اه تا آوری،
اهجای آسیبپذیری تأکید خاصی دارد (مایان ا ،7112 ،ص .)7 .لازم اه توضزیح اسزت کزه در
این طر ارای کاهش آسیبپذیری و تا آورکردن شررها ،صرفاً اه مخزاطرات طبیعزی توجزه
شده است؛ درحالیکه اا ن اه جامعتر ااید سایر ااعاد وجودی انسان ازجمله جنبههزای معنزوی
نیز درنظر گرفته شود؛ انااراین ،ارزیاای تا آوری شررهای اسلامی دراراار مخزاطرات محیطزی
اا توجه اه اصول و ارزشهای اسلامی میتواند ارای خود آنها و سایر شررهای دنیا ،ال وهای
مناسبی را ارای توسعة پایدار ،اا هدف کاهش فقر و حفاظت از محیطزیست ،ازا درنظرگزرفتن
ریسک مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی و اثرهای آنها ارائه کند (فرزادارتاش ،پیراااایی ،کینزژاد
و آقااااایی ،5935 ،ص.)557 .
تا آوری ،یکی از مرمترین مباحث تحقیق درزمینة دستیاای ازه پایزداری اسزت .ازهلحزاظ
زمانی ،از دهة  ،5321مفروم تا آوری اا شروع کار هولینگ )5329( 5ازهصزورت روزافزونزی
اررسی و ارزیاای شده است .سپس ،ادگر )7111( 7در نظامهای اجتماعی ،کارپنتر )7115( 9در
نظامهای انسانی -محیطی ،ارکیس )7119( 7در نظامهای اجتماعی -اکولوژیک ،ارنئو)7119( 1
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در مدیریت سوانح کوتاهمدت و تیرمن )5395( 5در پدیدههای الندمدت مانند تغییرات اقلیمزی
این مفروم را اهکار گرفتند (رفیعیان ،رضایی ،عس ری ،پرهیزکار و شایان ،5993 ،ص.)77 .
درزمینة علمی شررسازی و ارنامهریزی شرری ،تا آوری ارای نخستین اار در طر هی زو
( )7111مطر شد و از آن اه اعد اهصورت گسزترده اسزتفاده شزد و در ایزران از سزال 5993
شروع شد؛ اما ،درزمینة تا آوری شررهای اسلامی اهغیر از یک مورد ،پژوهش مستقلی انجزام
نشده است .در تنرا تحقیق انجامشده دراارة تا آوری شررهای اسلامی که تحقیقی مقزدماتی و
ازنوع اکتشافی اوده است ،معیارها و ویژگیهای کلی تزا آوری شزررهای اسزلامی اسزتخرا
شده است؛ اهگونهایکه فرزادارتاش و همکاران ( )5935در پژوهشی اا عنزوان «تبیزین ااعزاد و
مؤلفههای تا آوری شررهای اسلامی» ارای اررسی تا آوری شرری (ظرفیت تحمل شزرر در
ااعاد مادی و معنوی) از ال وی ارزیاای ظرفیت اا رویکرد مبتنیازر ن زرش سیسزتمی اسزتفاده
کردند .هزدف محققزان اررسزی ارتبزاط میزان تزا آوری ،آسزیبپذیری و ظرفیزت انطبزاق و
سازگاری ،ااعاد و مؤلفزههزای پیشزنرادی ازرای تزا آوری شزررهای اسزلامی ازود .پزژوهش
مورداحث اا ایانکردن ارخی از ظرفیتهای شررهای اسلامی کزه آنهزا را دراراازر مخزاطرات
طبیعی و غیرطبیعی تا آور کرده اسزت ،ااتکزار ملزی شزررهای اسزلامی تزا آور را پیشزنراد
میدهد که چشمانداز آن ایجاد یک شرر اسلامی تا آور اا تکیه ار اصزول و ارزشهزای نزا
اسلامی اا هدف کنش ری اا اقدامهای کاهش مخاطرات اوده است.
اا توجه اه پیشینة ذکرشده و اا توجه اه کمبود پژوهش علمی در حوزة تا آوری شررهای
ایرانی -اسلامی ،در این مقاله تلاش شده است تا این موضوع اهصزورت پیمایشزی و مزوردی،
موردارزیاای قرار گیرد.
 . 3روششناسی تحقیق
 .2 .3روش تحقیق

روش این پژوهش ازنوع اکتشافی است که اا روش توصیفی -تحلیلی انجام شده اسزت .در
پژوهش اکتشافی ،هدف اصلی شناخت وضعیتی است که دراارة آن آگزاهیهزای لزازم وجزود
ندارد .اهعبارتدی ر ،در این نوع تحقیق ،محقق اهدنبال دستیاای اه اطلاعاتی است که اا کمزک
1. Timmerman
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آن میتواند موضوع تحقیق خود را اهخوای اشناسد .پزژوهش اکتشزافی زمینزهای ازرای انجزام
پژوهشهای گسزتردهتزر اسزت .در ایزن نزوع تحقیزق ،هزی فرضزیهای پیشزنراد نمزیشزود و
موردآزمون قرار نمیگیرد .الکه هدف آن تنرا اهدستدادن ارآوردی از یک مسئلة خاص است
(خززاکی ،5931 ،ص .)09 .افزوناززراین ،پززژوهش حاضززر ازنظززر هززدف ،در زمززرة تحقیقززات
کاراردی قرار دارد .در این پژوهش ،ااتدا ازطریق مطالعات کتااخانهای ،شزاخصهزا و عوامزل
مؤثر ار تا آوری اراساس اصول و ارزشهای اسلامی شناسزایی شزدند و اهصزورت عملیزاتی
تعریف شدند و سپس ،پرسشنامهای طراحی شد که روایی آن اا استفاده از روش محتوایی
و صوری و اراساس نظر متخصصان و صاحبنظران تأیید شد .پایایی پرسشنامه اا
استفاده از آزمون آلفای کرونباخ در محیط نرمافزاری اس.پی.اس.اس( 5.استة آماری ازرای
علوم اجتماعی) معادل  92صدم اهدست آمد که گویای پایایی پرسشنامه است .در مرحلزة
اعد ،اا استفاده از پرسشنامة خبرگان ،اطلاعات موردنیاز از جامعة آماری تحقیق؛ یعنی ،خبرگان
و کارشناسان شررداری مناطق دهگانة شرر تبریز جمعآوری شد که اا توجه اه نامشخصازودن
تعداد خبرگان ،اقدام اه نمونهگیری هدفمند شد که درنرایت ،تعداد  27پرسشنامة تکمیلشزده
جمعآوری شد .همچنین ،اا استفاده از پرسشنامة تعیین ارجحیت ،وزن نرایی معیارهزا توسزط
کارشناسان و سپس روش تحلیلسلسله مراتبی در نرمافزار اکسپرت چویس 7تعیین شد .پزس از
آن ،دادههای اهدستآمده در محیط اکسل وارد شد و اا استفاده از مزدل ویکزور 9و فراینزد آن،
مناطق دهگانة شرر تبریز اهلحاظ تا آوری شرری رتبهاندی شدند .درنرایت ،ارتباط این ااعزاد
پنجگانة تا آوری شررهای اسلامی اا ضریب همبست ی پیرسون موردسنجش قرار گرفت.
 .1 .3منطقة موردمطالعه

شرر تبریز ،نخستین پایتخت جران تشیع است و اهدلیل موقعیت مناسب خزود ،در گذشزته
از مراکز تجاری منطقه اوده است و اکنزون نیزز یکزی از مراکزز مرزم صزنعتی در سزطح ایزران
محسو

میشود .کلانشرر تبریز مرکز استان آذراایجانشرقی است و ازهعنزوان قطزب اداری،

ارتباطی ،اازرگانی ،سیاسی ،صنعتی ،فرهن ی و نظامی ایزن منطقزه شزناخته میشزود .اراسزاس
آخرین سرشماری مرکز آمار ایران که در سال  5931انجام شد ،شرر تبریز اا جمعیتی ازال ازر
)1. Statistical Package for Social Science (SPSS
2. Expert Choice
3. VIKOR
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 5737339نفر ،پنجمین شرر پرجمعیت ایران پس از شررهای ترران ،مشزرد ،اصزفران و کزر
میشود .ارپایة آخرین تقسیمات اداری ،شرر تبریز از  51منطقزة شزررداری تشزکیل

محسو

شده است .از میان این مناطق دهگانه ،مناطق هشزت و ده از ویژگزیهزای تزاریخی و فرهن زی
زیادی ارخوردار هستند .از آثار تاریخی و ارزشمند منطقزة هشزت مزیتزوان ازه ازازار تبریزز،
مساجد عالی مانند مسجد جامع و مسجد کبود اشاره کرد .منطقزة ده نیزز ازا توجزه وجزود دو
دروازه از هشت دروازة قدیمی تبریز ،دارای پیشینة تاریخی اسیار غنی و قاازلتزوجری اسزت.
ایشتر ساکنان این منطقه را اقشار کمدرآمد و حاشیهنشین شرر تبریز تشکیل میدهند (مزدیریت
آمار و تحلیل اطلاعات شررداری تبریز .)5931 ،افزوناراین ،منزاطق چرزار ،هشزت و ده دارای
ایشترین اافت فرسودة شرر هستند و مناطق یک ،چرار و ده نیزز از ایشزترین تزراکم جمعیتزی
ارخوردارند.
جدول  -2جمعیت و مساحت تبریز و مناطق دهگانة آن
مأخذ :مدیریت آمار و تحلیل اطلاعات شررداری تبریز5931 ،
تراکم ناخالص جمعیتی

درصد بافت

مناطق

(نفر در هکتار)

فرسوده

یک

757710

57

5175

592/2

59

دو

503172

55

7191

95/9

51

سه

779711

50

7291

92/7

51

چرار

950570

75

7171

577/1

79

پنج

37727

0

9519

73/9

7

شش

37932

0

2759

59/5

5

هفت

579701

13

7937

73/0

-

هشت

79211

7

999

27

75

نه

977

15

919

1/7

-

ده

537107

59

5115

591/5

77

مجموع

5737339

%511

77715

05/5

%51

شهرداری

جمعیت

درصد نسبت به
جمعیت کل شهر

مساحت
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 .4مبانی نظری تحقیق

امروزه ،دیدگاهها و نظریههای مدیریت سزوانح ازهدنبزال ایجزاد جوامزع تزا آور دراراازر
مخاطرات محیطی هستند و تزا آوری ازهعنزوان راهزی ازرای تقویزت جوامزع ازا اسزتفاده از
ظرفیتهای آنها مطر است که تعریفها ،مفاهیم متفاوتی درمورد آنها شکل گرفتزه اسزت.
دراینمیان ،چالش اصلی این است که مفروم تا آوری چ ونه ااید طر ریزی شود و چ ونزه
مورداستفاده و اندازهگیری قرار گیزرد؛ ازایزنرو ،داشزتن چرزارچوای نظزری کزه در آن اتزوان
شاخصهای تا آوری را تعریف و اندازهگیری کرد ،اسزیار الززامآور خواهزد ازود؛ انزااراین،
شناخت فضای مفرومی و تعاریف آن در روندی منطقی ارای در ارتر و تدار مبنایی ازرای
تحلیل و ارزیاای آن ضروری است؛ اما ،قبل از پرداختن اه احث تا آوری ،اا توجه اه اهمیت
مفاهیم ضروری پژوهش ،ااتدا اه توضیح این مفاهیم پرداخته میشود.
اا توجه اه اینکه تحلیل و افزایش تا آوری جوامع نسبت اه مخاطرات محیطی و مزدیریت
احران اه یکی از حوزههای مرم و گسترده تبدیل شده است ،لازم است مفروم مدیریت احزران
توضیح داده شود .مدیریت احران اه مجموعزه اقزدامهایی اطلزاق میشزود کزه قبزل از وقزوع،
درحین وقوع و اعد از وقوع سزانحه ،ازرای کزاهش هرچزهایشزتر آثزار و عزوار

آن انجزام

میگیرن زد (عبززدالری ،5997 ،ص .)01 .همچنززین ،مززدیریت احززران را میتززوان ارنامززهریزی،
سازماندهی ،رهبری ،هماهن ی ،کنترل و پشتیبانی تعریف کرد (میچل ،داوینو و جاگر،5393 ،5
ص .)93 .از مرمترین وظایف مدیریت احران ،کاهش آثار سوءاحران ،آمادگی و اربود اوضزاع
قبل از وقوع احران است (راتین ،5331 ،7ص .)77 .مرمترین اصول مدیریت احران عبارتانزد
از :ارنامززهریزی احززران فراینززدی پیوسززته اسززت؛ ارنامززهریزی احززران اایززد اززهدنبززال کززاهش
ناشناختههای وضعیت احرانی ااشد؛ ارنامهریزی احران ااید مبتنیار آن چیزی ااشد که احتمال
اروز آن وجود دارد؛ ارنامهریزی احزران اایزد اراسزاس دانزش و اطلاعزات قاازلقبزول ااشزد؛
ارنامهریزی احران ااید ار اصول کلی تمرکز کند؛ ارنامهریزی احران فعزالیتی آموزشزی اسزت؛
ارنامهریزی احران ااید ار موانع غلبه کند؛ ارنامهریزی احران ااید آزمایش شود.

1. Mitchell, Davino & Jagger
2. Rattien
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ازنظر ارائهدهندگان این اصول ،ارنامهریزی احران دارای ویژگیهزایی اسزت کزه میتواننزد
اهعنوان اصول کلی مورداستفاده قرار گیرنزد .دیزدگاه کلزی در ارائزة ایزن اصزول آن ازود کزه
ارنامهریزی احران اگر اه ارترین شکل خود انجام شزود ،اایزد ویژگیهزایی داشزته ااشزد کزه
میتوان این ویژگیها را اصول ارنامهریزی خو

احران دانست .ارای نخستین اار ،کزوارنتلی

5

در سال  5397این اصزول را ارائزه کزرد .ازه ازاور وی ،ایزن اصزول میتواننزد در اسزیاری از
فعالیتهای ارنامهریزی در مزدیریت احزران کزه توسزط دولتهزا ،اخزش خصوصزی و همزة
سازمانهای فعال در مدیریت احران انجام میشوند ،مورداستفاده قرار گیرند .اصزول مزدیریت
احران دراراار مخاطرات اه این صورت خلاصه شده است (گیوهچی ،5999 ،صص.)97-99 .
از زمان مواجهشدن انسان اا مخاطرات ،همواره اقزدامات و رویکردهزای گونزاگونی ازرای
مقااله اا مخاطرات محیطی (حواد

طبیعزی ،تکنولوژیزک و اجتمزاعی) درپزیش گرفتزه شزده

است .این رویکردها و نظریهها اهدنبال ایجاد محیط ایمنی دراراار مخاطرات اودهاند تا تلفزات
ناشی از وقوع مخاطرات اه کمترین میزان ممکن تقلیل یااد .یکی از مرمتزرین ایزن رویکردهزا
که رویکرد منتخب پژوهش حاضر است ،رویکرد تا آوری است .ترویج این مفروم ازهعنزوان
رویکرد ،اه ماهیت مراحل مدیریت احران اازمیگردد .از زمزان تصزویب چرزارچو

قزانونی

طر هیوگو در راهبرد اینالمللی کاهش سوانح سازمان ملل متحد ،هدف و فرایند ارنامهریززی
ارای تقلیل خطرهای ناشی از سوانح ،جدای از کاهش آسیبپذیری ،اهنحو اارزی اه افزایش و
اربود تا آوری در جوامع معطوف شد (مایان ا ،7112 ،ص .)5 .تا آوری میتواند ازهعنزوان
توانایی سازگاری سیستمها دراراار تغییرات ،ازدون فروپاشزی در زمزان سزوانح مطزر شزود.
اهدلیل پویااودن واکنش جامعه دراراار مخاطرات ،تزا آوری نزوعی آینزدهن زری اسزت و ازه
گسترش گززینشهزای سیاسزی ازرای رویزارویی ازا عزدم قطعیزت و تغییزر کمزک مزیکنزد.
دراینصورت ،افزایش تا آوری دراراازر سزوانح میتوانزد منجزر ازه ایجزاد افززایش ظرفیزت
سازگاری و معیشت پایدار جامعه شود (رفیعیان و همکاران ،5993 ،ص .)75 .یکی از مزایزای
ارنامهریزی ارای تا آوری شررها این است که نیازی اه تمرکز ار ال وی خاص فزرم شزرری
یا توسعة شرری نیست .انعطافپذیری این اجازه را میدهد که اا توجه اه شرایط منحصراهفرد
شررها و ارنامههای توسعه ،قدرت پاسزخگزویی و توانزایی انطبزاق وجزود داشزته ااشزد .ایزن
1. Coarintli
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موضوع موجب میشود که ارای اندیشیدن اه راههزای گونزاگون کسزب تزا آوری ،خلاقیزت
فکری ایجاد شود؛ ادوناینکه در چارچو

خاصی محدود شود (صزالحی و همکزاران،5931 ،

ص.)517 .
شرر تا آور ،جامعهای است که توانایی تحمل شو ها و ضراههای واردشده از یک خطر
را داشته ااشد؛ اهگونهایکه آن خطرها تبدیل اه سوانح ن ردند و توانایی یا ظرفیت ارگشت ازه
حالت عادی ،در حین و پس از سانحه و همچنین ،امکان و فرصزت ازرای تغییزر و سزازگاری
پس از سوانح را نیز دارا ااشزد (داویزس و ایزدخزواه ،7110 ،5ص .)57 .ازا توجزه ازه مفرزوم
تا آوری که ااید اا تمامی مراحل مدیریت سوانح ارتباط پیدا کند ،لازم است جامعزة تزا آور
دارای ویژگیهایی ااشد که تمامی مراحل قبل ،حین و اعد از سوانح را پوشش دهزد .درمقاازل
جوامع تا آور ،جوامعی قرار میگیرند که قادر ازه تحمزل شزو های واردشزده نیسزتند و در
ارگشت اه وضعیت عادی ،دچار فروپاشی میشوند و قادر اه سزازگاری و پزذیرش وضزعیت
جدید نیستند که میتوان وضعیت حاکم ار آنها را اا مفزاهیمی چزون شزکنندگی ،حساسزیت،
عدم توانایی تغییر ،آسیبپذیری ،ضعف ،انعطافناپذیری ،عدم مقاومت ،انحطزاط ،شکسزت و
انفعال تبیین کرد .جامعة تا آور دراراار سزوانح ،یزک ایزدهآل اسزت .هزی جامعزهای هرگزز
نمیتواند اهطورکامل از مخاطرات طبیعی و انسانی ایمن ااشزد .شزاید تفکزر درمزورد جامعزة
تا آور دراراار سوانح یا جامعة مقاوم دراراار سوانح ،اهاینصورت مفید ااشزد :جامعزهای کزه
ایشترین امنیت را دارد و میتوان دانش طراحی و ساخت درزمینة مخزاطرات طبیعزی را در آن
جامعه ارای کاهش آسیبپذیری اهوسیلة تقویت این ویژگیها اا هدف دستیاای اه تزا آوری
اهکار است .اهمیت هریک از ویژگیهای مذکور اه مکان ،زمان و شرایط خاص (شزامل انزواع
مخاطرات) است ی دارد .اههرحال ،مجموعة ویژگیها یزک هزدف دارنزد و آن ،دسترسزی ازه
االاترین سطح تا آوری که قاالدسترس است ،میااشد (رضایی ،5993 ،ص.)19 .
ارای ارزیاای تا آوری یک جامعة معین ،تمام ااعاد ااید اررسی شوند .هر اعد ،ایان ر یک
جنبه از جامعه است و تمام جنبهها ارای ایجاد یک جامعة تزا آور اایزد مزدنظر قزرار گیرنزد.
جزنبههای انسانی ااید درکنار جنبههای کالبدی جامعه موردتوجزه قزرار گیرنزد تزا اتزوانیم ازه
هدفمان که ایجاد جوامع تا آور است ،دست یاایم .در اعضی جوامزع شزاهد آن هسزتیم کزه
1. Davis and Izadkhah
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گوناگون خود را اا شرایط

وفق می دهند و دچار آسیبهای کمتری میشوند .اااینحال ،اینگونه جوامع نیز میتواننزد در
دی ر ااعادی که دارای تا آوری کافی نیستند ،آسیبپذیر ااشند؛ انااراین ،ارای اینکزه از جنبزة
تا آوری ،شرر مناسبی داشته ااشیم ،ااید مؤلفههایی را که دارای کاستی هستند ،اربزود دهزیم؛
ادینمفرومکه تمام ااعاد و مؤلفهها را مدنظر قرار دهیم و شزرری تزا آور در تمزامی جنبزههزا
ایجاد کنیم .مطالعات گوناگونی دراارة ااعاد ،مؤلفزههزا و شزاخصهزای مطزر در تزا آوری
شررها و سیستمهای شرری انجام شدهاند که هرکدام از منظر و دیدگاه خاصی اه تزززا آوری
پرداختهاند؛ یعنی ،تا آوری از جرات گوناگون قاالاررسی اسزت و هزر مطالعزه ازا توجزه ازه
ن رش و دیدگاهی که از آن زاویه اه موضوع میپردازد ،تعاریفی از ااعاد و گویههای تا آوری
ارائه میکند .در این مقاله ،تا آوری شررهای ایرانی -اسلامی و گویههزا و ااعزاد مرازوط ،در
مقااله اا مخاطرات محیطی مدنظر هستند که این گویهها و ااعاد در جدول ( )7ارائه شدهاند:
جدول  -1ابعاد و گویههای تابآوری شهرهای ایرانی -اسلامی برای مقابله با مخاطرات محیطی
مأخذ :ن ارندگان5937 ،
ابعاد

گویهها

میزان آگاهی شرروندان در خصوص خطر وقوع حواد

محیطی؛ میزان آگاهی شرروندان از ضوااط ایمنی

اانیه؛ اطلاع شرروندان از وجود امکانات امداد در زمان وقوع احران؛ اطلاع شرروندان دراارة دلیل وقوع
اجتماعی

حواد ؛ اطلاع شرروندان درزمینة نحوة رفتار درست در زمان حادثه؛ میزان مرارت و آگاهی متولیان در ارائة
کمکهای اولیه اه مصدومین در زمان وقوع حادثه؛ میزان آرامش روحی و روانی شرروندان در هن ام و اعد
از حادثه؛ میزان اعتماد اه رسانهها درخصوص انعکاس مخاطرات محیطی شرر؛ میزان اعتماد شرروندان اه
مسئولان شرر و نرادهای شررداری ،مدیریت احران و هلال احمر در حل مسائل و مدیریت احران احتمالی؛
میزان تمایل اه همکاری داوطلبانه در فعالیتها ارای کاهش آسیبپذیری و کمک در حادثة احتمالی.

اقتصادی

میزان آسیبپذیری شغل و ازدستدادن آن درصورت اروز حادثه؛ میزان ایمنی اموال شرر (مغازه ،مسکن و
غیره) دراراار حادثه؛ میزان احتمالی حمایتهای نرادهای دولتی و محلی ارای جبران خسارت مالی در
شرایط اضطراری؛ وضعیت توانایی ارگشت اه شرایط شغلی و درآمدی مناسب شرروندان اعد از حادثه.
میزان پایاندی اه دستورالعملهای قانونی درراستای پیش یری از حواد ؛ میزان مشارکت شرروندان در
تصمیمگیریها و ارنامهریزیها؛ میزان ارتباط شرروندان اا نرادهایی مثل شررداری ،جمعیت هلالاحمر و

نهادی

مدیریت احران؛ میزان همکاری شررداری در تسریل قوانین ،دادن اعتبارات ،وام و غیره ارای ساختوساز
اانیة مقاوم؛ میزان آمادگی نرادهای خدماتی مثل آتشنشانی ،ایمارستان ،ارق ،آ  ،گاز درصورت وقوع
احران؛ میزان ارگزاری کلاسها یا دورههای آموزشی لازم ارای واکنش دراراار احران ازطرف نرادها.
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ادامه جدول 1
گویهها

ابعاد

دسترسی اه مراکز درمانی ایمارستان ،اورژانس و داروخانه؛ دسترسی اه مراکز آموزشی (مدارس ،مردکود ،
دانش اه)؛ دسترسی اه نرادهای امدادرسان (مرکز مدیریت احران ،هلال احمر و غیره)؛ دسترسی اه مراکز
کالبدی

نظامی -امنیتی؛ دسترسی اه آتشنشانی؛ دسترسی اه حملونقل عمومی؛ دسترسی اه پار و فضای سبز و
مسیرهای تخلیه (مثل مسیرهای منتری اه فضاهای ااز و ادونساخت)؛ دسترسی اه شبکة معاار اصلی؛ دوری
از محدودههای خطرزای طبیعی (گسل و زمین نامناسب)؛ دوری از محدودههای خطرزای انسانی (جای اه
سوخت ،پست ارق فشار قوی)؛ کیفیت مصالح ساختمانی و ااینه؛ میزان تراکم ساختمانی و انسانی.
سرمایههای اجتماعی ازقبیل تشکلهای خیریه و غیره درجرت امدادرسانی در احرانهای احتمالی؛ توجه اه
آموزههای دینی درراستای کسب مشروعیت و درنتیجه ،رعایت نسبی عدالت و رسیدگی اه امور مردم و
اجتنا

از فساد اداری ارای کاهش احراهای ناشی از کمکاری مسئولان؛ تکریم محیطزیست و محیط

کالبدی در آموزههای دینی مسلمانان درراستای ایمناودن سکونت اهها و کاهش مخاطرات و احران؛ شکل
معنوی

گیری شررهای اسلامی اراساس اصول و ضوااط حقوقی دینی و عوامل مؤثر اولیة محلی همچون طراحی،
ساخت و ن رداری محلات ،کوچهها و اناستها ،راههای اصلی و اازارها در شررهای اسلامی توسط
ساکنان محلی و مسئولان؛ هماهن ی نرادهای مختلف مردمی و دولتی اا توجه اه آموزههای دینی درراستای
مشارکت و همکاری در جرت کاهش حواد ؛ گردش اطلاعات مراوط اه حواد

احتمالی و انتقال آنها

ازطریق تریبونهای دینی -که مسلمانان ارای انجام فرایض دینی در اماکنی مانند مساجد و تکایا شرکت
می کنند -درجرت کاهش حواد .

 .5یافتههای تحقیق

در این پژوهش ،وضعیت تا آوری منزاطق دهگانزة شزرر تبریزز اراسزاس ااعزاد پزنجگانزة
تززا آوری شززررهای اسززلامی درارااززر مخززاطرات محیطززی موردسززنجش قززرار گرفتززه اسززت.
دراینراستا ،از کارشناسان و خبرگان شاغل در شررداری مناطق دهگانة شرر تبریز خواسته شد
تا نظر خود را دراارة وضعیت تا آوری شرر اسزلامی تبریزز دراراازر مخزاطرات محیطزی در
پرسشنامة طراحیشده اا طیف لیکرت نه گزینهای اا پاسخهای خیلیکم ( ،)5کم ( ،)9متوسزط
( ،)1زیاد ( )2و خیلیزیاد ( )3ایان کنند .در ارزیاای وضعیت تا آوری شزرر تبریزز ،میزان ین
پرسشنامههای جمعآوریشده ،مشخصات و معیارهای مورداررسی ،ویژگیهای زیر را نشزان
میدهند (جدول :)9
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جدول  -3میانگین بهدستآمدة ابعاد (ماتریس تصمیمگیری /دادههای خام) در مناطق شهری تبریز
مأخذ :ن ارندگان5937 ،
ابعاد و مناطق شهری

اجتماعی

اقتصادی

کالبدی

نهادی

معنوی

میانگین

یک

7/29

9/91

7/51

7/99

7/10

7/97

دو

7/75

9/25

7/19

7/27

7/07

7/95

سه

7/39

9/01

7/55

7/09

7/92

7/71

چرار

9/97

9/59

9/75

9/37

1/71

9/31

پنج

1/71

7/19

1/15

1/79

7/37

7/39

شش

1/10

7/05

1/50

1/79

7/99

1/19

هفت

7/92

7/93

7/32

1/75

7/97

7/91

هشت

9/15

9/21

9/19

7/17

1/92

7/17

نه

7/19

7/51

1

1/51

7/99

7/07

ده

9/70

9/75

9/03

9/09

1/75

9/95

اراساس یافتههای توصزیفی ،فقزط منطقزة شزش ازا میزان ینی اراازر ازا  1/19از وضزعیت
مناسبتری نسبت اه نه منطقة دی ر ارخوردار است .در ایزن خصزوص ،وضزعیت کلزی شزرر
تبریز اا کسب میان ینی اراار اا  7/79نشان میدهد که ازنظر تا آوری ،این شزرر در وضزعیت
کمتر از حد متوسط قرار دارد .شکل ( )5وضعیت میان ین تزا آوری در منزاطق دهگانزة شزرر
تبریز را نشان میدهد .در این شکل (نمودار توری)ریال میان ین نظری اراار اا  1است؛ یعنزی،
تا آوری درحد متوسط و میان ین نرایی اراار اا  3است که این رقم تزداعیکننزده تزا آوری
ایدهآل است و میان ین تجرای ،میان ین اهدستآمده از پرسشنامه است (لازم اه ذکر است کزه
این میان ینها کلی هستند و ادون لحاظکردن وزن معیارها اهدست آمدهاند).

شکل  -2میانگین تابآوری مناطق شهری تبریز
مأخذ :ن ارندگان5937 ،
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ازآنجاکه یکی از اهداف تحقیق حاضر رتبهاندی مناطق شزرری تبریزز ازلحزاظ تزا آوری
شرری است ،از مدل ویکور استفاده شده است که در ادامه ،اه مدل و فرایند آن پرداختزه شزده
است.
مدل ویکور ازجمله ال وهای تصمیمگیرى چندمعیاره است که در دو دهة اخیزر از اسزتقبال
زیادی ارخوردار اوده است .هن امیکزه معیارهزای متعزدد و گزاه متضزاد وجزود دارنزد ،ایزن
راهکارها و ال وها ،کارارد اسیار گستردهای در تصمیمگیریهای پیچیده پیدا کردهانزد .قزدرت
اسیار االای این راهکارها در کاهش پیچیدگی تصمیمگیری ،استفادة همزمان از معیارهای کیفی
و کمی و اعطای چرارچو

ساختارمند اه مسائل تصمیمگیری و درنرایت ،کارارد آسان آنهزا

ااعث شده است تا اهعنوان اازار ،تصمیمگیران خطههای مختلف از آنها استفاده کنند .یکزی از
مرمترین این مدلها ،مدل ویکور است (طحارى مررجردى ،میرغفوری ،شاکری و ااااییمیبزد،
 ،5935ص )513 .این مدل شامل مراحلی است که دراارة آنها توضیح داده میشود.
مرحلة اول :پس از جمعآوری دادهها از راه اازار گردآوری دادهها (پرسزشنامزه) ،مزاتریس
دادههای خام هریک از ااعاد در محدودة موردمطالعه تعریزف مزیشزود (جزدول  .)9مزاتریس
تصمیمگیری متشکل از گزینهها (سطرها) و ااعاد (ستونها) است که در این پژوهش ،گزینهها،
مناطق شرری و ااعاد ،پنج اعدی هستند که در جدول ( )7ازه آنهزا اشزاره شزد .مزاتریس داده
های خام نشان می دهد که در اعد اجتماعی مناطق پنج و شش ،در اعزد کالبزدی منزاطق پزنج،
شش و نه ،در اعد نرادی مناطق پنج ،شش ،هفت و نه و در اعد معنوی ،مناطق چرار ،هشت و
ده ،االاتر از حد متوسط ( )1امتیاز کسب کردهاند (جدول .)9
مرحلة دوم :پس از تشکیل ماتریس تصمیمگیری ،نرمالسازی ایزن مزاتریس از راه فرمزول
(رااطة  )5انجام میشود که نتایج آن در جدول ( )7ارائه شده است .یک نکتزة مرزم در ااعزاد
تصمیمگیری ،وجود ااعاد و معیارهای مثبت و منفی اا هم در یک ماتریس است .لازم ازه ذکزر
است که ارای تطبیق مقیاسهای گوناگون اندازهگیری ،از ایمقیاسسازی استفاده شده است .اا
توجه اه اینکه در این پژوهش معیار منفی نداریم و ازههمیندلیل از ایزن رااطزه اسزتفاده شزده
است؛ ارای مثال ،ارای اعد اجتماعی که اعدی اا جرت مثبت است ،از رااطة ( )5استفاده شزده
است؛ اهاینصورتکه هرکدام از دادههای خام ار جذر مجموع دادههای اهتواندوشده ،تقسزیم
میشود (فرایند محاسبة جذر مجموع دادههای خام اه این صورت اسزت کزه ااتزدا هرکزدام از
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شزده اسزت (هزر داده ازه تزوان دو شزده) و اعزد از دادههزای

اهتواندوشده در هر ستون یا اعد جمع گرفته مزیشزود .درنرایزت ،از مجمزوع دادههزای خزام
اهتواندوشده ،جذر گرفته میشود.

جدول  -4ماتریس نرمالشده
مأخذ :ن ارندگان5937 ،
ابعاد و مناطق شهری

اجتماعی

اقتصادی

کالبدی

نهادی

معنوی

یک

1/999

1/957

1/917

1/730

1/731

دو

1/957

1/919

1/732

1/953

1/731

سه

1/917

1/739

1/733

1/950

1/951

چرار

1/721

1/710

1/797

1/701

1/972

پنج

1/991

1/973

1/907

1/919

1/957

شش

1/919

1/920

1/921

1/921

1/955

هفت

1/977

1/919

1/907

1/917

1/912

هشت

1/779

1/910

1/701

1/725

1/977

نه

1/791

1/993

1/907

1/997

1/955

ده

1/795

1/707

1/709

1/797

1/997

مرحلة سوم :پس ،ارای ایان اهمیت نسبی ااعاد لازم است که وزن نسبی آنها تعیین شزود.
دراینراستا ،روش تحلیل سلسلهمراتبی ،ارای تعیین وزن ااعاد اهکار گرفته شده اسزت .ازرای
وزندهی اه ااعاد پیشنرادی ،از نظرهای کارشناسان مرتبط اا حوزة تخصصی اررهگیزری شزد.
سپس ،در چرارچو

روش تحلیل سلسلهمراتبی ،نزرمافززار اکسزپرت چزویس ازرای تحلیزل

نظرهای کارشناسی و محاسبة وزن هر اعد استفاده شد (جدول :)1
جدول  -5تعیین وزن هریک از ابعاد با استفاده نرمافزار اکسپرت چویس
مأخذ :ن ارندگان5937 ،
معیارها

اجتماعی

اقتصادی

کالبدی

نهادی

معنوی

وزن

%75/2

%57/0

%71/2

%50/5

%9/3
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ااعاد وزندهیشدة جدول ( )1نشان میدهد که از دیدگاه خبرگزان ،اعزد کالبزدی ازا 71/2
درصد ،اا ارزشترین اعد و اعد معنوی اا  9/3درصد ،کمارزشتزرین اعزد در ازین پزنج اعزد
مورداررسی ارای تا آوری شرر تبریز شناخته شدهاند.
مرحلة چرارم :در این مرحله ،پس از اینکه ماتریس وضع موجود اراساس فرمزول نرمزالیزه
شد ،ماتریس نرمالیزهشده در وزن هریک از ااعاد که از روش تحلیل سلسله مراتبی و نرمافزار
اکسپرت چویس اهدست آمد ،ضر

میشود تا ماتریس نرمالشزدة وزنزی ازهدسزت آیزد کزه

خروجی حاصل از نرم افزار در جدول ( )0ارائه شده است:
جدول -6ماتریس نرمالشدة وزنی
مأخذ :ن ارندگان5937 ،
ابعاد و مناطق شهری

اجتماعی

اقتصادی

کالبدی

نهادی

معنوی

یک

1/129

1/171

1/579

1/179

1/719

دو

1/109

1/199

1/575

1/115

1/709

سه

1/120

1/199

1/577

1/115

1/720

چرار

1/113

1/197

1/131

1/179

1/913

پنج

1/197

1/175

1/579

1/112

1/791

شش

1/129

1/172

1/519

1/101

1/720

هفت

1/121

1/171

1/572

1/112

1/729

هشت

1/117

1/193

1/510

1/177

1/917

نه

1/107

1/179

1/579

1/110

1/720

ده

1/111

1/199

1/513

1/171

1/731

مرحلة پنجم :در این مرحله ،االاترین ارزش  fi+و پایینتزرین ارزش  fi-تواازع از مزاتریس
تصمیمگیری استخرا میشود؛ ارای مثال ،در اعد اجتماعی ،االزاترین ارزش اراازر ازا 1/197
متعلق اه منطقة پنج و کمترین ارزش اراار اا  1/111مراوط اه منطقة ده است (جدول :)2
؛

= رااطه دوم
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جدول  -7بالاترین و پایینترین ارزش ابعاد
مأخذ :ن ارندگان5937 ،

ارزش ابعاد

اجتماعی

اقتصادی

کالبدی

نهادی

معنوی

)max( fi+

1/197

1/172

1/519

1/101

1/913

)min( fi-

1/111

1/197

1/131

1/171

1/719

f+- f-

1/197

1/151

1/119

1/171

1/111

مرحلة ششم :در این مرحله ،فاصلة هر گزینه از راهحل ایدهآل مثبزت محاسزبه میشزود و
سپس ،تجمیع آنها اراساس فرمولهای زیر محاسبه میگردد (فرجیسزبکبار ،ازدری ،مطیعزی
لن رودی و شرفی ،5993 ،ص .)592 .اهعبارتدی ر ،در این مرحله ،پس از محاسبة مزاتریس
نرمالیزهشده ،ماتریس وزندار و استخرا االاترین و پزایینتزرین ارزش ازرای هزر اعزد ،ازرای
محاسبة شاخص ویکور که اراساس آن ،اه رتبهاندی مناطق شرری پرداخته مزیشزود ،ارزش
( Sjشاخص مطلوایت) و ( Rjشاخص نارضایتی) محاسبه میشود (جدول :)9

جدول  -8ضرب اوزان ابعاد در ماتریس تصمیمگیری و محاسبة

و

مأخذ :ن ارندگان5937 ،
ابعاد و مناطق شهری

اجتماعی

اقتصادی

کالبدی

نهادی

معنوی

یک

1/100

1/101

1/755

1/139

1/931

5/991

1/931

دو

1/519

1/122

1/771

1/109

1/951

5/799

1/951

سه

1/172

1/197

1/753

1/127

1/191

1/333

1/191

چرار

1/507

1/570

1/712

1/571

1/111

1/997

1/712

پنج

1/111

1/173

1/195

1/177

1/151

1/059

1/151

شش

1/193

1/111

1/111

1/111

1/121

1/013

1/121

هفت

1/112

1/153

1/171

1/177

1/091

1/221

1/091

هشت

1/537

1/129

1/991

1/595

1/191

1/910

1/991

نه

1/575

1/193

1/199

1/191

1/121

1/959

1/121

ده

1/752

1/553

1/912

1/505

1/771

5/177

1/912

مرحلة هفتم :در این مرحله ،شاخص ویکور که همان امتیاز نرایی هر گزینه است ،محاسبه
می شود .مقدار  Qایان ر رتبة نرایی هر منطقه از مجموع پنج اعد موردمطالعه است .این مقدار
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این عدد صفر تا یک تعیین میشود که هرچه اه عزدد صزفر نزدیزکتزر ااشزد ،نشزاندهنزدة
مطلوایت تا آوری و هرچه اه عزدد یزک نزدیزکتزر ااشزد ،نشزان ر ضزعف تزا آوری یزا
آسیبپذیری است (جدول :)3

جدول  -1محاسبة مقدار  Qو رتبهبندی نهایی
مأخذ :ن ارندگان5937 ،
مناطق

منطقه

منطقه

منطقه

منطقه

منطقه

منطقه

منطقه

منطقه

منطقه

منطقه

شهری

یک

دو

سه

چهار

پنج

شش

هفت

هشت

نه

ده

مقدار Q

1/111

1/515

1/731

1/219

1/979

1/227

1/055

1/977

1/099

1/039

رتبهاندی

5

7

9

2

3

9

7

51

1

0

رتبهاندی مناطق شرری شرر تبریز اراساس ااعاد تا آوری شررهای اسلامی و اا توجه ازه
ارزش  Qنشان میدهد که اهترتیب مناطق ،منطقة یک ،منطقزة دو ،منطقزة سزه ،منطقزة هفزت،
منطقة نه ،منطقة ده ،منطقة چرزار ،منطقزة شزش ،منطقزة پزنج و منطقزة هشزت ،در تزا آوری
شررهای اسلامی رتبهاندی میشوند؛ اهگونهایکه منطقة یک اا رتبة یک در ارترین وضعیت و
منطقة هشت اا رتبة  51در ادترین وضزعیت قزرار دارنزد (شزکل  .)7همچنزین ،میزان ین Q

محاسبهشده ارای  51منطقة شرری تبریز اراار اا  1/127اهدست آمده است که این رقم نشزان
میدهد درمجموع ،تا آوری شرر اسلامی تبریز پایینتر از حد متوسط است.

شکل  -1وضعیت تابآوری مناطق شهرداری شهر اسلامی تبریز
مأخذ :ن ارندگان5937 ،
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اهطورکلی ،اا توجه اه رتبهاندی مناطق شرری تبریزز درمزورد تزا آوری مزیتزوان نتیجزه
گرفت مناطقی که شامل اافت فرسودة زیادی میشوند ،در تا آوری محیطی رتبزة پزایینتزری
دارند؛ اهگونهای که  79درصد منطقة چرار 77 ،درصد منطقة ده و  75درصد منطقزة هشزت را
اافتهای فرسوده تشکیل میدهند که ایزن منزاطق ازنظزر تزا آوری رتبزههزای  51 ،2و  0را
دراین مناطق دهگانه اهخود اختصاص دادند .درمقاال ،طی اررسیهای میدانی نیز مشخص شد
که ایشتر ساکنان مناطق اا اافت فرسوده را افزراد ازومی تشزکیل مزیدهنزد و درواقزع ،منزاطق
ااهویت شرر محسو

میشوند .اهعبارتدی ر ،میتوان گفت که قدیمیاودن مناطق و سزاکنان

آنها زمینه را ارای تا آوری در اعد معنوی فراهم ساخته است؛ زیزرا ،میزان ین اعزد معنزوی
اهدستآمده از این مناطق نسبت اه سایر مناطق ایشتر اوده است( .جدول  .)9در ایزن منزاطق،
اهدلیل پاییناودن وضعیت اجتماعی و اقتصادی ،مردم ارتر همدی ر را درخصزوص معیارهزای
اعد معنوی تا آوری در میکنند .درمقاال ،ایشتر ساکنان مناطق تزازهسزاخت یزا منزاطق ازا
اافتفرسودة کمتر را افراد غیراومی و مراجر تشکیل میدهند؛ یعنی ،افرادی که احساس تعلزق
اه مکان زندگی خود ندارند و همکاری و مسئولیت ضعیفی در اعد معنوی دراراازر مخزاطرات
محیطی از خود نشان خواهند داد؛ انااراین ،اینگونه میتوان گفت که تا آوری شزرر اسزلامی
تبریز در اعد معنوی ،متفاوت از اعد کالبدی است .در اعزد کالبزدی ،منزاطق ازا سزاختوسزاز
جدیدتر و از روی ارنامه ،تا آور هستند؛ درحالیکه در اعد معنزوی ،منزاطق قزدیمی و دارای
اافت فرسوده اا مردمان اومی و ازا اعتقزادات ایشزتر ازه آمزوزههزای دینزی ،تزا آور هسزتند.
دراینراستا ،ارای اررسی رااطة این ااعاد تا آوری از آزمون همبست ی پیرسون اسزتفاده شزده
است:
جدول  -21ارتباط بین ابعاد تابآوری شهر اسلامی تبریز با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون
مأخذ :ن ارندگان5937 ،
ابعاد تاب آوری شهرهای اسلامی

بعد اجتماعی

بعد

ضریب همبستگی

اجتماعی

سطح معناداری

بعد

ضریب همبستگی

1/907

اقتصادی

سطح معناداری

1/171

5

بعد اقتصادی

بعد کالبدی

بعد نهادی

بعد معنوی

1/907

1/037

1/290

-1/073

1/171

1/159

1/119

1/175

1/310

1/939

-1/179

1/111

1/111

1/119

5
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ابعاد تاب آوری شهرهای اسلامی

بعد اجتماعی

بعد اقتصادی

بعد

ضریب همبستگی

1/037

1/310

کالبدی

سطح معناداری

1/159

1/111

ضریب همبستگی

1/290

1/939

1/377

سطح معناداری

1/119

1/111

1/111

ضریب همبستگی

-1/073

-1/179

-/191

-1/192

سطح معناداری

1/175

1/119

1/193

1/192

بعد نهادی
بعد معنوی

بعد کالبدی

5

بعد نهادی

بعد معنوی

1/377

-1/191

1/111

1/193

5

-1/192
1/192
5

ضریب همبست ی پیرسون (جدول  )51نشان میدهد که این اعد اجتماعی اا تمامی ااعزاد،
ارتباط معنادار در سطح  31درصد وجود دارد .این درحالی است که اا توجه اه مقدار ضزریب
همبست ی و جرت ارتباط (مثبت یا منفیاودن ضریب) ،ارتباط این اعد اجتماعی ازا اقتصزادی
همجرت و ضعیف اوده ( ،)1/907اا کالبزدی هزمجرزت و قزوی ازوده ( )1/037و ازا نرزادی
همجرت و قوی اوده است ()1/290؛ اما ارتباط این تا آوری اعد اجتماعی اا اعد معنوی ،ازا
توجه اه ضریب همبست ی االای  1/11قوی ازوده اسزت و ازا توجزه ازه منفزیازودن ضزریب
اهدستآمده ( ،)-1/073ازنوع معکوس اوده است؛ یعنزی ،ازا افززایش میزان ین اعزد کالبزدی،
میان ین اعد معنوی کاهش یافته یا مییااد و ارعکس .در ارتباط اعد اقتصادی اا ااعزاد کالبزدی
و نرادی میتوان گفت که ارتباط قزوی و هزمجرزت اسزت و اینکزه هزی ارتبزاطی ازین اعزد
اقتصادی اا اعد معنوی وجود ندارد .در اعد کالبدی ،ارتبزاط ازین اعزد نرزادی ازنزوع قزوی و
همجرت است؛ اما اا اعد معنوی ارتباط قوی و معکوس اسزت .همچنزین ،ارتبزاط ازین ااعزاد
نرادی و معنوی نیز قوی و معکوس است .درنرایت ،میتوان گفت که این اعد معنوی اا ااعزاد
اجتماعی ،نرزادی و کالبزدی ارتبزاط قزوی و معکوسزی وجزود دارد .در ضزریب همبسزت ی،
همبست ی مثبت یا همجرت یعنی اینکه اا افزایش یک متغیر ،متغیر دی ر نیز افزایش مییااد و
یا اا کاهش آن ،دی ری نیز کاهش مییااد .درمقاال ،در همبست ی منفی یا معکوس ،اا افززایش
یک متغیر ،متغیر دی ر کاهش مییااد و ارعکس (کلانتری ،5993 ،ص.)519 .
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 .6نتیجهگیری و پیشنهادها

امروزه ،تحلیل و ارتقای تا آوری جوامع نسبت اه مخاطرات محیطی اه یکی از حوزههزای
مرم و گستردة مطالعات علوم انسانی و اجتماعی ،ازجمله ارنامهریزی شرری تبدیل شده است؛
اهطوریکه درحالحاضر ،از حرکت همزمان و متقاال توسعة پایدار و مدیریت سزوانح ازهسزمت
ارتقای تا آوری احث میشود .اا توجه اه آرمان توسزعة پایزدار ،افززایش تزا آوری و توسزعة
پایدار یک سیستم یا واحد اجتماعی -فضایی ،در ااعاد مختلف موردتوجه قرار میگیرد؛ یعنزی،
تا آوری در ااعاد محیطی و در ااعاد انسانی خزود ازهطزور فراگیزری افززایش مزییاازد .ایجزاد
تا آوری در این زمینه نیازمند همکاری و ارتبزاط درون سزازمانها و ازین سزازمانهزا و دسزت
اندرکاران ،تطبیقدهی نراد مدیریتی اا مقیاس اکولوژیکی منبع موردنظر و جلوگیری از اخشزی
ن ری است؛ ازاینرو ،تأکید این پژوهش ار معیارهای تا آوری شررهای اسلامی ازوده اسزت؛
یعنی ،درکنار ااعاد کالبدی ،اه ااعاد اجتماعی ،معنوی ،اقتصادی و نرادی نیز توجه شزده اسزت؛
زیرا ،توجه تنرا اه اعد کالبدی اههی وجه کافی نیسزت و نبایزد ااعزث غفلزت ارنامزهریززان و
متخصصان از کمک اه ارتقای وضعیت و اربود شرایط سایر ااعزاد در مسزیر تزا آوری شزرر
تبریز شود و ااید اه سایر ااعاد نیز توجه داشت؛ انااراین ،زمانی شرر تبریز مزیتوانزد در زمزرة
شررهای تا آوری قرار گیرد که از رشد محسوس ،متوازن و نزدیکی در تمامی ااعاد پنجگانزة
موردمطالعه ارخوردار ااشد.
یافتههای پژوهش نشان داد که میان ین میزان تا آوری شرر اسزلامی تبریزز اراازر ازا 7/79
است .این مقدار ارای منطقة شش ،ایشتر از حد متوسط و ارای اقیة مناطق کمتر از حد متوسزط
( )1است که این مطلب گویای شرایط نامناسب شرر ازنظر تزا آوری اسزت .درحالزتکلزی،
میان ین تا آوری ارای مناطق سه ،پنج ،شش ،هفت و نه ،ایشزتر از میزان ین تزا آوری کلزی
شرر ( )7/79اوده است؛ اما ،در رتبهاندی مناطق شرری درخصوص ااعاد پزنجگانزة تزا آوری
شررهای اسلامی اا دادن امتیاز اه ااعزاد ازطریزق نظرهزای کارشناسزان و سزپس ،روش تحلیزل
شبکهای و درنرایت در مدل ویکور ،منطقة یک در رتبة اول و منطقة هشت در رتبة آخزر قزرار
گرفت .منطقة یک جزو مناطق تازهساخت و اااصول و ااارنامزه اسزت و منطقزة هشزت جززو
مناطق اافت فرسودة شرر تبریز (فرسودگی  75درصد) است.
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همچنین ،ضریب همبست ی پیرسون نشان داد که این ااعاد پزنجگانزة تزا آوری شزررهای
اسلامی ارتباط معنادار وجود دارد؛ اهگونهایکه ارتباط اعد معنزوی ازا سزایر ااعزاد ازهصزورت
معکوس نمایان شده است .درواقع ،این یافتهها نشان میدهد که در اعزد معنزوی ،آن دسزته از
مناطق که تازهساخت ،عموماً مراجرپزذیر و غیرازومی هسزتند ،از تزا آوری مناسزبی در اعزد
معنوی ارخزوردار نیسزتند .ازهعبارتدی ر ،در احزث تزا آوری اسزلامی یزا در اعزد معنزوی
تا آوری ،آسیب پذیر هستند؛ یعنی ،مناطق جدیزد و تزازهسزاخت شزاید تزا آوری کالبزدی
خوای داشته ااشند؛ اما اهدلیل عدم احساس تعلق و نداشتن هویت ،از تا آوری اصول اسلامی
اهدور هستند و درمقاال ،مناطق اا اافت فرسودة زیاد و قدیمی شرر ااوجود پایینازودن تزا -
آوری در اعد کالبدی ،در اعد معنوی از تا آوری قاالقبولی ارخوردار هستند و ایزن موضزوع
اه هویت ،مشارکت و احساس تعلق اه مکان مراوط میشود .اا توجه اه نتایج اهدستآمده می-
توان گفت که ارای رسیدن اه تا آوری شرری ااید اصول معنوی و اسلامی را نیز مزدنظر قزرار
داد و اهعبارتدی ر ،تا آوری شررهای اسلامی ادون توجه اه اصول اسلامی امری غیرقاالاجزرا
است.
در شرایط کنونی ،ارهمخوردن تعادل قومی و مذهبی شرر ،و تطااقنداشتن این دو معضلاتی
را اهاار آورده است .اگر در گذشته ،واحدهای شرری ازنوع محله ،امکزان تعلزق و وااسزت ی یزا
شرایط پیوند فرد اا محیط زندگی را فراهم میکردند ،در دوران اخیر ،توسعة شرری اا دهها متغیر
آشکار و پنران جمعیتی ،اجتماعی ،فنی و اداری دی ر درراستای تضعیف یا انردام ایزن رااطزههزا
عمل میکند؛ اهطوریکه درکنزار اولویزتدادن ازه مادیزات و اقتصزاد ازهخصزوص در نزواحی
مرفهنشین ،زمینههای فرسایش عاطفی و روانی افراد ازیکسو و کاهش تعلقزات مکزانی ازسزوی
دی ر هر روز تشدید میشود .حفظ ارزشها و کرامات انسانی ،مشارکت و تعلزق ازه مکزانی کزه
تبلوری از آرمانهای خاص انسان در شکلدادن اه محل زندگی است ،همیشه و در همة جوامزع
شرری مدنظر اوده است.
اگر شرر را اهعنزوان یزک موجزود زنزده معرفزی کنزیم و رشزد ،تغییزر و پویزایی شزررها و
شرروندانشان را اپزذیریم ،یزافتن و حتزی سزاختن شزرری کزه ازهطورکامزل دارای مؤلفزههزا و
شاخصهای تا آوری ااشد ،اهندرت امکانپذیر است؛ اما آنچه مرم است اراده و خیزش شررها
و مدیریت شرری آنها و حرکت گاماهگام اهسمت شررهای آماده و نزدیکترشدن اه شزررهای
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تا آوری است .جدای از اینکه ارای جلوگیری از حواد ااید فرهنگ ساختوساز و رعایزت
استانداردهای  7119اربود یااد ،لازم است که آموزش جامع ارای همة مدیران و مردم اهوسزیلة
نرادهای مراوط انجام شود؛ زیرا ،درصورتیکه افراد از آگاهی و مرارت کافی ارخوردار ااشند و
توانمند شده ااشند ،میتوان امیدوار اود که هن ام وقوع مخاطرات خواهند توانست ازا واکزنش و
رفتار مناسب ،جان خود و نزدیکان خود را حفظ کنند و دچار آسیب جانی ،مالی و روحی کمتری
شوند .اهاینترتیب ،توانایی سیستمهای شرری ارای مقاومت و اازتوانی سریع در حواد فاجعزه
آمیز ارتقا مییااد و تا آوری شرری ایجزاد خواهزد شزد؛ ازایزنرو ،توانمندسزازی شزرروندان
ازطریق آگاهیاخشی ،فرهنگسازی و آموزشهای مرارتی اا هدف کاهش آسیبپذیری آنها در
هن ام وقوع زلزله مطر میشود .علاوهاراین ،درکنار رعایت اصزول و قزوانین سزاختوسزازها
ااید دسترسی مردم اه شریانهای حیاتی و محیط ااز ،تزراکم سزاختمانهزا و ازدحزام جمعیزت
درنظر گرفته شود .در احث تراکم ،هرچه ازدحام جمعیتزی و تزراکم سزاختمان کمتزر ااشزد و
محیط ااز اه اندازة کافی وجود داشته ااشد و اینکه مردم و ساختوسازها هرچه از محیطهزای
خطرزا فاصله داشته ااشند ،تلفات انسانی و مالی کمتر خواهد ازود .در ارخزی مزوارد نیزز لزازم
است که قوانین تغییر یااند؛ ارای مثال ،اراساس قوانین ،درحالحاضزر مالکزان مرنزدس نزاظر را
تعیین میکنند که این امر ار نحوة نظزارت مرندسزان نزاظر و کیفیزت اانیزههزا تأثیرگزذار اسزت؛
انااراین ،لازم است که ارخی از قوانین موردتجدیدنظر قرار گیرند.
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