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Abstract

Nowadays, special emphasis is put on the notion of resilience instead of vulnerability. So the need to have 
research in regional level is obvious, especially in Iran where there has not yet been any deep and encompass-

ing study on the concept of resilience in regional level. The aim of this research is to assess the level of regional 
resilience in Qazvin Urban Region as a case study. In this applied research, descriptive-analytical- comparative 
method was used to identify the indicators affecting resiliency and to evaluate these indicators in Qazvin. After 
defining the indicators through library-based studies, the required information was gathered through population 
census and Qazvin Comprehensive Plan. Some data was gathered through 384 questionnaires distributed in Qa-
zvin terminals. In order to incorporate indicators, the method of total distance from Mean was used. Based on 
this method, the definition of the optimal level for each index was required. The optimum level was reached after 
reviewing similar studies in United States )especially California( and Japan. Then the distance from optimal was 
calculated for index. The results illustrate that among the different dimensions of resiliency in Qazvin, institu-
tional relationships )by 48 %( and the physical dimensions )by %45( have more distance from optimal. "The ratio 
of hospital beds to population" of physical dimension, "social capital" of the social resiliency, "large-scale area 
business centers" of the economic resiliency and the "institutional performance" of institutional resiliency  have 
far distance from optimal, and need a priority in planning.
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چکیده
کرده است، هرچند سطح و  در سال های اخیر، مطالعه درباره ی مفاهیم تاب آوری در مقیاس های شهری و منطقه ای توجه ویژه ای را به خود جلب 
تعداد این مطالعات در مقیاس شهری بیش از مطالعات انجام شده در مقیاس های باالتر است. از این رو، خأل این دسته از مطالعات در حوزه ی مطالعات 
کشور ایران، با وجود برخی مطالعات در زمینه ی متون نظری در مقیاس شهری، هنوز مطالعه ی عمیق و جامعی بر روی  منطقه ای نمایان است. به ویژه در 
مفهوم تاب آوری در بعد منطقه ای صورت نپذیرفته است. هدف اصلی مقاله ارزیابی و مقایسه ی مقادیر شاخص های ابعاد مختلف تاب آوری منطقه ای در 
سطح مجموعه ی شهری قزوین با حد بهینه ی مقادیر این شاخص ها در سطح جهانی است. به منظور تعریف حد بهینه در این پژوهش، چنین فرض شد 
که در برابر آن تاب آور بوده اند )نظیر ژاپن و  کنون در آن ها بحران های متعددی اتفاق افتاده  که تا  که مقدار عددی هر شاخص در مناطقی در سطح جهان را 
گرفت. روش تحقیق مقاله توصیفی - تحلیلی - تطبیقی است. در این راستا، پس از مروری  کالیفرنیا( می توان حد بهینه ی تاب آور بودن هر شاخص در نظر 
کم بر تاب آوری، به ارائه ی مدلی مفهومی برای ارزیابی میزان تاب آوری در سطح مناطق پرداخته شد. آن گاه، با تعریف معیارها  بر متون نظری و تجربی حا
کالبدی ـ فضایی، میزان تاب آوری در مجموعه ی شهری قزوین با حد بهینه ی آن ها مقایسه  و شاخص ها در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، نهادی و 
کالیفرنیا، که در مقاالت مشابه آمده  ح مصوب مجموعه ی شهری قزوین و اطالعات حاصل از سرشماری ژاپن و  شد. داده ها از طریق سالنامه های آماری و طر
است، جمع آوری شد. در مورد معیارهای نهادی - اجتماعی )سرمایه ی اجتماعی(، 384 پرسشنامه به صورت تصادفی ساده توزیع و درصد آن ها محاسبه 
که در بین ابعاد مختلف تاب آوری، مجموعه ی شهری قزوین به لحاظ ابعاد نهادی )با 48 درصد فاصله از حد بهینه(  کی از آن است  شد. نتایج یافته ها حا
کالبدی - فضایی )با 45 درصد فاصله از حد بهینه( وضعیت نامناسب تری دارد. در بین شاخص ها نیز، به غیر از دو شاخص »جمعیت زنان«  و سپس ابعاد 
کالبدی - فضایی باقی شاخص ها از حد  کشاورزی« از بعد  کز اشتغال در بخش صنعت و  و »جمعیت باالی 65 و زیر 6 سال«، از بعد اجتماعی و »مساحت مرا
کالبدی -فضایی، »سرمایه ی اجتماعی«  بهینه پایین تر است. اما در این میان، شاخص »نسبت تخت های بیمارستان به جمعیت« مربوط به بعد تاب آوری 
کسب وکار بزرگ مقیاس« از بعد تاب آوری اقتصادی و شاخص »عملکرد نهادی« از بعد تاب آوری نهادی وضعیت  کز  از بعد تاب آوری اجتماعی، »مساحت مرا

گیرند. نامناسب تری دارند و باید در اولویت برنامه ریزی قرار 
کلیدی: تاب   آوری، تاب آوری منطقه ای، بحران، مجموعه ی شهری قزوین واژه های 
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مقدمه
زندگی  متمادی  قــرون  طی  در  و  همواره  که  معضالتی  از  یکی 
ع بالیا و سوانحی است  جوامع انسانی را مورد تهدید قرار داده، وقو
گاهی و نداشتن آمادگی، صدمات جبران ناپذیری  که، در صورت ناآ
سکونتی،  حــوزه هــای  از  اعــم  انــســان هــا  زنــدگــی  مختلف  ابــعــاد  بــه 
و ... وارد  روان شناختی  زیست محیطی،  اقتصادی،  اجتماعی، 
آسیب پذیری  میزان  کاهش  رویکرد  دهــه ی1980،  تا   .]1[ می کند 
از  بــود.  کم  حا بحران  مدیریت  نظری  متون  بر  بحران  با  مقابله  و 
به  اجتماعی  علوم  محققان   ،1990 به خصوص  و   1980 دهــه ی 
معتقد  و  پرداختند  بحران  مدیریت  در  طبیعی  علوم  رویکرد  نقد 
به  و  دارد  نیز  اجتماعی  خصوصیت  یک  آسیب پذیری  که  بودند 
خسارت جمعیتی و فیزیکی محدود نمی شود. از آن پس، رفته رفته 
صورت  بحران  مدیریت  غالب  پارادایم  در  تغییر  جهت  تالش هایی 
گرفته است. از این رو، امروزه در سطح جهان، تغییرات چشمگیری 
در نگرش به مخاطرات دیده می شود؛ به طوری که دیدگاه غالب از 
کاهش آسیب پذیری به افزایش تاب آوری در مقابل  تمرکز صرف بر 
تغییر  جدید،  پــارادایــم  ایــن  در   .]1[ اســت  کــرده  پیدا  تغییر  سوانح 
و  بازدارندگی  به  )دولت محور(  تک عاملی  و  کنش پذیری  وا از  نگاه 
مشارکت است. این پارادایم رویکرد چندرشته ای دارد و برنامه ریزی 
با جامعه را به برنامه ریزی برای جامعه ترجیح می دهد ]2[. واژه ی 
»تاب آوری« نخستین بار در مباحث مدیریت سوانح از سال 2005 در 
ح شد ]3[. به تدریج این مفهوم، در هر دو بعد  همایش هیوگو مطر
کاهش خطرهای سوانح، جایگاه باالتری یافت و در  نظری و عملی 
ابعاد مختلف جامعه ی تاب آور، معیشت تاب آور، زیست بوم تاب آور 
کشورهای  از  بسیاری  در  زمــان،  گذشت  با   .]4[ شد  ح  و ... مــطــر
بحران  مدیریت  برنامه ریزی  سلسله مراتب  در  رویکرد  این  جهان، 
قــرار  توجه  مــورد  فــزایــنــده ای  طــور  بــه  منطقه ای  مقیاس  از جمله 
و  بهتر  به سبب مدیریت  این جهت گیری   .]5 ،4 ،3[ گرفته است 
جامعه  منافع  تأمین  جهت  در  منطقه ای  توسعه ی  در  تأثیرگذاری 
که در سال های اخیر مطالعه درباره ی  ]6[. از همین روست  است 
گرفته  مفاهیم تاب آوری در مقیاس منطقه مورد توجه ویژه ای قرار 
است؛ هرچند سطح و تعداد این مطالعات در مقیاس شهری بیش از 

مطالعات انجام  شده در مقیاس های باالتر است ]7[.
کشور ما هم مصداق دارد و سطح میانی،  این مسئله در مورد 
گرفته  یعنی سطح منطقه، به مثابه ی بستر قرارگیری شهرها نادیده 
که در منطقه ای تاب آور  شده است. شهر زمانی تاب آور خواهد بود 
گرفته باشد؛ از این رو، ضروری می نماید پژوهش های بیشتری  قرار 
در راستای ارزیابی این سطح از برنامه ریزی صورت گیرد. هدف اصلی 
از این رویکرد و  مقاله ی پیش رو، ارائه ی چهارچوب نظری دقیق 
تعریف شاخص هایی برای ارزیابی میزان تاب آوری در ابعاد مختلف 
مقیاس  در  نــهــادی  و  کالبدی - فضایی  اجتماعی،  اقــتــصــادی، 
منطقه ای  تـــاب آوری  میزان  ارزیــابــی  آن  ادامـــه ی  در  و  منطقه ای 
مطالعاتی  مــورد  منزله ی  به  قزوین  شهری  مجموعه ی  سطح  در 
توصیفی - تحلیلی - تطبیقی  روش  بــا  کــه  تحقیق،  ایــن  ــت.  اس
ــه ایـــن ســـؤال اســاســی  ــجــام مــی شــود، در پــی یــافــتــن پــاســخــی ب ان

اجتماعی،  تــاب آوری  لحاظ  به  قزوین  شهری  مجموعه ی  اســت: 
بهینه ی  حــد  نسبت  بــه  کالبدی - فضایی  و  نــهــادی  اقــتــصــادی، 
کاری، روش  تاب آوری در چه وضعیتی قرار دارد؟ برای انجام چنین 
تاب آوری  میزان  بهینه ی  حد  از  فواصل  ع  مجمو میانگین  تحلیلی 
قرار  توجه  مورد  نهادی  و  کالبدی - فضایی  اقتصادی،  اجتماعی، 
برای  مطلق  حد  منزله ی  به  عــددی  تا کنون  از آنجا که  می گیرد؛ 
تاب آوری هر شاخص تعریف نشده، برای تعریف حد بهینه در این 
که مقدار عددی هر شاخص در مناطقی  پژوهش، چنین فرض شد 
اتفاق  متعددی  بحران های  آن هــا  در  تا کنون  که  جهان  سطح  در 
کالیفرنیا -را  و  ژاپــن  - نظیر  بوده اند  ــاب آور  ت آن  برابر  در  و  افتاده 
گرفت.  در نــظــر  هــر شاخص  ــودن  ب تـــاب آور  بهینه ی  مــی تــوان حــد 
کستان،  پا دانشگاه  در  سیدعین الدین  بار  نخستین  را  روش  این 
کشور  در  بلوچستان  منطقه ی  تــاب آوری  میزان  ارزیابی  منظور  به 
دو کشور  این  تجارب  منظور،  بدین   .]8[ گرفت  به کار  کستان،  پا
از  گرفته شده و  تــاب آوری به کار  بررسی و به مثابه ی حد بهینه ی 
که می توان برای  طریق آن ها ابعاد دارای ضعف شناسایی می شود 
کرد. از این رو، پس از مرور  بهبود و مرتفع ساختن آن ها برنامه ریزی 
منطقه ای،  ــاب آوری  ت به ویژه  ــاب آوری  ت حــوزه ی  در  نظری  متون 
اجتماعی،  اقــتــصــادی،  گــون  گــونــا ابــعــاد  شــاخــص هــای  و  معیارها 
نهایی  مــدل  و  اســتــخــراج  ــــاب آوری  ت نــهــادی  و  کالبدی - فضایی 
رسمی،  آمارهای  از  استفاده  با  ادامــه،  در  می شود.  تدوین  تحقیق 
ح مجموعه ی شهری قزوین و پرسشنامه و با بهره گیری از روش  طر
گون  گونا ع فواصل از حد بهینه، به مقایسه ی ابعاد  میانگین مجمو
تاب آوری و تطبیق آن با سطح بهینه پرداخته و وضعیت تاب آوری 

گون تحلیل می شود. گونا مجموعه ی شهری قزوین در ابعاد 

تــاب آوری  با  مرتبط  دیــدگــاه هــای  و  نظریه ها  مفاهیم، 
منطقه ای

گذشته«  به  »بازگشت  مفهوم  به  اغلب  ــاب آوری«  ــ »ت واژه ی 
این   .]9[ است  شده  گرفته    resilioریشه ی از  که  مــی رود  به کار 
کولوژیکی  کلمه را نخستین بار هولینگ در سال 1973 در مطالعات ا
دیگر  علوم  وارد  مفهوم  ایــن  زمـــان،  ــرور  م بــه   .]10[ گرفت  بــه کــار 
و  اقتصادی  مطالعات  روان شناختی،  مطالعات  فیزیک،  از جمله 
گرفت.  قرار  استفاده  مورد  دیگر  متعدد  مفاهیم  با  و  شد  اجتماعی 
هنوز  مفهوم،  این  شدن  ح  مطر از  چهار دهه  به  نزدیک  گذشت  با 
از  ]11[. بسیاری  ارائه نشده است  از آن  تعریف یکپارچه و واحدی 
گون  تفاوت های موجود در تعاریف تاب آوری ناشی از روش های گونا
ح  مطر دیدگاه های  و  رویکردها  در  موجود  بنیادی  تفاوت های  و 
اقتصادی،  ابعاد اجتماعی،  ]12[. تاب آوری در  این حوزه است  در 
 .]13[ می شود  تعریف  کولوژیکی  ا و  نهادی  )کالبدی(،  زیرساختی 
هولینگ1 )1973( تاب آوری را توانایی سیستم های تحت استرس 
بیان  به  می کند.  تعریف  خود  اصلی  حالت  به  بازگشت  و  بهبود  در 
که در هر سیستم جذب می شود و در همان  دقیق تر، میزان اختاللی 
که سیستم توانایی بازسازمان دهی  حالت باقی می ماند و درجه ای 
خود را دارد ]9، 10[. تعریف نوریس2 )2008( از تاب آوری به صورت 
کاهش خطرها، شامل آثار رخداد  توانایی واحدهای اجتماعی برای 
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و بالیا، و به حداقل رساندن اختالل های اجتماعی در زمان انجام 
کاهش آثار مخرب زلزله های آینده و انجام  فعالیت های بازسازی و 
با  اجتماعی  ازهم گسیختگی  کاهش  جهت  بازیابی  فعالیت های 
تــاب آوری   )2003( برونی3   .]15  ،14[ فرصت هاست  از  بهره گیری 
صورت  ایــن  به  مــی دانــد؛  ایستا  و  پویا  دو بعد  دارای  را  اقتصادی 
یا  که در آن یک نهاد و  تــاب آوری اقتصادی پویا سرعتی است  که 
سیستم از شوک شدید درمی آید، بهبود می یابد و به حالتی مطلوب 
می رسد، در حالی که تاب آوری اقتصادی استاتیک توانایی هر نهاد 
یا سیستم به حفظ عملکرد )مثاًل ادامه ی تولید( هنگامی که دچار 
شوک شدید می گردد، تعریف می شود ]16[. با توجه به موارد فوق، 
در ارائه ی تعریف واحد از تاب آوری باید به این موارد توجه داشت: 
کل جامعه  1. تاب آوری ویژگی ذاتی و پویای یک جامعه است و در 
اصلی  هسته ی  جزو  موقعیت  با  انطباق  و  2. سازگاری  دارد؛  وجود 
تاب آوری تلقی می شود؛ 3. تاب آوری باید به بهبودی جامعه کمک 
که پیش بینی درستی در  گونه ای باشد  نماید؛ 4. تاب آوری باید به 
ع نامالیمات ارائه دهد. مورد توانایی جامعه برای بهبود پس از وقو

اجتماع محور  تـــاب آوری  مؤسسه ی  مطالعات  اســاس،  ایــن  بر 
داده  ارائه  اجتماع محور  تاب آوری  برای  را  زیر  منطقه ای4 تعریف  و 
محدود  خطر،  پیش بینی  قابلیت  اجتماع محور  تـــاب آوری  اســت: 
ساختن تأثیرات آن و بازگشت سریع به حالت قبل برای بقا، انطباق 
این  است.  قبلی  آشفته ی  تغییرات  با  رویارویی  در  رشد  و  تحول  و 
می گیرد  در بــر  را  باال  در  ح شده  مطر اصلی  مفاهیم  همه ی  تعریف 
]17[. به طور کلی، تعاریف ارائه شده توسط نظریه پردازان مختلف 

در این عرصه را می توان در یکی از سه دسته ی زیر تحت رویکردهای 
ابــتــکــاری،  سیستماتیک  بــســط یــافــتــه،  کــولــوژیــکــی  ا کــولــوژیــکــی،  ا
)رویکردهای  اقتصادی  جامعه شناسی  جامعه شناسی،  عملیاتی، 
زیست بوم ها،  با  مرتبط  خدمات  توصیفی(،  نظریه های  در  موجود 
نظریه های  در  موجود  )رویکردهای  کولوژیکی  ا اجتماعی  سیستم 
در  موجود  )رویکردهای  پایداری  به  وابسته  و  استعاری  ترکیبی(، 
کرد. در جدول شماره  1، هر یک  نظریه های هنجاری( دسته بندی 

از این رویکردها مشخص شده اند ]17[.
کــنــش  ــاب آور در مــــورد وا ــ ــ دربــــــاره ی ویـــژگـــی هـــای جـــوامـــع ت
و  برونئو  گادزچالک )2003(،  برابر سوانح،  تاب آور در  سیستم های 
کیم هی و شامای )2004(، ساپیرستین )2006(  همکاران )2003(، 
 .]21 ،20 ،19 ،16 ،18[ و تویگ )2007( مطالعاتی انجام داده اند 
اجزای  از  تنوعی  باید  ــاب آور  ت سیستم  که  است  بــر آن  چالک  گــادز 
که وقتی یکی از اجزای آن با شکست  عملکردی مشابه داشته باشد 
کل سیستم با شکست مواجه نشود )فراوانی(؛ از سوی  مواجه شد، 
منظور  بــه  ع(  )تــنــو مختلف  عملکردی  اجـــزای  از  تــعــدادی  دیــگــر، 
این  دارد.  وجــود  ع  متنو تهدیدات  برابر  در  سیستم  از  محافظت 
ج از  کنترل مستقل، بدون نیاز به خار سیستم تاب آور دارای قابلیت 
سیستم، است )استقالل داخلی( و در برابر حمله و یا دیگر نیروهای 
ج بــه سیستم بــا قـــدرت بــه مــقــاومــت مــی پــردازد  واردشــــده از خـــار
که  گونه ای به هم پیوند خورده اند  )استحکام(. اجزای سیستم به 
برای  الزم  انعطاف پذیری  و  )همبسته(  می کنند  حمایت  را  یکدیگر 
سیستم  این  همچنین،  )سازگار(.  دارنــد  را  تغییر  برابر  در  یادگیری 

جدول 1: رویکردهای نظری تاب آوری منطقه ای ]17[

توضیح رویکرد نظری نوع نظریه

ایستادگی سیستم و توانایی آن  به منظور جذب تغییر و اختالل در عین حال حفظ تناسبات بین جمعیت ها و حاالت 
متغیرها در همان حالت است. کولوژیکی ا

توصیفی

کنترل می کنند، جذب  که رفتار را  که قبل از تغییرات به وسیله ی تغییر در متغیرها و فرآیندهایی  بزرگی اختاللی 
می شود.

کولوژیکی  ا
بسط یافته

کارکرد، ساختار، بازخورد ودر نتیجه هویت حفظ   در همان 
ً

که اساسا ظرفیت سیستم برای تحمل شوک ها تا زمانی 
شود.

سیستماتیک 
ابتکاری

تاب آوری از چه به چه چیزی است؟ و توانایی سیستم برای حفظ هویت خود در برابر تغییرات داخلی و شوک های 
خارجی و اختالالت عملیاتی

گروه ها و جوامع برای مقابله با تنش های خارجی و اختالل به مثابه ی یکی از نتایج تغییرات اجتماعی،  توانایی 
سیاسی و زیست محیطی جامعه شناسی

احتمال انتقال بین حالت های مختلف تابع مصرف و فعالیت های تولیدی تصمیم گیرندگان و توانایی سیستم در 
کارآمد  مقاومت در برابر شوک های زیست محیطی و شوک های بازار بدون از دست رفتن ظرفیت آن برای تخصیص 

منابع

جامعه شناسی 
اقتصادی

ظرفیت زمینه ای یک زیست بوم برای حفظ خدمات زیست بوم مورد نظر در مواجهه با محیطی نوسانی برای 
استفاده ی انسان

مرتبط با 
خدمات 
زیست بوم ترکیبی/ 

پیوندی 
)هنجاری - 

توصیفی(

ظرفیت سیستم های زیست محیطی و اجتماعی برای جذب اختالالت مکرر )...( تا 
ساختارهای ضروری، فرآیندها و نظرها حفظ شود.

اجتماعی - 
کولوژیک ا سیستم 

اجتماعی 
کولوژیکی چشم انداز و یا رویکرد به تجزیه وتحلیل سیستم های زیست محیطی و اجتماعی بر مبنای ا

تاب آوری رویکرد تاب آوری

انعطاف پذیری بلندمدت استعاری
هنجاری

حفظ سرمایه ی طبیعی و اجتماعی بلندمدت وابسته به 
پایداری
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برای  مشوق هایی  و  متعدد  فرصت های  کارآمد،  صورت  به  پایدار، 
مشارکت در سطحی وسیع را ارائه می دهد ]18[.

رویکرد  نظریه پردازان  مشابه،  صــورت  به  اخیر،  سال های  در 
کرده اند. در این رویکرد،  تکاملی را در مورد توسعه ی مناطق اتخاذ 
با توجه به فرهنگ، امکانات نهادی و اجتماعی به تعیین توانایی 
ظهور  بـــازار،  وضعیت  تغییر  بــا  انطباق  جهت  مناطق  ظرفیت  و 
گذاشتن  پشت سر  جهت  مناطق،  بین  رقابت  جدید،  فّناوری های 

بحران ها برای مناطق در مدار توسعه توجه می شود ]14[.
گــفــت بــرخــی  ــا، مـــی تـــوان  ــگ ــان ــای بـــر اســـاس تــقــســیــم بــنــدی م
کولوژیکی را در برابر مفهوم تاب آوری اتخاذ  نظریه پردازان دیدگاه ا
می دانند  فرآیند  را  ســوانــح  بــرابــر  در  ــاب آوری  ــ ت مفهوم  و  کــرده انــد 
چشم اندازی  را  ـــاب آوری  ت محققان  از  برخی  پیامد.  و  نتیجه  تــا 
دانسته اند.  سوانح  از  بعد  بلندمدت  بازیابی  فرآیند  و  بلندمدت 
زمان  طــول  در  وسیله ای  یا  معیار  شاید  تـــاب آوری  دیگر،  بیان  به 
برخی   .]24[ باشد  تعادل  حفظ  جهت  گذشته  به  برگشت  بــرای 
که به  کرده اند  ح  نظریه پردازان تاب آوری را با مفهوم سازگاری مطر
افزایش ظرفیت یادگیری در هنگام مواجهه با سوانح منجر می شود. 
که  با مفهوم پایداری مرتبط می دانند؛ چرا را  برخی دیگر تاب آوری 
کیفیت زندگی، اشاره  کاهش  پایداری به بقای طوالنی مدت، بدون 
گروهی از نظریه پردازان آن را مفهومی متضاد با آسیب پذیری  دارد. 
پایین  تـــاب آوری  باالست،  آسیب پذیری  وقتی  یعنی  دانسته اند؛ 
جامعه  که  چرا است؛  تسلسل  دور  ایجاد  رویکرد  این  مشکل  است. 
چون  نیست،  تـــاب آور  و  نیست؛  تـــاب آور  چــون  اســت،  آسیب پذیر 

آسیب پذیر است ]25[.

پیشینه ی پژوهش

به طور کلی، در زمینه ی تاب آوری مطالعات متعددی در سطح 
را  شهری  مقیاس  نیز  آن ها  اغلب  که  شده  انجام  داخلی  و  جهانی 
از  مورد توجه خود قرار داده انــد؛ با وجود این، می توان به مواردی 

کرد: این مطالعات و نتایج آن ها اشاره 
بـــه مــقــالــه ی  ایـــن زمــیــنــه مـــی تـــوان  ح در  از مــطــالــعــات مــطــر
کومار روتری5 با عنوان »خطر زلزله و جوامع  سیدعین الدین و ژانت 
کرد. در این مقاله،  کستان« اشاره  تاب آور در منطقه ی بلوچستان پا
میانگین  روش  از  مختلف  شاخص های  و  معیارها  از  استفاده  با 
به منزله ی  ژاپن  بهینه )میزان عددی شاخص ها در  از حد  فاصله 
نتیجه  ایــن  بــه  اســـت(  شــده  انتخاب  ــاب آوری  ــ ت بهینه ی  مــیــزان 
اجتماعی  ابعاد  از  پهنه ها  برخی  منطقه  این  در  که  یافته اند  دست 
دیگران  و  جونز6  تد   .]19[ می شوند  تلقی  تــاب آورتــر  اقتصادی  و 

آینده ی  و  منطقه ای  »برنامه ریزی  عنوان  با  دیگری  پژوهش  نیز 
گردشگری« در منطقه ی ساحلی  تاب آوری: مدل مقصد و توسعه ی 
مقاله  تحقیق  روش  داده انــد.  انجام  استرالیا  در  نینگالو7  مرجانی 
میزان  و  تـــاب آوری  شاخص های  میان  همبستگی  میزان  بررسی 
عوامل  اشــتــغــال،  مــیــزان  شــاخــص هــای  از  و  بـــوده  گردشگر  جــذب 
ع انتخاب میان شیوه های  زیست محیطی، وجود زیرساخت ها و تنو
پژوهش  این  نتایج  اســت.  شده  گرفته  بهره  حمل ونقلی  مختلف 
گردشگر  تاب آوری و جذب  میزان  از وجود همبستگی میان  کی  حا
]27[. در مقاله ی »مدیریت  در منطقه ی مورد مطالعه بوده است 
با  چین«  کشور  در  آن  فرآیند  اجمالی  بررسی  اجتماع محور:  بحران 
جهت  چارچوبی  ــه ی  ارائ به  توصیفی - تحلیلی  روش  از  استفاده 
است.  شده  پرداخته  چین  کشور  در  اجتماع محور  سوانح  مدیریت 
بر شاخص های  داده انــد،  انجام  زنگ8 و دیگران  که  مقاله  این  در 
ایجاد نهادهای غیردولتی، آموزش جامعه در برابر بحران ها، تولید 
آن ها  تعریف عملکرد سازمانی  و  ایجاد سازمان ها  انتقال دانش،  و 
که  گزارشی  در   .]28[ اســت  شــده  کید  تأ بحران ها  و  بالیا  برابر  در 
مرکز تحقیقات اقتصاد فضایی با عنوان »به سوی مناطق تاب آور: 
سیاست توسعه ی مناطق« در سال 2010 انتشار داد، استوارت داولی9 
بر  کید  تأ با  و  توصیفی - تحلیلی  روش  از  استفاده  با  همکارانش  و 
کز  خ اشتغال، مرا بعد اقتصادی تاب آوری و تحلیل شاخص های نر
تحرک  میزان  و  ناخالص  تولید  و  درآمــد  بزرگ مقیاس،  اقتصادی 
 .]29[ پرداختند  مناطق  کــردن  تـــاب آور  فرآیند  معرفی  به  دانــش 
فهم  جهت  مطالعاتی  مورد  یک  »بررسی  عنوان  با  که  پژوهشی  در 
تاب آوری  انجام داده است،  فاستر10  کاترین  تاب  آوری منطقه ای« 
-1970 زمانی  بازه ی  در  فالز11  نیگارا  بوفالو  کالن شهری  منطقه ی 
جمعیت  درصــد  جمعیت،  کم  ترا شاخص های  از  استفاده  با   2000
ارزیابی  فقر  زیر خط  شاغل، درصد سرانه ی درآمد، درصد جمعیت 
اجتماعی  ــاب آوری  ت که  داد  نشان  مطالعه  این  نتایج  اســت.  شده 
منطقه در طول این بازه ی زمانی افزایش و تاب آوری اقتصادی این 

کاهش یافته است ]30[. منطقه 

مدل مفهومی تحقیق

دستیابی به شیوه ی مناسب برای سنجش میزان تاب آوری در 
متعددی  مدل های  کنون  تا  است.  مهمی  بسیار  مسئله ی  ارزیابی 
که هر یک به جنبه ای خاص از  برای این منظور پیشنهاد شده اند 
تاب آوری در برابر سوانح پرداخته اند ]31[. مدل های تاب آوری به 
کاهش آسیب پذیری در مقابل  بررسی انعطاف پذیری جوامع برای 
پیامدهای مخاطرات می پردازند. به لحاظ عملیاتی و قابلیت اجرا، 

گی های جوامع تاب آور ]10[ جدول 2: ویژ

ویژگی جوامع تاب آور نویسنده

کارآمدی، استقالل داخلی، استحکام، همبستگی، قابلیت، سازگاری و همیاری فراوانی، تنوع،  Godschalk, 2003

نیرومندی، افزونگی، تدبیر و سرعت Bruneau, 2003

مقاومت، بازیابی، خالقیت Kimhi and shamai, 2004

کنش، خودسازمان دهی، یادگیری وا Sapirstein, 2006

کنش های احتمالی و بازسازی هماهنگی و آمادگی ظرفیت های سازمانی، سیستم های هشداردهنده ی سریع برای وا Twigg, 2007
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این مدل ها بیشتر جنبه ی مفهومی برای سنجش میزان تاب آوری 
از جمله ی این مدل ها  اندازه گیری آن دارند.  نسبت به سنجش و 
دیویس  خطی - زمانی  مــدل   ،)1999( توبین  مــدل  به  مــی تــوان 
مکانی13  مدل  شاخص مبنا12،  مدل  سرمایه محور،  مدل   ،)2006(
 ،34  ،33  ،32  ،25[ کرد  اشــاره  اجتماع محور14  سوانح  مدیریت  و 
از  استفاده  با  تا  می شود  کوشش  پژوهش،  این  در   .]24  ،35  ،31
مکان محور  )شاخص مبنا،  اخیر  سه مدل  در  ح  مطر شاخص های 
تــــاب آوری منطقه ای  مــیــزان  اجــتــمــاع مــحــور(  مــدیــریــت ســوانــح  و 
تــاب آوری  بهینه ی  میزان  نسبت  به  قزوین  شهری  مجموعه ی 

ارزیابی شود.
در مدل ارائه شده در این تحقیق، تاب آوری در ابعاد اجتماعی، 
ارزیــابــی  و  سنجش  مـــورد  کالبدی  فضایی  و  نــهــادی  اقــتــصــادی، 
ایجاد  و  کــردن  عملیاتی  مــدل  ایــن  در  بعدی  گــام  مــی گــیــرد.  قــرار 
مجموعه ای از شاخص ها و سپس بررسی آن در دنیای واقعی است. 
از  کالبدی  ابعاد  مفهومی،  مدل  شاخص های  و  ابعاد  تکمیل  برای 
و  شاخص مبنا  مدل  از  نهادی  و  اقتصادی  ابعاد  مکان مبنا،  مدل 
در  آمــد.  به دست  اجتماع محور  سوانح  مدیریت  از  اجتماعی  ابعاد 
که چه مداخله های اجتماعی،  نهایت، در این مدل تعیین می شود 

کلی جامعه می شود. کالبدی باعث بهبود  نهادی و 

متغیرها و شاخص های سنجش تحقیق

میزان  ارزیابی  شاخص های  و  متغیرها  به  دستیابی  منظور  به 
بر تجارب مشابه صورت گرفته، متغیرها  از مروری  تــاب آوری، پس 
گردید. سپس،  و شاخص های به کاررفته در این مطالعات استخراج 
مــیــان شاخص های  از  کــشــور،  بــه داده هــــای مــوجــود در  تــوجــه  بــا 
به کار  تحقیق  در  و  انتخاب  نهایی  شاخص های  بــه دســت آمــده، 
و  ابــعــاد  انتخاب  ــرای  ب درنظرگرفته شده  مهم  ــول  اص شــد.  گرفته 
با  آن  تناسب  مــورد  در  موجود  متون  بر مبنای  توجیه  شاخص ها، 
حساسیت،  میزان  بــودن،  دسترس  در  میزان  تـــاب آوری،  مفهوم 

سادگی  آن هــا،  به  دستیابی  قیمت  دامنه،  تکثیر،  قابلیت  قــدرت، 
جدول  در   .]8[ است  ع  موضو مختلف  ابعاد  و  آن ها  بین  ارتباط  و 
شاخص  هر  عملیاتی  تعریف  بعد،  هر  با  مرتبط  شاخص های   ،3
بــرای  تعریف شده  سنجه ی  و  ــاب آوری  ــ ت در  آن  تأثیر  نــحــوه ی  و 

اندازه گیری هر شاخص بیان شده است.

روش تحقیق و ابزارها

ع  ابعاد روش شناختی یکی از مؤلفه های پراهمیت در هر موضو
تحقیقی است. اعتبار تحقیق منوط به دارا بودن فرآیندی منطقی 
ع  و منسجم برای بهره گیری از روش های تحلیلی متناسب با موضو
برده  به کار  تحقیقات  ع  نو با  متناسب  باید  روش ها  است.  تحقیق 
شوند تا بتوانند اهداف مورد نظر را برآورده سازند. از این رو، روش 
توصیفی - تحلیلی - تطبیقی  ــورت  ص بــه  مقاله  ایــن  در  تحقیق 
کــتــابــخــانــه ای  گـــــــردآوری داده هــــــا بـــه صــــورت  اســــت. شـــیـــوه ی 
اســت.  )پرسشنامه(  پیمایشی  و  فــرادســت(  اســنــاد  و  )آمــارنــامــه هــا 
ح مجموعه ی شهری قزوین از این  اسناد فرادست مورد بررسی طر
سرشماری  آماری  نتایج  و   1385 سرشماری  تفصیلی  نتایج  قرارند: 
از  کــه   )2013( آمریکا  متحده ی  ایـــاالت  و   )2013( ــن  ژاپ مالیاتی 
بررسی  برای  شد.  استخراج   http://www.census.gov سایت 
طراحی  پرسشنامه ای  نــهــادی  تـــاب آوری  و  اجتماعی  سرمایه ی 
95 درصــد،  اطمینان  ضریب  با  و  کــوکــران  فرمول  بــر اســاس  و  شد 
در  ساده  تصادفی  نمونه گیری  شیوه ی  به  384 پرسشنامه  تعداد 
پایانه های ورودی و خروجی شهر، که توزیع سفر را برای مجموعه ی 
کرونباخ  آلفای  ضریب  شد.  توزیع  می دهند،  انجام  قزوین  شهری 
کی  حا که  گردید  محاسبه   0/928 نمونه  30 پرسشنامه ی  بــرای 
کارشناسان  را  فوق  پرسشنامه ی  روایــی  است.  آن  باالی  پایایی  از 
کردند. به منظور  ع با استفاده از روش تحلیل محتوا بررسی  موضو
ع فواصل از حد بهینه ی  تلفیق شاخص ها از روش میانگین مجمو
دانشگاه  از  سیدعین الدین  را  روش  ایــن  شــد.  استفاده  تـــاب آوری 

تصویر 1: مدل مفهومی سنجش میزان تاب آوری مجموعه ی شهری قزوین ]24[
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جدول 3: تعریف عملیاتی شاخص ها و سنجه های مرتبط با هر شاخص به منظور سنجش میزان تاب آوری ]8، 9، 10، 15، 18، 31، 37، 38، 39، 40، 41[

سنجه ی اندازه گیریتعریف عملیاتی/ تأثیر در میزان تاب آوریشاخصبعد

تاب آوری 
اجتماعی

ساختار سنی 
جمعیت

منظور از بررسی ساختار سنی جمعیت دستیابی به جمعیت آسیب پذیر در گروه های سنی 
)زیر 6 سال و باالی 65 سال( است./ هر چه درصد جمعیت در سن آسیب پذیری بیشتر 

باشد، میزان تاب آوری کمتر است )معکوس(.
درصد جمعیت باالی 65 سال 

و زیر 6 سال در منطقه

ساختار 
جنسی 
جمعیت

تجربه ی بحران های مختلف نشان داده است که زنان در زمان بحران به مراتب از مردان 
آسیب پذیرترند/ هر چه درصد جمعیت زنان نسبت به کل جمعیت بیشتر باشد، میزان 

تاب آوری منطقه کاهش می یابد )معکوس(.
درصد جمعیت زنان منطقه 
کل جمعیت منطقه نسبت به 

سطح 
تحصیالت در 

منطقه

جمعیت با سطح دانش و آگاهی بیشتر در برابر بحران کمتر آسیب می بینند./ هر چه 
درصد افراد با تحصیالت در سطوح باالتر بیشتر باشد، میزان تاب آوری افزایش خواهد یافت 

)مستقیم(.

درصد جمعیت دارای 
تحصیالت دیپلم و باالتر نسبت 

کل جمعیت در منطقه به 

میزان 
سرمایه ی 
اجتماعی *

برگشت پذیری و تاب آوری افراد با سرمایه ی اجتماعی موجود بین آن ها رابطه ی مستقیم 
دارد. سرمایه ی اجتماعی موجود با توجه به متغیرهای پیوند همسایگی در میان افراد 
در زمان بحران، میزان اعتماد آن ها به هم در حین بحران، وجود شبکه های اجتماعی 
و سازمان های مردم نهاد مرتبط با مدیریت بحران و امدادرسانی در منطقه و مشارکت 
مدنی آن ها در زمان وقوع بحران سنجیده می شود./ هر چه میزان سرمایه ی اجتماعی 
در منطقه بیشتر باشد، می توان گفت منطقه در موقع بروز بحران تاب آورتر خواهد بود 

)مستقیم(..

درصد افراد دارای سرمایه ی 
اجتماعی باالتر از میانگین 

سرمایه ی اجتماعی در منطقه

پوشش 
سالمتی 

که تحت پوشش  منظور از پوشش سالمتی در این پژوهش نسبتی از جمعیت منطقه است 
بیمه )تأمین اجتماعی( قرار دارند./ با افزایش درصد افراد تحت پوشش بیمه، میزان تاب  آوری 

منطقه افزایش خواهد یافت )مستقیم(.

درصد افراد تحت پوشش 
بیمه ی تأمین اجتماعی نسبت 

کل جمعیت منطقه به 

تاب  آوری 
اقتصادی

اشتغال
منظور از بررسی اشتغال منطقه بررسی میزان افراد شاغل در منطقه است. منبع شغلی محکم، 

ایمن و ثابت در تاب آوری منطقه تأثیر بسزایی دارد./ با افزایش درصد افراد شاغل، میزان 
تاب آوری منطقه افزایش خواهد یافت )مستقیم(.

درصد جمعیت شاغل در 
کل جمعیت  منطقه نسبت به 

منطقه

نوع 
کسب وکار 

منطقه

منظور از نوع کسب وکار پایه یا تبعی بودن واحدهای کسب وکار در منطقه است. پس از 
وقوع بحران، مشاغل بخش های پایه منابع محکم و ایمن تری برای بازسازی اقتصاد منطقه 
نسبت به مشاغل تبعی )بخش خدمات( خواهند بود./ هر چه نوع کسب وکار به بخش های 

صنعتی و کشاورزی نزدیک تر باشد، منطقه تاب آورتر خواهد بود )مستقیم(.

درصد اشتغال در بخش های 
کشاورزی )تولیدی(  صنعتی و 
کل در منطقه نسبت به اشتغال 

مقیاس 
کسب وکار

کسب وکار  کسب وکار منطقه است.  کوچکی واحدهای  کسب وکار بزرگی یا  منظور از مقیاس 
بزرگ مقیاس در منطقه، در صورت آسیب در زمان بحران، آسیب بیشتری را به منطقه وارد 
می کنند و امکان بازگشت به وضعیت پیش از بحران در منطقه را با دشواری و تأخیر مواجه 
کسب وکار بزرگ مقیاس،  می سازند./ در زمان وقوع بحران، در صورت آسیب واحدهای 

کل  کز در اقتصاد  اقتصاد خانوارهای بیشتری با آسیب مواجه می شود. همچنین، تأثیر این مرا
کوچک مقیاس است. به عبارت دیگر، درصد واحد های  منطقه به مراتب بیشتر از واحدهای 

بزرگ مقیاس در منطقه با میزان تاب آوری و بازگشت پذیری آن رابطه ی معکوس دارد.

کسب وکار  درصد واحدهای 
بزرگ مقیاس نسبت به تعداد 
کسب وکار در  کل واحدهای 

منطقه

میزان درآمد 
و برابری در 

جامعه

برای اندازه گیری میزان برابری در میزان درآمد در منطقه، تعداد افرادی که باالتر از خط 
فقر زندگی می کنند، به عنوان شاخص سنجش انتخاب شد. هر چه تعداد افراد با درآمد 

باالتر از خط فقر در منطقه بیشتر باشد، جامعه تاب آورتر است )مستقیم(.

درصد افراد با درآمد باالتر از 
کل جمعیت  خط فقر نسبت به 

منطقه

تاب آوری 
زیرساختی

خطوط و 

منظور از خطوط و زیرساخت های حیاتی در منطقه لوله ها، تأسیسات و تجهیزات مربوط به 
گاز، نفت، آب، برق و مخابرات در منطقه است. هر چه میزان تأسیسات و تجهیزات حیاتی 
مرتبط با این زیرساخت ها در منطقه بیشتر باشد، امکان آسیب پذیری منطقه بیشتر خواهد 

بود. در صورت نبود تأسیسات جایگزین برای این زیرساخت ها، میزان تاب آوری کاهش 
خواهد یافت./ هر چه خطوط اصلی زیرساخت های حیاتی در منطقه بیشتر باشد، تاب آوری 

کمتر است )معکوس(.

درصد طول لوله های اصلی 
گاز، برق، فیبر نوری و آب  نفت، 

کل منطقه نسبت به سطح 

سطح 
شبکه ی 

حمل ونقل

وجود راه های اصلی و شریانی بیشتر در منطقه و امکان برقراری ارتباط با مناطق مجاور امکان 
تاب آوری منطقه را افزایش می دهد./ سطح شبکه ی حمل ونقل در منطقه با میزان تاب آوری 

رابطه ی مستقیم دارد.

درصد سطح شبکه ی معابر 
با عملکرد شریانی در منطقه 
کل منطقه نسبت به سطح 

ذخیره ی 
مسکن و عمر 

آن

هر چه ساختمان های موجود در سطح منطقه آبادتر باشند، منطقه تاب آورتر است. 
از آنجا که عمر مفید ساختمان ها در ایران 30 سال است، درصد ساختمان های زیر 30 سال 

مورد توجه قرار گرفت )مستقیم(.

درصد ساختمان های زیر 
30 سال نسبت به کل 
ساختمان ها در منطقه

کز درمانی  مرا
و امدادرسان

کز درمانی و امدادرسان در منطقه بیشتر باشد، احتمال برگشت پذیری و تاب آوری  هر چه مرا
منطقه بیشتر خواهد بود )مستقیم(.

کز درمانی و  درصد سطح مرا
کل منطقه امدادرسان به سطح 

کم  ترا
نسبت سطح ساخته شده ی هر چه سطح ساخته  شده در منطقه بیشتر باشد، منطقه آسیب پذیرتر خواهد بود )معکوس(.ساخته  شده

کل منطقه منطقه به سطح 
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ارزش عددی هر  این مطالعه،  کرده است. در  کستان15 پیشنهاد  پا
شاخص به درصد بیان می شود تا به فرآیند نرمال سازی شاخص ها 
نیازی نباشد. تعیین وضعیت تاب آوری مجموعه ی شهری قزوین 
گون مستلزم تعریف حد بهینه برای هر شاخص است.  گونا در ابعاد 
این سطح بهینه پس از مرور مطالعات مشابه در آمریکا )به خصوص 
بر اساس   .]36  ،35[  )3 )جــدول  آمد  به دست  ژاپــن  و  کالیفرنیا( 
ع فواصل از حد بهینه، برای به دست آوردن  روش میانگین مجمو
حد  بر  را  شاخص  هر  در  موجود  وضعیت  باید  بهینه  حد  تا  فاصله 
کرد. بدین ترتیب،  بهینه ی مشخص شده برای آن شاخص تقسیم 

فاصله ی تاب آوری هر شاخص با حد بهینه به دست می آید:
کالیفرنیا   سطح مطلوب به دست آمده از تجارب ژاپن و 
برای هر شاخص به درصد/ میزان واقعی هر شاخص 

به درصد
16RFI=

این  دارند17،  رابطه ی عکس  تاب آوری  با  که  برای داده هایی 
رابطه معکوس خواهد شد و این عدد عبارت خواهد بود از:

میزان واقعی هر شاخص به درصد/ سطح مطلوب 
کالیفرنیا برای هر شاخص  به دست آمده از تجارب ژاپن و 

RFI =

با جمع فواصل به دست آمده برای هر شاخص از مقدار بهینه در 
مجموعه ی  تاب آوری  فاصله ی  میزان  می توان  تاب آوری،  بعد  هر 
مشخص  بــعــد  آن  در  ــاب آوری  ــ تـ بهینه ی  حــد  از  قــزویــن  شــهــری 
این  بر  کرد.  محاسبه  را  نهادی(  و  فضایی  اجتماعی،  )اقتصادی، 

گون عبارت است از: گونا اساس، میزان تاب آوری در ابعاد 
=nتعداد شاخص ها

18 CIR   =  
منطقه،  نهایی  تــاب آوری  میزان  محاسبه ی  برای  نهایت،  در 
را حساب  ابعاد مختلف  می توان میانگین عدد محاسبه شده برای 

کرد ]8[:
 
 
AIR= ابعاد تاب آوری=4   

1
 

n RFI
n∑

4

1 4
RFI∑

شناخت عرصه ی پژوهش

کشوری،  تقسیمات  لحاظ  بــه  قــزویــن،  شهری  مجموعه ی 
مرکزی  و  محمدیه  بخش های  و  قزوین  شهرستان  مرکزی  بخش 
شهرستان البرز را در بر می گیرد. عالوه بر شهر قزوین به مثابه ی شهر 
و  بیدستان  شریفیه،  اقبالیه،  محمدیه،  الوند،  شش شهر  مرکزی، 
تشکیل  را  شهری  مجموعه ی  این  شهری  نقاط  نمونه   محمودآباد 
که  دارد  وسعت  مربع  1423/5 کیلومتر  محدوده  ایــن  می دهند. 
از جمعیت استان  را در بر می گیرد. 57 درصد  از استان  9/1 درصــد 
این  جمعیت  کــن انــد.  ســا قــزویــن  شــهــری  مجموعه ی  در  قــزویــن 
محدوده طبق سرشماری سال 1385 معادل 658838 نفر است. 
استان  جمعیت  از  )651000 نفر(  57 درصــد  که  است  حالی  در  این 
در  اســتــان  شهری  جمعیت  از  )566000 نـــفـــر(  ــد  73 درصـ ــدود  ح و 

محدوده زندگی می کنند. 
ایــن  در  شــهــری،  جمعیت  بـــه ویـــژه  جــمــعــیــت،  ــاالی  ــ ب تــمــرکــز 
به   )457/6( آن  جمعیت  نسبی  کم  ترا تا  شــده  موجب  محدوده 
و  برسد   )73/4( استان  جمعیت  نسبی  کم  ترا شش برابر  از  بیش 
گردد. شهر قزوین  نسبت شهرنشینی در آن به رقم 87 درصد بالغ 
جمعیت  54 درصــد  و  شهری  جمعیت  62 درصــد  حــدود  به  تنهایی 
است.  داده  جــای  خــود  در  را  شهری  مجموعه ی  مــحــدوده ی  کل 
شهر های   85-75 دهه ی  شهری  جمعیت  رشد  خ  نر با این حال، 
بسیار  شریفیه  و  نمونه  محمودآباد  بیدستان،  محمدیه،  اقبالیه، 
باالتر از میانگین استان و حتی شهر قزوین است. در این محدوده، 
که در حدود40 درصد از روستا ها،  35 نقطه ی روستایی وجود دارد 
گاهی  و  بوده اند  مثبت  رشد  خ  نر دارای  بــزرگ،  روستا های  به ویژه 
روستا های  شــدن  جمعیت  پذیر  داشــتــه انــد.  رشــد  6 درصـــد  بـــاالی 
شهر  در  زندگی  هزینه های  افزایش  نمایانگر  قزوین  شهر  پیرامون 
مرکزی است و از جمله نشانه های آن افزایش قیمت زمین و مسکن 

است ]42[.

سنجه ی اندازه گیریتعریف عملیاتی/ تأثیر در میزان تاب آوریشاخصبعد

تاب آوری 
نهادی

بستر نهادی 
)میزان(*

وضعیت آگاهی از وجود نهادهایی در ارتباط با مدیریت بحران، وجود گروه های داوطلب در 
محله، میزان پای بندی به دستورالعمل های قانونی در جهت پیشگیری از بحران، میزان 

مشارکت در تصمیم گیری برای محله، وجود مشوق های مالی یا فنی برای آمادگی از طریق 
مشارکت با شهرداری در مورد مقاوم سازی و نوسازی مسکن و مسئولیت پذیری نهادها 

)مستقیم(.

که به  درصد افرادی 
سؤاالت باالتر از حد میانگین 

به دست آمده ی مربوط به این 
بخش پاسخ داده اند.

عملکرد 
نهادی 
)تعداد 

سازمان های 
تأثیرگذار(*

میزان رضایت ساکنان محله از وضعیت عملکردی نهادهای مؤثر در کاهش آثار ناشی از بحران 
)مستقیم(

که به سؤاالت  درصد افرادی 
مربوط به این بخش باالتر از حد 

میانگین به دست آمده پاسخ 
داده اند.

روابط نهادی*

وضعیت روابط ساکنان محله با نهادهای محلی مثل شورا و شهرداری، همکاری نهادها در 
تسهیل قوانین، دادن اعتبارات، وام و ... برای ساخت وساز مسکن مقاوم، آموزش های الزم برای 

واکنش مناسب و سریع از طرف نهادها و میزان جوابگویی نهادهای خدماتی در صورت وقوع 
)مستقیم(

که به سؤاالت  درصد افرادی 
مربوط به این بخش باالتر از حد 

میانگین به دست آمده پاسخ 
داده اند.

که با ستاره مشخص شده اند از طریق توزیع پرسشنامه حاصل می شوند.توضیحات مواردی 
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تحلیل یافته ها
در  ــاب آوری  ت و تصویر 3، وضعیت شاخص های  در جــدول 4 
به  اســت.  شــده  محاسبه  قزوین  شهری  مجموعه ی  مــحــدوده ی 
به  و  نرمال  اعــداد  کلیه ی  شاخص ها،  کــردن  قیاس  قابل  منظور 
درصد بیان شده اند. همچنین، با تعریف حد بهینه ی شاخص ها، 
فاصله ی هر شاخص از حد بهینه از طریق فرمول های بیان شده در 
بیان شده،  بند 4  آنچه در  به  با توجه  بند 4 محاسبه شده است. 
خواهد  یک  برابر  بخش  هر  در  تــاب آوری  بهینه ی  ع  مجمو مقدار 
ــاب آوری  ت به  مربوط  چهارگانه ی  ابعاد  بین  اســاس،  ایــن  بر  بــود. 
تـــاب آوری  شــاخــص  در  قــزویــن  شــهــری  مجموعه ی  مــنــطــقــه ای، 
اجتماعی، با 8 درصد فاصله از مقدار بهینه ی متناظر خود، بهترین 
که  است  حالی  در  این  دارد.  ابعاد  دیگر  با  مقایسه  در  را  وضعیت 
تاب آوری اقتصادی در مجموعه ی شهری قزوین20 درصد از مقدار 
کالبدی - فضایی  تــاب آوری  برای  فاصله  این  دارد.  فاصله  بهینه 
45 درصد و برای تاب آوری نهادی 48 درصد از مقدار بهینه است. 

بدین ترتیب، ارتقای تاب آوری نهادی در سطح مجموعه ی شهری 
کلی  قزوین مهم ترین اولویت در برنامه ریزی برای ارتقای تاب آوری 
کالبدی - فضایی و اقتصادی نیز در رده های بعد قرار  است. ابعاد 

دارد.
نیز  بعد  هر  به  مربوط  شاخص های  مــورد  در  را  تحلیل  همین 
وضعیت  اجتماعی،  شــاخــص هــای  بین  در  داد.  انــجــام  مــی تــوان 
از  بهتر  زنــان  و جمعیت  زیــر 6 ســال  و  بــاالی 65  شاخص جمعیت 
وضعیت بهینه ی محاسبه شده است. در مقابل، وضعیت سرمایه ی 
دارد.  محاسبه شده  بهینه ی  مقدار  با  زیــادی  فاصله ی  اجتماعی 
بدین ترتیب، در بین شاخص های مربوط به تاب آوری اجتماعی، 
گیرد.  قرار  برنامه ریزی  اولویت  در  باید  اجتماعی  ارتقای سرمایه ی 
و  گروه ها  سازمان دهی  و  اجتماعی  برنامه ریزی  طریق  از  مهم  این 
مشارکت  جذب  جهت  راهکارهایی  ــه ی  ارائ و  مردمی  تشکل های 
باید  همچنین،  است.  امکان پذیر  مختلف  برنامه های  در  مردمی 

 
تصویر 2: محدوده ی مجموعه ی شهری قزوین ]42[

در  اجتماعی  تاب آوری  گون  گونا شاخص های  وضعیت   :4 تصویر 
مجموعه ی شهری قزوین ]نگارندگان، 1393[

 

 حد بهینه 

گون تاب آوری در مجموعه ی شهری قزوین  گونا تصویر 3: وضعیت ابعاد 
]نگارندگان، 1393[

 حد بهینه  
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بحران  مدیریت  بحث  با  مرتبط  نهادهای  به  مردم  اعتماد  میزان 
افزایش یابد.

مربوط  شاخص های  بین  در  بــه دســت آمــده،  نتایج  بــر اســاس 
مقایسه  در  اشتغال  کــز  مــرا مساحت  نیز،  اقتصادی  ــاب آوری  تـ بــه 
کــز  مــرا شــاخــص  ولـــی  دارد.  بــهــتــری  وضــعــیــت  بهینه  شــاخــص  ــا  ب
بزرگ مقیاس با 56 درصد فاصله از حد بهینه و جمعیت شاغالن با 

گیرند. 49 درصد فاصله وضعیت مناسبی ندارند و باید مد نظر قرار 
کالبدی - فضایی  ــاب آوری  ت به  مربوط  شاخص های  بین  در 
بهینه  حد  با  بیمارستانی  تخت های  تعداد  به  مربوط  شاخص  نیز، 
آن  از  بعد  )حــدود 93 درصــد(.  دارد  توجهی  بسیار جالب  فاصله ی 
از  فاصله  43 درصــد  با  منطقه  ساخته شده ی  سطح  شاخص  نیز، 
شاخص  این  دارد.  قــرار  برنامه ریزی  دوم  اولویت  در  بهینه  مقدار 
به  مــربــوط  شاخص  و  دارد  فاصله  بهینه  حــد  بــا  ــد  40 درصـ حــدود 
سطح شبکه های دسترسی با عملکرد شریانی نیز حدود 34 درصد 

با  8 درصــد  حدود  در  نیز  30 ســال  باالی  ساختمان های  شاخص  و 
مقدار بهینه فاصله دارد.

همه ی  نــهــادی،  تـــاب آوری  بــه  مــربــوط  شاخص های  بین  در 
شاخص ها فاصله ی محسوسی با مقدار بهینه دارند. در این بین، 
شاخص عملکرد نهادی با 53 درصد فاصله از مقدار بهینه وضعیت 
نامناسب تری دارد. بعد از آن، شاخص بستر نهادی با 50 درصد و 
روابط نهادی با 40 درصد فاصله از مقدار بهینه در رده های بعدی 

قرار دارند.
در پایان، در تصویر 8، شاخص های ذیل هر بعد با هم مقایسه 
شده است. در بین شاخص های مورد بحث، شاخص نسبت تعداد 
که  اجتماعی،  سرمایه ی  و  کل  جمعیت  به  بیمارستان  تخت های 
می گیرند،  جای  اجتماعی  و  کالبدی - فضایی  ابعاد  در  به ترتیب 

فاصله ی بیشتری از حد بهینه دارند.

جدول 4: تحلیل سنجه های تاب آوری مجموعه ی شهری قزوین

ابعاد تاب آوری اجتماعی تاب آوری اقتصادی کالبدی ـ فضایی تاب آوری  تاب آوری نهادی

ی 65 سال و زیر 6 سال
ت باال

جمعی

ت زنان
جمعی

ت دیپلم و باالتر 
صیال

ی تح
ت دارا

جمعی
در منطقه

ی اجتماعی
سرمایه   

ش بیمه
ت پوش

افراد تح

ت شاغالن
جمعی

ت 
ش صنع

ت مراکز اشتغال در بخ
مساح

ی
و کشاورز

س
گ مقیا

ب وکار بزر
مراکز کس

ط فقرند
ی که باالتر از خ

افراد

ت، گاز، برق، 
طول لوله های اصلی نف
آب و ...

ی معابر با عملکرد شریانی 
سطح شبکه 

در منطقه

ی 30 سال
ی باال

ساختما ن  ها

ی بیمارستان به 
ت ها

ت تعداد تخ
نسب

ت
جمعی

ی منطقه
سطح ساخته   شده 

ی
بستر نهاد

ی
ط نهاد

رواب

ی
عملکرد نهاد

میزان 
عددی

75847 321491 78858 - 421656 184884 73244.3 2588.4 500058 1416.2 28264.4 65415 22940 12552.9 **96 **127 **107

درصد 11.51 48.79 38.27 22 64 28.06 51.4 1.81 75.9 1 19.8 43.9 1 8.81 25 33 0.28

حد بهینه 
)درصد(

22 51 60 90 81 55 36 0.8 89 0.6 30 40 29 5.02 50 55 60

FRI 1.91 1.04 0.64 0.24 0.79 0.51 1.43 0.44 0.85 0.60 0.66 0.91 0.03 0.57 0.5 0.6 0.47
CIR 0.92 0.8 0.55 0.52
AIR 0.69

* این نوع شاخص ها با میزان تاب آوری رابطه ی عکس دارند.
که، از مجموع 384 نفر جامعه ی نمونه، مقدار شاخص مورد نظر در آن ها باالتر از حد متوسط طیف لیکرت بوده است.  ** این عدد در واقع درصد افرادی است 

]نگارندگان، 1393[

در  اقتصادی  تاب آوری  گون  گونا شاخص های  وضعیت   :5 تصویر 
مجموعه ی شهری قزوین ]نگارندگان، 1393[

 

 حد بهینه 

گون تاب آوری کالبدیـ  فضایی در  تصویر 6: وضعیت شاخص های گونا
مجموعه ی شهری قزوین ]نگارندگان، 1393[

 حد بهینه  
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جمع بندی و نتیجه گیری
ارزیـــابـــی و مــقــایــســه ی مقادیر  هـــدف اصــلــی مــقــالــه ی حــاضــر 
تــــــاب آوری مــنــطــقــه ای در سطح  ابـــعـــاد مــخــتــلــف  ــای  ــص ه ــاخ ش
مجموعه ی شهری قزوین با حد بهینه ی مقادیر این شاخص ها در 
پژوهش،  این  در  بهینه  تعریف حد  منظور  به  است.  سطح جهانی 
که مقدار عددی هر شاخص در مناطقی در سطح  چنین فرض شد 
که  که تا کنون در آن ها بحران های متعددی اتفاق افتاده  جهان را 
کالیفرنیا( می توان حد  و  ژاپن  برابر آن ها تاب آور بوده اند )نظیر  در 
یافته ها  نتایج  گرفت.  در نظر  شاخص  هر  بــودن  تــاب آور  بهینه ی 
که، در بین ابعاد مختلف تاب آوری، مجموعه ی  کی از آن است  حا
شهری قزوین به لحاظ ابعاد روابط نهادی )با 0.48 فاصله از مقدار 
 0.45 )بــا  کالبدی - فضایی  ابــعــاد  سپس  و  ــــاب آوری(  ت بهینه ی 
فاصله از مقدار بهینه ی تاب آوری( وضعیت نامناسب تری دارد. در 
رده های بعدی نیز، به ترتیب ابعاد اقتصادی و اجتماعی )به ترتیب 
با 0.2 و 0.08 فاصله از مقدار بهینه ی تاب آوری( قرار دارند. بررسی 

به جز  شــاخــص هــا،  بین  در  کــه،  داد  نــشــان  شــاخــص هــا  تفصیلی 
دو شاخص جمعیت زنان و جمعیت باالی 65 و زیر 6 سال، از بعد 
کشاورزی،  کز اشتغال در بخش صنعت و  اجتماعی، و مساحت مرا
کالبدی - فضایی، باقی شاخص ها از حد بهینه پایین ترند.  از بعد 
اما در این بین، شاخص نسبت تخت های بیمارستان به جمعیت 
کالبدی - فضایی )با 0.93 فاصله از مقدار  مربوط به بعد تاب آوری 
 0.76( اجتماعی  ــاب آوری  تـ بعد  از  اجتماعی  سرمایه ی  بهینه(، 
از  بزرگ مقیاس  کسب وکار  کز  مرا مساحت  بهینه(،  مقدار  از  فاصله 
بعد تاب آوری اقتصادی )با 0.56 فاصله از مقدار بهینه( و شاخص 
مقدار  از  فاصله   0.53( نهادی  ــاب آوری  تـ بعد  از  نهادی  عملکرد 
برنامه ریزی  اولویت  در  باید  و  دارند  نامناسب تری  بهینه( وضعیت 
تخصیص  و  برنامه ریزی ها  در  است  ضروری  بنابراین،  گیرند؛  قرار 
ارتقا و بهبود بخش های دارای اولویت توجه ای ویژه ای  منابع به 
بشود. به منظور افزایش تاب آوری در منطقه ی مورد مطالعه موارد 

ذیل پیشنهاد می شود:
گسترش مطالعات علمی همه جانبه و هماهنگ برای شناخت 	 

هر چه بیشتر بر موضوع و انواع مخاطرات پیش روی منطقه و 
اولویت  بندی آن ها.

سطح 	  در  بحران  مدیریت  امر  در  مسئول  سازمان های  تعریف 
منطقه و افزایش هماهنگی میان سازمان های مسئول و تهیه ی 

برنامه های مرتبط با هدف ارتقای بستر و روابط نهادی.
ایجاد زمینه های اعتمادسازی میان مردم و مسئوالن در راستای 	 

ارتقای عملکرد نهادی سازمان ها.
افزایش ضریب ایمنی در ساخت وسازهای جدید.	 

در  نهادی  تاب آوری  گون  گونا شاخص های  وضعیت   :7 تصویر 
مجموعه ی شهری قزوین ]نگارندگان، 1393[

گون تاب آوری منطقه ای در مجموعه ی شهری قزوین ]نگارندگان، 1393[ گونا تصویر 8: وضعیت شاخص های 

 حد بهینه  

 

 حد بهینه 
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ساخت و بهینه سازی زیرساخت ها و تجهیزات الزم.	 
کز درمانی و بهداشتی با توجه به فاصله ی 	  ارتقای وضعیت مرا

نسبتًا زیاد آن با وضعیت موجود در مناطق تاب آور.
تولید در نسبت 	  کسب وکار بزرگ مقیاس و  کز  توزیع مناسب مرا

کز در  کم این مرا کاهش ازدحام و ترا با مناطق مجاور به منظور 
منطقه.

گاهی های 	  ح ها و برنامه هایی با هدف افزایش سطح آ تهیه ی طر
گون مدیریت بحران مردم در زمینه ی بحران و مراحل گونا

توجه به برنامه هایی با هدف افزایش میزان سرمایه ی اجتماعی 	 
کنان. در میان سا

استفاده از دانش، نوآوری و آموزش برای ایجاد فرهنگ امنیت 	 
و تاب آوری در محدوده ی مجموعه ی شهری.

در پایان، به منظور تکمیل پژوهش پیش رو، پیشنهاد می شود 
در  تــاب آوری  فضایی  توزیع  سنجش  راستای  در  دیگری  مطالعات 
وزنی،  روش هــای  از  استفاده  با  استان،  و  شهری  منطقه ی  سطح 

انجام شود تا فهم تاب آوری منطقه ای بیشتر امکان پذیر شود.

پی نوشت
1. Holling
2. Norris
3. Bruneau
4. community and regional resilience institute )CARRI(
5. Syed Ainuddin Jayant Kumar Routray
6. Tod Jones
7. Ningaloo Coast Regional
8. Xi Zhang
9. Stuart Dawley
10. Kathryn A. Foster
11. Buffalo-Niagara Falls Metropolitan Area
12. Baseline Resilience Index Conditions )BRIC(
13. Disaster Resilience of Place-Based )DROP(
14. Community Base Disaster Management )CBDM(

کستان، در ارزیابی  گروه جغرافیای دانشگاه پا 15. این روش را Syed Ainuddin، استاد 
ج از  کرده است. مقاله ی مستخر میزان تاب آوری دو استان از Baluchistan ارائه 

 Natural در مجله ی ،»DOI 10.1007/s11069-012-0201-x« ،مطالعه ی وی
Hazards در سال 2012 به چاپ رسیده است.

16. Resilience Factor Index)RFI(
کاهش می یابد. 17. با افزایش میزان شاخص، میزان تاب آوری نهایی 

18. Component Resilience Index )CRI(
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