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چکیده
امروزه دیدگاه جهانی از کاهش خسارات به افزایش مقاومت در برابر سوانح و گام برداشتن در مسیر ایجاد شهرهای تابآورتر تغییر
یافتهاست ،بنابراین ضروری است که تابآوری به عنوان بخش جداییناپذیر در تصمیمگیریهای جامعه مورد توجه قرار گیرد .پژوهش
حاضر با ماهیت توسعهای – کاربردی و روش توصیفی – تحلیلی با بهرهگیری از روشهای کمی و آماری از جمله رگرسیون چندگانه،
معادالت ساختاری و تحلیل چند متغیره فازی بر پایه سیستم اطالعات جغرافیایی  ،GISبه بررسی میزان تاب آوری شهری و اولویتبندی
شاخصهای تاب آوری در منطقه یک کالنشهر تبریز پرداخته است .دادههای مورد نیاز با استفاده از مطالعات کتابخانهای و بررسی میدانی
در سطح خانوار گردآوری شده و حجم نمونه هم طبق فرمول کوکران معادل  382خانوار برآورد گردید .تعداد  59شاخص تابآوری
شهری در قالب  4شاخص مکنون اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی و محیط زیستی مورد بررسی قرار گرفتند .با استفاده از آزمون بارهای
عاملی در نرم افزار  ،LISRELشاخص های آشکار براساس درجه اهمیت و تأثیرگذاری اولویتبندی و خالصهسازی شده و برای تهیه
نقشه شاخصهای مؤثر ،از مدل منطق فازی در قالب سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISاستفاده شده است .نتایج تحقیق حاکی از آن
است که همه قسمتهای منطقه یک کالنشهر تبریز ،دارای تابآوری یکسان نیست ،بهطوری که محالت شمالی به لحاظ برخورداری از
مؤلفههای مذکور ،در سطح پایین ،محالت میانی در سطح متوسط و محالت جنوبی و جنوب شرقی در سطح باالتر تاب آوری قرار دارند.
از سوی دیگر در بین شاخصهای تابآوری ،به ترتیب درجه اهمیت ،میتوان گفت که شاخص اقتصادی با مقدار  46/2درصد ،شاخص
اجتماعی با  30/1درصد ،شاخص محیط زیستی با  19/7درصد و نهایتاً شاخص کالبدی با مقدار  4درصد در تبیین تابآوری کل منطقه
مطالعاتی نقش داشتهاند که نشانگر مهم بودن بعد اقتصادی نسبت به سایر ابعاد تابآوری است و در نهایت با ارائه پیشنهاداتی ،بر تقویت
شاخص های مؤثر بر اساس اولویت آنها تأکید شد.
واژگان کلیدی :تاب آوری ،رگرسیون چند گانه ،معادالت ساختاری ،تحلیل چند متغیره فازی ،شهر تبریز.
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بیان مسأله:
بررسی تاریخ حیات کره زمین نشان میدهد که مدام سوانح غیرمترقبهای مانند سیل ،زلزله ،طوفان ،رعد و برق ،رانش
زمین ،تگرگ و غیره زندگی انسانها را دچار مشکل کردهاست و به عنوان خطری جدی جوامع انسانی را تهدید نمودهاند و در
اثر وقوع آنها چه بسا شیرازه بسیاری جوامع از هم گسستهاست ( .)Paton, 2010: 185در حالی که کثرت و تکرر بالیا،
تسریع می شود ،مناطق شهری که نیمی از جمعیت جهان در آن زندگی میکنند در معرض بالیای متعدد هستند

( et

 .) Rahman al,2016:1-19کشور ایران نیز به لحاظ شرایط جغرافیایی و زمینشناختی در زمره کشورهایی است که آسیب-
پذیری بسیار زیادی در برابر سوانح طبیعی دارد ،به طوریکه  37/7درصد از کل مساحت آن در مناطق در معرض خطر سوانح
طبیعی قرار دارند .لذا میتوان عنوان نمود که ایران از حیث وقوع سوانح طبیعی در بین ده کشور اول سانحهخیز دنیا قرار دارد،
به طوری که اسکاپ در گزارش سوانح مرتبط با مخاطرات تکتونیکی ،ایران را جزو ده کشور اول دنیا و از حیث مرگ و میر
ناشی از این مخاطرات جایگاه ایران را بین رتبه اول تا سوم جهان ذکر میکند (فرزادبهتاش و همکاران .)34 :1392 ،امروزه در
سطح جهانی ،تغییرات چشمگیری در نگرش به حوادث غیرمترقبه دیده میشود؛ به طوری که دیدگاه غالب از تمرکز صرف
برکاهش آسیبپذیری به افزایش تاب آوری در مقابل حوادث تغییر پیدا کرده است .بر اساس این نگرش ،برنامههای کاهش
مخاطرات باید به دنبال ایجاد و تقویت ویژگیهای جوامع تاب آور باشند و در زنجیره مدیریت سوانح به مفهوم تاب آوری
نیز توجه کنند ( .)Cutter et al, 2008: 3تاب آوری "  . .توانایی  . . .مقاومت در برابر طیف گسترده ای از شوک ها و استرس
ها " ( ." )Leichenko, 2011:164ظرفیت سیستم ها برای سازماندهی مجدد و بهبودیابی از تغییر و اختالل بدون تغییر به
حالتهای دیگر . . .سیستم هایی که "ایمن از شکست هستند " (" .)Ahern,2011:341توانایی یک شهر برای جذب اختالل در
حالیکه عملکردها و

ساختارهایش حفظ شود"(.)Lu and Stead, 2013:200

این مفهوم در دهه  2000به طور گستردهای در زمینه کاهش ریسک مخاطره به کار بسته شد و تعاریف مختلفی از تاب
آوری ارائه گردید که جنبه مشترک در همه رویکردهای تاب آوری ،توانایی ایستادگی و واکنش مثبت به فشار یا تغییر است
(ضرغامی و همکاران .)82 :1395،کلمه ی تاب آوری به عنوان یک چارچوب ،به مفهومی برمی گردد که به راحتى میتواند با
تمامی مراحل و بخشهاى سوانح و مدیریت بحران ارتباط پیدا کند (ملکی و همکاران .)28 :1396،باید اذعان کرد که تاب
آوری به دلیل پویا بودن واکنش جامعه در برابر مخاطرات ،نوعی آیندهنگری است و به گسترش گزینشهای سیاستی برای
رویارویی با عدم قطعیت و تغییر هم کمک میکند .در این صورت ،افزایش تابآوری در برابر سوانح میتواند به ایجاد افزایش
ظرفیت سازگاری و معیشت پایدار جامعه منجر شود ( .)Berkes, 2007: 282لذا یکی از وظایف برنامهریزان شهری تالش برای
تبدیل شهر به محیطی آرام ،ایمن و سالم است که سالمت شهروندان ساکن در آن را حفظ کند ،زیرا آنچه برنامهریزان ،مدیران
شهری و شهروندان پیش از وقوع حوادث غیرمترقبه انجام میدهند ،آنچه را که پس از وقوع حوادث رخ خواهد داد ،را تعیین
میکند .تبیین تابآوری در برابر تهدیدات ،درواقع شناخت نحوه تأثیرگذاری ظرفیتهای اجتماعی ،اقتصادی ،نهادی ،سیاسی
و اجرایی جوامع شهری در افزایش تابآوری و شناسایی ابعاد مختلف تابآوری در شهرها است.
درک قابلیت تاب آوری شهری که فراتر از سنجش آسیب پذیری شهری در برابر بالیای طبیعی است ،ابزار جامع سنجش
قابلیت تاب آوری شهری در مورد توانایی پاسخگویی جوامع و نهادها ،برای ایجاد شهرهای تاب آور در برابر مخاطرات
شهری را ضروری می نماید( .(Kabir et al,2018:1109تاب آوری مخاطرات شهری ،دارای یکپارچگی زیربنایی ،نهادی،
اجتماعی و اقتصادی است .ارزیابی تاب آوری شهری به طور وسیعی با تمرکز بر این شاخصها در بخشهای مختلف جهان
انجام شده است (Rahman et al,2016:1-19: Harrison & Williams,2016: 11-31: Sharifi & Yamagata,2016:115-124:

فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری /سال  /9شماره  /34پاییز 1397

61

) .Mishra et al,2016:167-178کالنشهر تبریز به عنوان محدوده مطالعاتی از یک سو با توجه به مسائلی از قبیل رشد سریع
جمعیت ،گسترش شهرنشینی ،تخریب شدید بنیانهای اکولوژیکی محیطزیست شهری ،کاهش ظرفیت جذب آلودگیها و عدم
رعایت اصل پایداری در استفاده از منابع و امکانات شهری ،عدم تعادل میان جمعیت و زیرساخت های شهری ،افت کارآیی
شبکه معابر و دسترسی های اصلی و شریانی ،افزایش تبدیل و تغییر کاربریهای بی رویه باغات و اراضی زراعی درون و
پیرامون شهر به کاربریهای مسکونی ،تجاری و خدماتی ،نابرابری مناطق شهری در برخورداری از سطوح و سرانههای
عمومی شهری ،تبدیل حاشیه نشینی و روستاهای اطراف تبریز به کویهای مسکونی و شهرکهای اقماری ،مستعد وقوع
حوادث غیرمترقبه طبیعی و انسانی است .لذا این پژوهش با هدف بررسی دو فرضیه زیر انجام میپذیرد:
 به نظر میرسد برخورداری از مؤلفههای تاب آوری در محالت منطقه یک کالنشهر تبریز یکسان نیست. به نظر میرسد بین ابعاد چهارگانه اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی و محیط زیستی با تابآوری منطقه یک شهر تبریز ارتباطمعناداری وجود دارد.
پیشینه پژوهش:
مفهوم تاب آوری نخستین بار در سال  1973توسط هالینگ مطرح شد و بعد از آن مطالعاتی در این زمینه صورت
گرفت .از آنجا که مطالعه پژوهشهای صورت گرفته پیشین در هر زمینه تحقیقی میتواند برای محقق جهت شناخت موضوع
و تطبیق اهداف مطالعه مؤثر واقع شود .در این قسمت به طور خالصه بخشی از مطالعات صورت گرفته در زمینه تابآوری
ذکر شده است( .جدول شماره .)1
جدول  -1پیشینه داخلی و خارجی پژوهش
نویسندگان(سال)

عنوان
ارزیابی تاب آوری اقتصادی و نهادی جوامع شهری در برابر

رضایی ()1392

سوانح طبیعی مطالعه ی موردی :زلزله ی محله های شهر
تهران با با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و روش
PROMETHEE

کاویانپور ()1394

ارزیابی تاب آوری شهری کالنشهر مشهد در مواجه با
سوانح طبیعی (زلزله)

یافتههای پژوهش
محلههای قیطریه ،ستارخان ،نارمک و قلعه مرغی ازنظر
شاخصهای تابآوری اقتصادی و نهادی به ترتیب در رتبههای
اول تا چهارم قرار دارند.
تاب آوری کل خانوارهای مورد مطالعه  64/77درصد میباشد
که در وضعیت متوسطی قرار دارد .و محالت  7و  10در
مقایسه با محالت  1و  2در وضعیت مناسبی قرار ندارند
در بین ابعاد مختلف تاب آوری ،مجموعه شهری قزوین به

داداشپورو عادلی
()1394

سنجش ظرفیتهای تاب آوری در مجموعه شهری قزوین

لحاظ ابعاد نهادی (با  48درصد فاصله از حد بهینه) و سپس
ابعاد کالبدی – فضایی(با  45درصد فاصله از حد بهینه)
وضعیت نامناسب تری دارد.
بر اساس پنج شاخص ارزیابی منطقه  2شهر کرمان دارای

افضلیگروه ()1394

ارزیابی و تحلیل ابعاد و مؤلفههای تابآوری شهر کرمان

وضعیت مناسبتری نسبت به سایر مناطق است و منطقه 3
بدترین وضعیت را به لحاظ تاب آوری در مقابل بحرانها و
آسیبها دارد.

سلیمی ()1395

سنجش و ارزیابی میزان تابآوری کالبدی بافتهای

محالت از نظر شاخصهای کالبدی تابآوری با وضع ایده آل

فرسوده در برابر زلزله (نمونه موردی :محالت بافت مرکزی

تفاوت معناداری دارد همچنین نتایج نشان میدهد که محالت

شهر بوشهر)

محدوده مورد مطالعه از نظر شاخصهای کالبدی باهم تفاوت
دارند.
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نویسندگان (سال)
آماراتونگا و هیق

یافتههای پژوهش

2

با جمعآوری مقاالت و نظرات افراد مختلف در یک مجموعه ،بازسازی محیطهای ساخته شده را پس از سوانح به منظور
افزایش تابآوری مورد بررسی قرار داده و نتیجه میگیرند که تابآوری را باید در زمره ملزومات بازسازی قلمداد نمود.

()2011

به ارائه چارچوبی جهت مدیریت سوانح اجتماع محور در کشور چین پرداختهاند و شاخصهای ایجاد نهادهای غیر دولتی،

زانگ و

آموزش جامعه در برابر بحرانها ،تولید و انتقال دانش ،ایجاد سازمانها و تعریف و عملکرد سازمانی آنها در برابر بالیا و

همکاران)2013(3
آجیباد و همکاران

بحرانها را مهمترین مقوله ذکر کردهاند.
4

تهیه جداول متقاطع بین عوامل مکان جغرافیایی ،پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی و سطح درآمد مشخص کرد که نه تنها میزان

() 2013
لئون و مارچ
()2014

آسیبپذیری بین زنان و مردان متفاوت است بلکه در میان زنان با پایگاههای متفاوت نیز تفاوت آشکاری وجود دارد.
5

برای تعیین و کمی سازی اثرات اصالحات مطرح شده در افزایش تابآوری اقدام به تهیه یک مدل کامپیوتری عامل محور
کردهاند که نتایج حاکی از افزایش چشمگیر امنیت تخلیه شوندگان و افزایش سرعت تخلیه در اثر اصالحات پیشنهادی است.
منبع :مطالعات نویسندگان.1396،

مواد و روش پژوهش:
پژوهش حاضر از نظر روش ،توصیفی – تحلیلی و دارای ماهیت توسعهای – کاربردی است .با توجه به مسئله و هدف
تحقیق ،واحد تحلیل ،خانوار در محله انتخاب شدهاست .از این رو جامعه آماری این پژوهش  63166خانوار ساکن منطقه یک
کالنشهر تبریز است .با توجه به تعداد زیاد خانوارهای موجود ،حجم نمونه پژوهش از طریق فرمول کوکران معادل 382خانوار
برآورد گردیده است .نمونهگیری یکی از قسمتهای اصلی هر تحقیق پیمایشی است که در این پژوهش از روش نمونهگیری
تصادفی استفاده شده است بدین ترتیب که در محیط  GISنمونه ها بصورت رندمی با وارد کردن تعداد  382نمونه ،با استفاده
از تابع  Hawths Toolsبا طی مرحله زیر گزینش شدند :از منوی  Sampling Toolsبا انتخاب گزینه

Generate Random

 Pointsباوارد کردن تعداد نمونه ها ،تعداد  382نمونه به صورت نقطه ای انتخاب شد( .شکل شماره .)1

شکل  -1محدوده نقاط نمونه گیری شده در سطح منطقه یک کالنشهر تبریز -منبع :یافته های تحقیق.1396،

2- Amaratunga, D., haigh , R.
3- Zhang, X.
4- Ajibade‚ I.‚ McBean‚ G.‚ Bezner-Kerr‚ R.
5- León‚ J., March, A.
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در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش کتابخانهای ،اطالعات مورد نیاز در زمینه تاب آوری ،ابعاد و شاخصهای تاب آوری
شناسایی و در سطح و مقیاس خانوار شهری در قالب طیف پنجگانه لیکرت عملیاتی شده است (جدول  .)2بدین شکل که در
سنجش تاب آوری شهری از چهار متغیر پنهان اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی و محیط زیستی و مجموعاً در قالب  80متغیر
آشکار استفاده شدهاست که متغیر پنهان اقتصادی با  22شاخص ،متغیر اجتماعی با  22شاخص ،متغیر کالبدی با  11شاخص و
متغیر محیط زیستی با  23شاخص در قالب  80سوال طراحی گردیدهاند .سپس با استفاده از روش پیمایشی و به کمک ابزار
پرسشنامه ،دادههای مورد نیاز جمعآوری گردید.
جدول  -2شاخصها و معرفهای سنجش تاب آوری شهری
مفهوم

شاخص

معرفها

اجتماعی

آگاهی ،دانش ،درک محلی از خطر ،سالمتی و رفاه ،سن ،دسترسی ،زبان ،دلبستگی به مکان ،مذهب ،کیفیت خدمات
بهداشتی و درمانی ،میزان دسترسی به خدمات آموزشی ،میزان دسترسی به خدمات بهداتشی و درمانی ،کیفیت دفع
آبهای سطحی ،کیفیت فضاهای آموزشی ،میزان مشارکت ساکنان ،میزان تعلق شهروندان ،امنیت

اقتصادی

شدت(میزان) خسارت ها ،ظرفیت یا توانایی جبران خسارت ها و توانایی برگشت به شرایط شغلی و درآمدی
مناسب در قالب درآمد ،منابع درآمد ،سرمایه ،دسترسی به خدمات مالی ،پس اندازها و سرمایه های خانوار ،بیمه،

تابآوری شهری

احیای فعالیت های اقتصادی بعد از یک سانحه ،اشتغال ،وابستگی اشتغال به یک بخش ویژه ،کیفیت خدمات دولتی
و اداری ،کیفیت معابر و خیابانها ،کیفیت واحدهای مسکونی ،کیفیت اشتغال ،کیفیت دسترسی به خدمات زیربنایی
کالبدی

تعداد شریان های اصلی ،خطوط لوله ،جاده ها و زیرساخت های حیاتی ،شبکة حمل و نقل ،کاربری زمین ،ظرفیت
پناهگاه ،نوع مسکن ،جنس مصالح ،مقاومت بنا ،کیفیت و قدمت بنا ،مالکیت ،نوع ساخت و ساز ،ارتفاع ساختمان ها،
فضای باز ساختمان محل سکونت ،تراکم محیطی ،دسترسی به خدمات شهری

اکولوژیکی

حفاظت از گونه های محیط زیست و محافظت در برابر طوفان ،سیل و مخاطرات؛ آلودگی ها (آلودگی آب ،آلودگی
هوا ،آلودگی خاک ،آلودگی صوتی ،زباله و فاضالب شهری)؛ تنوع زیست محیطی؛ خصوصیات جغرافیایی؛ میزان
فضاهای باز و سبز ،اقلیم؛ کیفیت فضای سبز شهری؛ کیفیت فضاهای عمومی؛ میزان پارکها؛ کیفیت جمع آوری
فاضالب؛ کیفیت جمع آوری و دفع زباله
منبع :مطالعات نویسندگان.1396،

قابل ذکر است که روایی پرسشنامه خانوار با استفاده از پیشآزمون و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ در محیط نرم-
افزار  SPSSتعییین شدهاست که گویای هماهنگی و پایایی باالی دادهها است( .جدول شماره .)3
جدول  -3ضرایب پایایی شاخصهای مورد پژوهش
متغیر

ضریب پایایی

محیط زیستی

0/86

اجتماعی

0/86

اقتصادی

0/72

کالبدی

0/71

منبع :یافته های تحقیق.1396،

پس از جمعآوری دادههای مورد نیاز ،این دادهها به وسیله معادالت رگرسیون چندگانه و ساختاری در محیط نرمافزارهای
 SPSSو  LISRELو تحلیل چند متغییره فازی ( )WLCدر محیط  GISمورد تحلیل قرار گرفتهاند.
قلمرو پژوهش:
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سنجش و اولویت بندی شاخص های تاب آوری با روش ترکیبی معادالت ساختاری ....

تبریز به عنوان بزرگترین شهر منطقه شمال غرب کشور و قطب اداری ،ارتباطی ،بازرگانی ،سیاسی ،صنعتی ،فرهنگی و
نظامی این منطقه شناخته میشود .که منطقه یک شهرداری تبریز به عنوان یکی از مناطق دهگانه شهرداری کالنشهر تبریز با
وسعتی حدود  1631/9هکتار در موقعیت جغرافیایی َ22ـ ْ 46و َ18ـ ْ 46طول شرقی و َ5ـ ْ 38و َ2ـ ْ 38عرض شمالی در
شمال شهر تبریز واقع شدهاست (معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت آمار و تحلیل اطالعات شهرداری تبریز .)1392 ،که
در حدود  6/5درصد از مساحت شهر تبریز را تشکیل میدهد و از طرفی شامل سه ناحیه و جمعیتی معادل  211302نفر می-
باشد (مهندسین مشاور نقش محیط .)13 :1391،این منطقه دارای تراکم ناخالص جمعیتی حدود  137نفر در هکتار بوده و
تراکم مذکور در نواحی این منطقه به ترتیب حدود  104 ،236و  114نفر در هکتار است که  ،552/4هکتار از آن کاربری
مسکونی است و بدین واسطه دارای تراکم خالص جمعیتی معادل  383نفر در هکتار میباشد .از سویی دیگر از مجموع
مساحتی این منطقه 200 ،هکتار از این محدوده دارای بافتی فرسوده است .مجاورت محدوده مورد مطالعه با گسل تبریز،
وجود طبقات ناهمگون در آمدی ،داشتن بافت فرسوده در کنار بافتهای بسیار مدرن و دسترسی ناعادالنه نواحی مختلف
منطقه یک کالنشهر تبریز به خدمات شهری و  ...هم از دیگر ویژگیهای اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی و محیط زیستی منطقه
یک کالنشهر تبریز می باشد که نشان دهنده این هست که در صورت وقوع هر نوع بحرانی در منطقه میتواند از لحاظ ابعاد
چهارگانه مورد مطالعه فاجعه آمیز باشد و خسارات هنگفتی به دنبال داشته باشد که این امر ضرورت توجه به مقوله تاب آوری
شهری را نشان می دهد .در شکل ( )2موقعیت محدوده مورد مطالعه نشان داده شده است.

شکل  -2موقعیت محدوده مورد مطالعه -منبع :یافته های تحقیق.1396،

یافتههای پژوهش:
یافتههای توصیفی پژوهش :در تحلیل توصیفی ،دادههای جمعیت شناختی گردآوری شده از نمونههای آماری تحقیق با استفاده از
ابزارهای توصیفی شامل جداول و نمونههای فراوانی بررسی شده است که شاملویژگیهای اجتماعی شهروندان شامل (جنسیت،
وضعیت تأهل ،سن) میباشد .یافتههای مربوط به مشخصات اجتماعی پاسخگویان در قالب جدول  4تشریح گردیده است.
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جدول  -4توزیع فراوانی پاسخ دهندگان براساس ویژگی های دموگرافیک
مؤلفه اجتماعی

زیر شاخه مولفه

فراوانی

درصد فراوانی

مرد

348

91.09

زن

34

8.9

 25تا 35

40

10.4

 35تا 45

132

34.5

 45تا 55

88

23.04

 55تا 65

94

24.6

 65سال و بیشتر

28

7.3

مجرد

30

7.8

متاهل

340

89

مطلقه

12

4.1

اجتماعی

جنسیت

سن

وضعیت تأهل

منبع :یافته های تحقیق.1396،

تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش:
تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر تابآوری منطقه یک کالنشهر تبریز:
با بهرهگیری از نرمافزار  SPSSو استفاده از مدل رگرسیونی چندگانه عوامل و شاخصهای تأثیرگذار در میزان تابآوری
منطقه یک کالنشهر تبریز مشخص گردید .بدین صورت که بر اساس ضریب بتا متغیرهای پنهان با توجه به شدت اثر هر کدام،
اولویتبندی شدهاست.
جدول  -5ضرایب میزان شدت روابط میان متغیرهای مؤثر بر تابآوری حاصل از خروجی رگرسیون
نام متغیر

ضرایب غیراستاندارد

ضرایب استاندارد شده

B

خطای B

Beta

t

سطح معنی-
داری

(ثابت)

-0/322

0/501

-

2/388

0/000

اقتصادی

1/067

0/013

0/418

3/327

0/000

اجتماعی

1/044

0/014

0/363

7/389

0/000

کالبدی

0/972

0/024

0/130

5/007

0/000

محیط زیستی

1/067

0/025

0/193

6/373

0/000

منبع :یافته های تحقیق.1396،

با نگاهی به مقادیر ( Bجدول  ،)5روشن است که یک واحد تغییر در میزان تابآوری ،ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی و
محیط زیستی به ترتیب به اندازه واحد  ،0/193 ،0/130 ،0/363 ،0/418انحراف معیار تغییر پیدا خواهند کرد .بدین ترتیب از
نظر اولویتبندی باید اشاره کرد که شاخص اقتصادی با مقدار ضریب  ،0/418در اولویت اول ،شاخص اجتماعی با ضریب
 0/363اولویت دوم ،شاخص محیط زیستی با ضریب  0/193در اولویت سوم و نهایت ًا شاخص کالبدی با ضریب  0/130در
اولویت چهارم قرار گرفتهاست .مقدار  tبه دست آمده برای هر چهار شاخص اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی و محیط زیستی به
ترتیب برابر با  5/007 ،7/389 ،3/327و  6/373به دست آمدهاست که با توجه به اینکه مقدار  tبهدستآمده برای هر سه
شاخص بزرگتر از  1/96بوده و سطح معناداری آزمون نیز ( )0/000کمتر از مقدار ضریب خطای تحقیق ( )0/05حاصل شده-
است بنابراین فرضیه صفر یعنی فرض عدم وجود رابطه رد و با ضریب اطمینان  95درصد ،وجود رابطه بین چهار بعد و تاب
آوری کل تأیید میشود.
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در ادامه و به منظور اعتبارسنجی از طریق مدل معادالت ساختاری ،پس از جمعآوری دادههای پرسشنامهای ،وارد نرمافزار
آماری  SPSSشده و عملیات کدگذاری روی دادهها صورت گرفتهاست .دادههای کدگذاری شده در محیط نرمافزار لیزرل
فراخوانی شده و تجزیه و تحلیلهای الزم صورت گرفتهاست .قدرت رابطه بین عامل (متغیر پنهان) و متغیر قابل مشاهده به
وسیله بار عاملی نشان داده میشود .بار عاملی مقداری بین صفر و یک است .اگر بار عاملی کمتر از  0/3باشد ،رابطه ضعیف
در نظر گرفته شده و از آن صرفنظر میشود .بار عاملی بین  0/3تا  0/6قابل قبول است و اگر بزرگتر از  0/6باشد ،بسیار
مطلوب است .مدل استاندارد شده ،ارتباط بین متغیرهای پنهان و آشکار را با بارهای عاملی استاندارد نشان میدهد .با توجه به
بارهای عاملی ،متغیرهای آشکار مربوط به هر متغیر پنهان ،اولویتبندی میشوند.
جدول  -6اولویتبندی متغیرهای آشکار شاخصهای اقتصادی و اجتماعی پژوهش براساس بارهای عاملی مدل استاندارد شده و وزن فازی
متغیر پنهان
و کد آن

ضریب بتا

بار عاملی

وزن

کد متغییر

()FL

فازی

قیمت تمام شده هر متر مربع واحدهای مسکونی محالت منطقه یک

0/84

0/199

Eco7

کیفیت سیستم سرمایشی و گرمایشی واحدهای مسکونی منطقه یک

0/73

0/180

Eco13

کیفیت دسترسی به خدمات زیر بنایی(آب ،برق ،گاز ،تلفن ،پست و اینترنت) در منطقه یک

0/72

0/138

Eco14

کیفیت معابر و خیابانهای محالت منطقه یک

0/71

0/120

Eco22

میزان هزینه حمل و نقل عمومی

0/71

0/104

Eco15

کیفیت خدمات اداری و دولتی در محالت منطقه یک

0/69

0/088

Eco4

میزان رضایت شغلی شاغلین منطقه یک

0/62

0/061

Eco16

میزان دسترسی به وسیله نقلیه شخصی برای ساکنین منطقه یک

0/51

0/046

Eco9

تعداد اتاقهای واحدهای مسکونی منطقه یک

0/50

0/038

Eco1

میزان اشتغال ساکنین منطقه یک

0/34

0/028

Soc9

میزان امنیت تردد دختران و زنان در طی شبانه روز در محالت منطقه یک

0/76

0/141

Soc6

میزان امنیت محالت منطقه یک

0/75

0/125

Soc22

کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی مراکز بهداشتی و درمانی محالت منطقه یک

0/75

0/128

Soc14

میزان تمایل به سرمایه گذاری در محله و منطقه

0/74

0/106

Soc12

میزان تمایل به زندگی در محله و منطقه

0/73

0/077

Soc15

میزان سرزندگی و شادابی محالت منطقه یک

0/73

0/077

Soc7

میزان امنیت تردد سواره و پیاده در محالت منطقه یک

0/71

0/062

Soc10

میزان امنیت محالت منطقه یک به لحاظ جرایم خشن و غیر خشن

0/71

0/043

Soc19

کمیت مراکز بهداشتی و درمانی منطقه یک

0/71

0/038

Soc21

کیفیت بهداشت محالت منطقه یک

0/71

0/031

Soc3

کیفیت ساختمانهای آموزشی محالت منطقه یک

0/70

0/030

Soc4

کیفیت تجهیزات فضاهای آموزشی محالت منطقه یک

0/69

0/033

Soc17

میزان مشارکت ساکنین منطقه یک برای تسریع در پروژه های عمرانی محالت منطقه یک

0/68

0/026

Soc11

میزان تعلق به محالت منطقه یک

0/67

0/017

Soc16

میزان مشارکت شهروندان برای آبادانی منطقه

0/63

0/015

Soc23

کیفیت دفع آبهای سطحی محالت منطقه یک

0/62

0/013

Soc2

فاصله منزل مسکونی تا فضاهای آموزشی منطقه یک با پای پیاده

0/58

0/012

Soc20

فاصله منزل مسکونی تا مرکز بهداشتی و درمانی محله با پای پیاده

0/56

0/010

Soc18

میزان روحیه کار گروهی افراد منطقه یک

0/55

0/009

Soc8

میزان مراکز امنیتی محالت منطقه یک

0/41

0/008

آشکار
Eco10

اقتصادی
)(Economic

0/418

اجتماعی
)(social

0/301

متغیرهای آشکار (قابل مشاهده)
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جدول -7اولویتبندی متغیرهای آشکار شاخص های زیست محیطی و کالبدی پژوهش براساس بارهای عاملی مدل استاندارد شده و وزن فازی
متغیر پنهان

ضریب

کد متغییر

و کد آن

بتا

آشکار

محیط زیستی

بار عاملی

وزن

متغیرهای آشکار (قابل مشاهده)

()FL

فازی

Env19

کیفیت فضاهای عمومی محله

0/83

0/105

Env21

میزان زیبایی طبیعی محالت منطقه یک

0/81

0/104

Env16

میزان احساس سرزندگی فضاهای عمومی محالت منطقه یک

0/80

0/091

Env20

میزان امنیت فضاهای عمومی محالت منطقه یک

0/78

0/077

Env25

میزان احساس سرزندگی پیاده روهای محالت منطقه یک

0/78

0/068

Env22

کیفیت ساختمانها و معماری بناهای محالت منطقه یک

0/76

0/066

Env24

کیفیت پیاده روهای محالت منطقه یک

0/75

0/067

Env13

کمیت و کیفیت درختان کوچه ها و محالت منطقه یک

0/73

0/055

Env12

کمیت و کیفیت فضاهای سبز محالت منطقه یک

0/72

0/048

Env26

میزان امنیت پیاده روهای محالت منطقه یک

0/72

0/050

Env7

میزان آرامش صوتی محالت منطقه یک

0/69

0/041

Env11

کمیت فضاهای تفریحی برای کودکان منطقه یک

0/69

0/041

Env14

میزان پارکهای محالت منطقه یک

0/69

0/034

Env2

کیفیت هوای محالت منطقه یک

0/68

0/027

Env17

میزان زیبایی و روشنایی فضاهای عمومی محالت منطقه یک

0/68

0/023

Env1

میزان آلودگی وسایط نقلیه در محالت منطقه یک

0/66

0/021

Env3

کیفیت آب آشامیدنی واحدهای مسکونی منطقه یک

0/60

0/017

Env9

کیفیت جمع آوری فاضالب محالت منطقه یک

0/59

0/014

Env4

کیفیت جمع آوری و دفع زباله محالت منطقه یک

0/56

0/013

Env8

میزان تراکم آالینده های هوا در روزهای آلوده

0/54

0/011

Env6

میزان آلودگی ناشی از فعالیتهای کارگاهی ،انبار و کارخانه های صنعتی

0/45

0/010

Env10

میزان زباله خانوار ساکنین منطقه یک

0/34

0/009

Env15

دسترسی به فضاهای سبز محالت منطقه یک با پای پیاده

0/31

0/008

Str6

نوع مصالح بکار رفته در واحدهای مسکونی منطقه یک

0/92

0/329

Str1

کیفیت واحدهای مسکونی منطقه یک

0/86

0/220

قدمت واحدهای مسکونی منطقه یک

0/72

0/164

)(Environment

0/193

کالبدی

Str4

)(structure

0/130

Str3

میزان واحدهای مسکونی دارای پروانه ساخت منطقه یک

0/66

0/122

Str10

کیفیت تامین نیازمندیهای روزانه افراد منطقه یک

0/38

0/097

Str11

میزان دسترسی واحدهای مسکونی منطقه یک به خدمات شهری

0/38

0/067

منبع :یافته های تحقیق.1396،

با توجه به بارهای عاملی مستخرج در مدل استاندارد شده از نرمافزار ( LISRELجداول شماره  6و  ،)7گفتهمیشود که از
بین  80گویه و مؤلفه سنجش تاب آوری شهری در منطقه یک تبریز ،تعداد  59مؤلفه به عنوان مؤلفههای مؤثر (با شدت اثر
متفاوت) انتخاب شدهاند ،بهطوری که از بین  22مؤلفه شاخص اقتصادی ،تعداد  10مؤلفه ،از بین  22مؤلفه شاخص اجتماعی،
تعداد  20مؤلفه ،از بین  11مؤلفه شاخص کالبدی ،تعداد  6مؤلفه ،و از بین  25مؤلفه شاخص محیط زیستی ،تعداد  23مؤلفه
به عنوان مؤلفههای مؤثر معرفی گردیدهاند و از تعداد  21مؤلفه به دلیل ضریب کمتر از  0/3صرفنظر شدهاست .از سویی
دیگر باید اشاره کرد که در بعد محیط زیستی ،کیفیت فضاهای عمومی محله ،با بار عاملی  0/83بیشترین ارتباط و تأثیرگذاری
را دارند ،یعنی دارای ارتباط و تأثیر  83درصدی میباشد .در بعد اجتماعی ،میزان امنیت تردد دختران و زنان در طی شبانه روز
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در محالت منطقه یک ،با مقدار  0/76درصد در اولویت اول تأثیرگذاری قرار دارد .قیمت تمام شده هر متر مربع واحدهای
مسکونی محالت منطقه یک در بعد اقتصادی ،با  84درصد به عنوان اولویت اول تأثیرگذاری قرار گرفتهاست و در بخش
کالبدی ،نوع مصالح به کار رفته در واحدهای مسکونی منطقه یک با ضریب تأثیر  0/92درصد در اولویت اول قرار دارد.
نمایش تصویری وضعیت برخورداری منطقه یک کالنشهر تبریز از شاخصهای تابآوری:
پس از اینکه دادههای جمعآوری شده از طریق پرسشنامه ،با استفاده از نرمافزار  SPSSو  LISRELتحلیل و شاخصهای
پنهان و آشکار براساس شدت رابطه و تأثیرگذاری ،اولویتبندی گردیدند ،در مرحله بعدی ،وارد نرمافزار  GISشد تا
وضعیت شاخصهای تاب آوری شهری در سطح منطقه یک تبریز به صورت نقشه نشان داده شود .بدین منظور ،ابتدا داده -
های جدولی (دادههای کدگذاری شده گویهها در محیط  )Excelبه محیط  GISفراخوانی شد .در مرحله بعد ،عمل
درونیابی بر روی هر کدام از شاخصهای مؤثر انجام شد که برای درونیابی از روش  IDW6بهره گرفته شده است .سپس
هر کدام از الیههای درونیابی شده ( )IDWبه الیه رستری تبدیل و با امتیاز  1تا  5وضعیت شاخص مورد نظر را در منطقه
 1نشان میدهد .با این توضیح که عدد  1نشاندهنده پایینترین وضعیت و کمترین امتیاز و هر چقدر به سمت عدد 5
نزدیک شویم ،نشاندهنده باالترین امتیاز و ایدهآل ترین وضعیت شاخص میباشد و هرکدام از این امتیازها از  1تا  5با
طیف رنگی متفاوت نمایش داده شدهاند .پس از تبدیل الیهها به رستر ،هرکدام از الیهها با روش

،Fuzzy Membership

فازیسازی شدهاند که وضعیت شاخصهای تاب آوری شهری در محالت منطقه یک تبریز را بین صفر و یک نشان می-
دهد ،بهطوری که عدد  ،1نشاندهنده بهترین وضعیت و عدد صفر نشانگر بدترین وضعیت میباشد.

6- Inverse Distance Wighted
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همانطور که اشکال شماره  4نشان میدهد از نظر شاخص اقتصادی ،بخش های شمالی منطقه یک به ویژه محالت
مالزینال و سیالب در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار دارند و بقیه محالت در وضعیت متوسط و متوسط رو به باال قرار دارند که
متوسط رو به باال مختص محالت جنوب و جنوب شرقی میباشد .لذا با توجه به وضعیت نابسامان بخش شمالی منطقه یک
تبریز از نظر اق تصادی ،محالت بخش شمالی منطقه یک در اصالح شاخص اقتصادی باید در اولویت قرار بگیرند .از نظر
شاخص اجتماعی بخش جنوب و جنوب شرقی منطقه یک در وضعیت کامالً مطلوب و مطلوب ،ولی محالت شمالی از این
حیث در وضعیت کامالً نامطلوب و نامطلوب قرار دارند .اما از نظر شاخص محیط زیستی ،بخش شمالی ،مرکزی ،شرقی و
جنوب شرقی منطقه یک کامالً از یکدیگر تفکیک شدهاند ،بطوری که تفاوت چشمگیری بین بخش شمالی (حاشیه نشینان) و
بخش شرقی و جنوب شرقی (کوی ولیعصر) از نظر محیط زیستی مشاهده میشود .محالت شمالی منطقه یک از جمله؛
مالزینال ،سیالب ،ایدهلو و یوسفآباد ،از نظر شاخص محیط زیستی در وضعیت پایینی قرار دارند ،بنابراین در اولویت تاب
آور سازی قرار دارند .نهایتاً از نظر شاخص کالبدی ،محالت جنوبی و میانی و قسمتهای کوچکی از محالت شمالی از
وضعیت نسبت ًا خوبی برخوردارند .محالت جنوبی در حد کامالً مطلوب و مطلوب قرار دارند ،محالت میانی در حد متوسط و
محالت شمالی در وضعیت متوسط رو به پایین قرار دارند .در نهایت با استفاده از توابع  Intersectو  ،Reclassنقشه تاب
آوری کل برای منطقه در قالب شکل 5ترسیم شدهاست.

شکل  -5نقشه نهایی وضعیت تاب آوری کل در منطقه یک کالنشهرتبریز -منبع :یافته های تحقیق.1396،

نتیجهگیری:
شهرها به عنوان سیستمهای پویا و پیچیدهای شناخته میشوند و با ریسکهای گستردهای مواجه هستند .آنچه یک شهر
پیش از وقوع سانحه انجام میدهد ،آنچه را پس از آن رخ میدهد تعیین میکند .در واقع بقای شهرها به عنوان سیستمهای
اجتماعی – اکولوژیکی وابسته به منابع طبیعی و خدمات اکوسیستمی است که از آن بهره میگیرند و برای بقاء خود مصرف
میکنند در نتیجه درک تاب آوری در محیط زیست شهری ،نیاز به درک بین رشتهای و تحلیل در مقیاسهای مختلف دارد.
زمانی که شهر به طور هم زمان قادر باشد تا توازن بین عملکردهای اکوسیستمی و انسانی برقرار کند ،انعطاف پذیر باشد،
قدرت انطباق در شرایط عدم قطعیت و رویدادهای غیرمنتظره داشته باشد ،فرصتهای موجود و بالقوه را حفظ و روی آنها
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سرمایهگذاری کند ،در آن صورت تاب آور است .کاهش تاب آوری در شهرها باعث افزایش آسیبپذیری سیستم شهری می-
شود و اختالالت و شوکهای هرچند کوچک ،باعث بحران در آن میشود ،این مورد با توجه به اینکه شهرها از سیستمهای
پیچیده اجتماعی -اقتصادی و اجتماعی -اکولوژیکی متصل و به هم پیوسته تشکیل شدهاند ،باعث فراگیر شدن و انتقال بحران
در کل این سیستمها خواهد شد.
در همین ارتباط و در راستای فرضیات پژوهش ،سطح برخورداری محالت منطقه یک کالنشهر تبریز از نظر شاخصهای
اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی و محیط زیستی مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج پژوهش نشان میدهد با توجه به اینکه مقدار
 tبهدستآمده از خروجی رگرسیون برای شاخصهای تاب آوری بزرگتر از  1/96بوده و سطح معناداری آزمون نیز ()0/000
کمتر از مقدار ضریب خطای تحقیق ( )0/05حاصل شدهاست لذا بین محالت مختلف منطقه یک ،از نظر شاخصهای کالبدی،
اقتصادی ،اجتماعی و محیط زیستی تاب آوری شهری ،تفاوت چشمگیری وجود دارد .به طوری که در اغلب مؤلفههای چهار
شاخص تاب آوری ،بخش شمالی و غربی منطقه یک از جمله محالت (مالزینال ،سیالب ،احمدآباد ،یوسف آباد ،ایده لو) در
وضعیت نامناسبی قرار دارند ،محالت بخش مرکزی و جنوبی منطقه یک از جمله محالت (عباسی ،بیالنکوه ،صالح آباد،
گلکار ،توانیر ،پل سنگی) در وضعیت متوسطی میباشند و محالت بخش شرقی و جنوب شرقی منطقه یک ازجمله محله کوی
ولیعصر و همچنین محله آبرسان واقع در جنوب منطقه یک ،از وضعیت خوبی برخوردار میباشد .به بیان دیگر با توجه به
تقسیم بندی منطقه یک به سه ناحیه مطالعاتی باید اشاره کرد که ناحیه سه دارای تابآوری زیاد ،ناحیه دو برخوردار از
وضعیت متوسط و ناحیه یک منطقه مورد نظر دارای تاب آوری پایینی می باشد(تأیید فرضیه اول) .از طرفی در بین شاخصهای
تاب آوری شهری به ترتیب اولویت ،شاخص اقتصادی با 46/2درصد ،شاخص اجتماعی با 30/1درصد ،شاخص محیط زیستی
با  19/7درصد و شاخص کالبدی با  4درصد بیشترین نقش را در تبیین تاب آوری منطقه داشته است (تأیید فرضیه دوم).
بنابراین باید بعد اقتصادی در کانون توجه قرار گیرد و بیشتر برنامهریزیهای تاب آوری در این منطقه بر محور این بعد تاب
آوری شکل گیرد.
همسو با نتایج این پژوهش ،پژوهش های دیگری نیز به سنجش تاب آوری شهری با روشهای آماری در محیط نرم
افزارهای … SPSS, LISREL, AMOS,و یا بصری سازی وضعیت تاب آوری در محیط  GISو یا روشهای دیگر پرداخته اند.
که نتایج مطالعات پیشین نیز در شهرهای دیگر حکایت از پایین بودن میزان تاب آوری و متفاوت بودن میزان برخورداری از
شاخصهای آن در سطح محالت شهری است .به عنوان مثال سلیمی ( )1395در پژوهش خود نشان داد که محالت شهر
بوشهر از نظر شاخص های کالبدی باهم تفاوت داشته و از طرفی با وضعیت ایده آل تاب آوری فاصله دارند و یا داداش پور و
عادلی ( )1394نشان دادند که مجموعه شهری قزوین در بین ابعاد مختلف تاب آوری ،به لحاظ ابعاد نهادی و سپس ابعاد
کالبدی – فضایی وضعیت نامناسب تری دارد و نهایتاً رضایی ( )1392بیان کرده که محلههای قیطریه ،ستارخان ،نارمک و قلعه
مرغی تهران از نظر شاخصهای تابآوری اقتصادی و نهادی به ترتیب در رتبههای اول تا چهارم قرار دارند .علیرغم شباهت-
های فوق الذکر بین نتایج این پژوهش با سایر پژوهشهای صورت گرفته باید اذعان کرد تفاوت اصلی این پژوهش با سایر
تحقیقات انجام شده در این است که این پژوهش بر خالف تحقیقات دیگر که تنها یا از روشهای آماری و یا  GISاستفاده می
کردند ،این پژوهش از هر دو روش با هم استفاده نموده است و از طرفی برخالف پژوهشهای دیگر از جمله داداش پور و
عادلی که به اولویت بندی شاخصهای کلی تاب آوری بسنده نمودهاند ،این پژوهش با بدست آوردن ضرایب استاندارد
شاخصهای آشکار ابعاد چهارگانه اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی و محیط زیستی تاب آوری در محیط لیزرل به سنجش دقیق و
اولویت بندی شاخصهای فوق پرداخته و شاخصهای قوی و ضعیف را مشخص نموده که با استفاده از این فرآیند میتوان
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به ترسیم هر چه دقیقتر و بهتر وضعیت تاب آوری در منطقه مورد مطالعه اقدام نمود و پیشنهادهای بهتر و عملیتری در
راستای تاب آوری شهری ارائه نمود .در ادامه پیشنهاداتی برای افزایش هر چه بیشتر تاب آوری شهری که در سنجش تاب
آوری شهری در شمار شاخص های ضعیف ابعاد چهارگانه قرار گرفتند ارائه می گردد:
شاخص اقتصادی
 افزایش فرصتهای کسب و کار ،رشد اقتصادی و اشتغال و افزایش سرمایه گذاری هر چه بیشتر برای باال بردن ضریب
تاب آوری اقتصادی شهری؛
 برنامه ریزی برای تداوم کسب و کار جهت جلوگیری از اختالل در روند اقتصادی شهر در صورت بروز بالیا؛
 باال بردن کیفیت معابر و خیابانهای محالت منطقه برای افزایش تاب آوری آنها در هنگام بروز سوانح؛
شاخص اجتماعی


ارتقای وضعیت مراکز درمانی و بهداشتی با توجه به فاصله ی نسبتاً زیاد آن با وضعیت موجود در محالت هدف تاب
آوری؛

 طراحی جاده ها و خیابانهای مناسب که سیستم زهکشی مناسب داشته باشد که مانع رانش زمین یا بروز سیل شده ،آبهای
سطحی را جمع آوری و دفع نماید و امکان حمل و نقل کاال و مسافران در تمام اوقات را فراهم آورد؛
 ایجاد فضاهای آموزشی و ارتقای کیفیت این مراکز به منظور افزایش دسترسی به آنها در محالت محروم از این امکانات؛
شاخص کالبدی
 مطالعه و بررسی میزان آسیبپذیری محالت در هنگام وقوع بحران و تهیه نقشههای آسیبپذیری محالت؛
 اجرای برنامه های مقاوم سازی ،نوسازی و بازسازی در بافتهای فرسوده و نیمه مقاوم برای افزایش تاب آوری آنها؛
 تهیه نقشه و طرح های تخلیه محالت ،نواحی و مناطق شهری و محل اسکان موقت شهروندان هنگام بروز سانحه قبل از
بروز سوانح و تخصیص امکانات الزم به آنها.
شاخص محیط زیستی
 تعبیه سیستم های مناسب و به روز جمع آوری و تصفیه فاضالب شهری در قسمتهای محروم از این امکانات جهت تاب
آورسازی محالت شهری؛
 تهیه ماشین آالت و تجهیزات جمع آوری و دفع بهداشتی زباله جهت بکار گیری این ماشین آالت و دستگاهها در محالت
هدف تاب آوری؛
 اعطای تشویق ها و تسهیالت مالی و بخشودگی های مالیاتی برای صاحبان کارخانه های با آلودگی بیشتر جهت خرید و
بکارگیری دستگاهها و ماشین آالت با استانداردهای باال و با آلودگی کمتر.
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