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مسکوني و تدوين يک  -آوري اجتماعي در محالت تاريخيتحليل قياسي ميزان تاب

 آن ارتقاي براي عملياتي –برنامه راهبردي 

 (همدان شهر چرچره و قربان برج محالت: مطالعه مورد)

 2اکبريانزهرا ، 1یقیذاکرحق انوشیک

 84تا  22از صفحه 

 چكيده

اند و در آينده نیز قابل حذف نخواهند بود. اين بالياي طبیعی همواره در طول حیات کره زمین وجود داشته
رو شدناتت آيندد  از ايدنشدمار میيابی به توسعه پايددار جوامدا انندانی بهاساسی براي دستباليا چالش 

پذيري جوامدا توانندته اسدت جاي داه مناسدبی در هاي دستیابی بده پايدداري بدراي کداهش آسدی شیوه
هاي ملی هر کشور باز کند. بر اين اساس شدراي  مللدوبی بدراي کداهش کارآمدد و مد  رتر گذاريسیاست

ترين عنوان يکی از مهمآوري بهرها در سلوح مختلف مديريت سوانح ايجاد شده است. در اين میان تابتل
آور توانايی يا ظرفیدت اجتمداعی بدا يی در عوامل تحقق پايداري در نظر گرفته شده است  زيرا جواما تاب

بر ايدن اسداس، در ايدن پد وهش گويی و بازيافت فوري در زمینه ا رات بحران دارند  برآورد، آمادگی، پاسخ
منکونی بدا جامعده  -گیري آن در محالت تاريخیسعی دارد با شناسايی عوامل ايجادکننده تابآوري و اندازه

نمونده محدالت بدرر قربدان و  يهداهمدان و گروه منکونی – یخيتار فتساکنان محالت مختلف با يآمار
برآورد حجم نمونه  يگیري تصادفی و روش تجربی برابا روش نمونه 1841و  2184 يهاتیچرچره با جمع

هاي مقابله با ا رات سوانح طبیعی در اين محالت باشدد  به دنبال يافتن روش نهيو مقا لیبا استفاده از تحل
 -ت تداريخیآوري اجتماعی از چارچوب نظري استخرار شد و در محدالگذار بر تابمتغیرهاي تأ یر رواز اين

 نامه و فن مصاحبه مورد بررسی قرار گرفت. منکونی مورد ملالعه با ابزار پرسش

آوري اجتماعی اين محالت است. راهبرد اتخاذ اين بررسی حاکی از مللوب نبودن سلح تاب نتايج
 در تهاجمی راهبرد همدان، شهر منکونی –شده بر اساس ارزيابی عوامل داتلی و تارجی محالت تاريخی

 و منکونی -تاريخی محالت در موجود توانمندي از باينتمی اساس، اين بر است  شده گرفته نظر
 .داد افزايش را محالت آوريتاب بتوان تا کرد استفاده احنن نحو به رو پیش هايفرصت

 .منکونی، توسعه پايدار -آوري اجتماعی، سوانح طبیعی، محالت تاريخیتاب :هاکليد واژه

                                                                                                                   
 K.zakerhaghighi@gmail.com، واحد همدان یدانش اه آزاد اسالم يگروه شهرساز دانشیار - 1

 akbarian1844@gmail.com واحد همدان ، یدانش اه آزاد اسالم ،يشهر يزيرارشد برنامه یکارشناس يدانشجو  - 2

11/18/88تاريخ دريافت:   

 24/14/88تاريخ پذيرش: 

 انتظامي جغرافياي پژوهشنامه

 4931 زمستان ،دوازدهم، شماره سومسال 
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 (1288 زمنتان، دوازدهمپ وهشنامه جغرافیاي انتظامی )سال سوم، شماره 

  مقدمه

اي طبیعی در طول حیات کره زمین وجود داشته بالياي طبیعی همواره به عنوان پديده

عنوان چالشی اساسی در (. اين باليا به18 :1244 )قنواتی و همکاران، و تواهند داشت

هاي بنابراين شناتت شیوه شوند يابی به توسعه پايدار جواما اننانی محنوب میدست

ريزي و پذيري در برنامهسیله ال وهاي مختلف کاهش آسی ويابی به پايداري بهدست

هاي ملی هر کشور باز گذاريمديريت سوانح وارد شده و جاي اه مناسبی در سیاست

کرده است تا شراي  مللوبی را براي کاهش کارآمد و م  رتر تلرها در سلوح مختلف 

آوري يکی اين میان تاب(. در 21: 1281 )رفیعیان و همکاران، مديريت سوانح ايجاد کند

چرا که ن اه   (21: 1281)رفیعیان و همکاران،  ترين عوامل تحقق پايداري استاز مهم

هاي بحران تواند رويکرد کاملی براي مقابله با چالشهاي بحران، نمیبه مديريت آسی 

گويی آور توانايی يا ظرفیت اجتماعی با يی در برآورد، آمادگی، پاسخباشد و جواما تاب

 (. 8: 1281 )رفیعیان و ملهري، و بازيافت فوري در زمینه ا رات بحران دارند

آوري در شهرهاي کشورمان از اين لحاظ ضروري است که لزوم توجه به اهمیت تاب

هاي طبیعی از جمله زلزله همعرض تلر پديد هاي مختلف دراکثر اين شهرها به گونه

  هیمالیا است –قرار دارند که دلیل آن قرارگیري کشورمان بر روي کمربند زلزله آلپ 

آوري( در اين شهرها ها و اصول کاهنده بالياي طبیعی )تابپرداتتن به برنامه بنابراين

محالت  هه به اينکبا توجهاست. هاي ناشی از اين پديدهشرط اساسی در کاهش آسی 

  دهندسزايی از شهرهاي کشورمان را به تود اتتصاص میهمنکونی سهم ب –تاريخی

ترين نقش را ايفا ال وي برگرفته از اجتماعات محلی مهم ،آوريبنابراين در مفهوم تاب

هاي براين اساس توجه به محالت بافت  (8: 1281 )رفیعیان و ملهري، کندمی

ها، ها و آشفت یمنظور توانايی افراد براي انلباق با تنشمنکونی اين شهرها به –تاريخی

تر هاي اجتماعی و به بیان دقیقگنیخت یهمهاي بازيابی براي کاهش ازانجام فعالیت

عنوان آوري شهر همدان بهرو بررسی تاباز اين  آوري اجتماعی ضروري تواهد بودتاب

چرا   رسدهاي طبیعی در کشور مهم به نظر میلر پديدهيکی از شهرهاي در معرض ت

 و افراد مجموعهمنکونی باارزشی است و با وجود  -که اين شهر داراي محالت تاريخی

 اجتماعی ظرفیت ،متنوع اقتصادي تصوص به و مذهبی فرهن ی، اجتماعی، هايوي گی

 بازيابی و سازگارانه رفتار حفظ و تغییرات با انلباق و دادن نشان واکنش در متفاوتی
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 42 ...نکونی و تدوين يک برنامهم -آوري اجتماعی در محالت تاريخیتحلیل قیاسی میزان تاب

همچنین سوابق تاريخی و اسناد علمی مکتوب حاکی از در  .دارند طبیعی سوانح از يافتن

معرض تلر بودن اين شهر در برابر سوانح طبیعی از جمله زلزله به دلیل قرارگیري اين 

اصفهان است، پس  –ساتتی ايران مرکزي و در زير ايالت تکاب شهر در ايالت لرزه زمین

منکونی به وسیله  -آوري اجتماعی در اين محالت تاريخی توجه به لزوم ايجاد تاب

در محالت با ارزش  ها، مهارت، ن رش و سرمايه اجتماعیسلح دانش و آگاهیافزايش 

عنوان بخشی اساسی از شهر ضروري تواهد بود. نکته حائز اهمیت اينجاست اين بافت به

عد اجتماعی آوري از جمله بُپ وهش در رابله با ابعاد مختلف تاب که تاکنون چندين

اما از آنجايی که هر   براي برتی از شهرهاي کشورمان انجام شده و در حال انجام است

هاي اجتماعی يک توان وي گیهاي اجتماعی تاص تود است و نمیشهر داراي وي گی

آوري در محالت بعد اجتماعی تابکار برد  زم است هها بشهر را براي تمامی شهر

هاي منکونی شهر همدان براي مقابله با وضعیت تلرپذيري در برابر پديده –تاريخی 

 طبیعی بررسی شود.

 پژوهش روش

 در ساکن افراد پ وهش آماري جامعه. دهدمی قرار مدنظر را قیاسی تحلیل پ وهش اين

دو محله برر قربان و چرچره  و است همدان شهر منکونی-تاريخی بافت مختلف محالت

هاي نمونه براي تحلیل قیاسی انتخاب عنوان گروهبه 1841و  2184هاي با جمعیت

شده روش تصادفی و برآورد حجم نمونه روش تجربی  گیري انتخاباند. روش نمونهشده

عنوان حجم نمونه در نظر گرفته از جمعیت هر محله به درصد 1/2بر اين اساس   است

 براي. است شده استفاده میدانی و اسنادي هايروش از اطالعات آوريجما برايشده و 

 اساس بر پرسش 8 طراحی با همراه هايیمصاحبه اجتماعی آوريتاب میزان گیرياندازه

 طیف و( سه شماره نمودار) نظري چارچوب از شده شناسايی تأ یرگذار متغیرهاي

 گرفته صورت همدان منکونی -تاريخی ملالعه مورد محالت در ساکن افراد از لیکرت

 دهد.کنندگان براساس محالت را نشان میشرکتجدول شماره يک توزيا فراوانی . است
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 (1288 زمنتان، دوازدهمپ وهشنامه جغرافیاي انتظامی )سال سوم، شماره 

 کنندگان براساس محالت(: توزيع فراواني شرکت1جدول شماره )

 درصد تجمعي درصد معتبر درصد فراواني محالت

 1/81 1/81 1/81 84 1محله

 1/111 1/21 1/21 82 2محله 

   1/111 121 مجموع

 21 /1 و 1 گويان از محله شمارهدرصد پاسخ 1/81 دهد کهجدول با  نشان می

 هنتند. 2درصد از محله 

 
 محالتاساس  کنندگان برتوزيع فراواني شرکت(: 1نمودار شماره )

 پژوهشسؤال و فرضيه اصلي 

 سؤال اصلي پژوهش حاضر عبارت است از:

هاي سوانح طبیعی در بافتدر برابر  آوريتاب افزايشهاي اجتماعی عوامل و م لفه

 کدامند؟ منکونی -تاريخی

 اصلي پژوهش حاضر عبارت است از:فرضيه 
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ها، مهارت، ن رش و )سلح دانش و آگاهی هاي اجتماعیرسد بین م لفهبه نظر می

 منکونی شهر همدان –در بافت تاريخی  آوري شهريو افزايش تابسرمايه اجتماعی( 

 داري وجود دارد.رابله معنی

 پژوهشپيشينه 

 همکاران، و رفیعیان) رودمی کاربه« گذشته به بازگشت» مفهوم به اغل  آوريتاب واژه

 یالديم1882 سال در هولینگ توس  بار نخنتین اصلالح اين(. 21-21 :2112

 سال از سوانح مديريت به واژه اين ورود. است شده ملرح اکولوژيکی مفهومی عنوانبه

چهارچوب کاري هی و داراي سه  .است گرفته صورت هی و کنفرانس جريان در و 2111

ترين چهارچوب جهانی براي کاهش هدف راهبردي و پنج اولويت اقدام است و جاما

که، اول اين  آوري به دو دلیل مهم استرود. تابشمار میپذيري و مديريت باليا بهتلر

بینی طور کامل قابل پیشهاي اجتماعی و فناوري شده بهپذيري سینتمچون آسی 

آور بايد در مواجهه با حوادث بهتر ها در شهرهاي تابکه، مردم و دارايیو دوم اين نینت

 همکاران، و صالحی) پذير هنتند، عمل کنندها و جوامعی که کمتر انلباقاز مکان

 تعاريف شماره دو، جدول و آوريتاب تعاريف از برتی شماره يک، ولجد(. 112: 2111

 . دهدمی نشان مختلف علوم در را آوريتاب

 آورتاب تعاريف: (2شماره ) جدول

 تعريف نويسنده

Holling, 1882 دارد را قبلی مقاومت هنوز که حالی در تغییرات، جذب براي سینتم توانايی از معیاري. 

Pimm, 1848 سامانینابه از بعد اول حالت به سینتم يک بازگشت. 

Wildavsky,1881 
 و تدرمیم يدادگیري،. بروزشدان از پدس غیرمترقبده تلرات ۀعهد از برآمدن ظرفیتِ به

 .بازيابی

Adger, 2111 
 و تدارجی هدايتدنش بدا مقابلده بدراي جوامدا يدا هداگروه توانايی اجتماعی آوريتاب

 .است محیلیزينت و سیاسی تغییر اجتماعی، ا ر يک عنوانبه اتتال ت

 
Carpenter et 

al,2111 
 

 حالدت از کده آن بددون کندد جدذب اسدت قدادر سینتم که زيانی و تخري  میزان -1

 شراي  در تود تجديد و دهیسازمان براي سینتم توانايی میزان -2. شود تارر تعادل

 تقويدت و يدادگیري ظرفیدت افدزايش و ايجداد در سیندتم تواندايی میزان -2. مختلف

 .شراي  با سازگاري

Pellig,2112 آمیزمخاطره هايتنش با انلباق يا مقابله براي اجتماعی عامل يک توانايی. 

Cardona, 2112 ها.آن ترمیم و منفی آ ار هضم براي ديدهآسی  هاياکوسینتم يا جواما ظرفیت 
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 (1288 زمنتان، دوازدهمپ وهشنامه جغرافیاي انتظامی )سال سوم، شماره 

 تعريف نويسنده

Kendra & 

Wachtendorf, 

2112 

 .فردهب منحصر يا العاده تارق حوادث به گويیپاسخ توانايی

UNISDR, 2111 
 مقاومدت شددن، سازگار براي تلرات معرض در اجتماع يا جامعه سینتم، يک ظرفیت

 .آن ۀادام و ساتتار و عملیات از قبولی قابل سلح به رسیدن براي دادن تغییر يا کردن

 

Sapirstein, 2118 
 

بلکده  ،داتلدی يدا تدارجی و نده فقد  رفدا مد  ر آنآوري توانايی مواجه با بحران تاب

وسدیلههبد شدکل تغییر شدن پديدار و آن وسیلههب شدن ، قويچنین يادگیري از آنهم

 .است گروهی هم و فردي آن، هم

 

 

Manyena, 2118 

 معدرض در بدالقوه طدوربده کده اجتمداعی يدا جامعه سینتم، يک از ظرفیتی آوريتاب

 تغییدر يدا مقاومدت وسدیلههب که است شراي  با انلباق براي است گرفته قرار مخاطرات

 ايدن. پذيردمی صورت ساتتار و عملکرد از قبولی قابل سلح حفظ و دستیابی منظوربه

 افدزايش بدراي تدود سدازماندهی در اجتمداعی سیندتم توانايی میزان وسیلههب موضوع

 تقلیدل اقددامات بهبدود و بهتدر آيندده حفدظ براي گذشته حوادث از يادگیري ظرفیت

 .شودمی مشخص تلرپذيري

Norris et al., 2114 
 يدک وقدوع از بعدد انلبداقی هدايظرفیدت از ايمجموعه پیوستن بهم فرآيند آوريتاب

 .است سازش و فعالیت از مثبتی سیري ت  براساس اتتالل

و  1(  )نوريس22: 1281همکاران، و رفیعیان)  (24: 1282 رضايی،)  (81: 1282 همکاران، و بدري): از برگرفته

 (.288: 2111، 8(  )اجر8: 2118، 2(  )سیپراشتاين828: 2118، 2يِینا(  )مان121: 2114همکاران، 

 مختلف علمي هايرشته در آوريتاب تعاريف: (3شماره ) جدول

 تعاريف علوم

 اکولوژيکی
ي اکولوژيکی براي جذب اتتال ت و نیز براي حفظ هاآوري به ظرفیت سینتمتاب

 شود. بازتوردها، فرايندها و ساتتارهاي  زم و ذاتی سینتم اطالق می

 اجتماعی –اکولوژي

ها باعث افزايش يادگیري براي زندگی با وجود تغییرات و عدم قلعیت، تنوع تقويت

دانش به منظور يادگیري، شود، ترکی  انواع گوناگون قابلیت يادگیري از سوانح می

ها باعث افزايش قابلیت دهی است و تنوع تقويتسازمان ايجاد فرصت براي تود

 شود. يادگیري از سوانح می

 اجتماعی

ها، توانايی هاي تارجی و آشفت یها يا جواما براي انلباق با تنشتوانايی گروه

ازيابی براي کاهش از هم هاي بواحدهاي اجتماعی در تقلیل مخاطرات، انجام فعالیت

 ها. گیري از فرصتگنیخت ی اجتماعی، توانايی براي بهره

طوري که آنها را قادر به کاهش واکنش و سازگاري ذاتی جواما در برابر مخاطرات به اقتصاد

                                                                                                                   
1 - Norris 
2 - Manyena 
3 - Sapirstein 
4 - Adger 
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 تعاريف علوم

 هاي ناشی از مخاطرات سازد. تنارت

 شناسیروان

ز ظرفیت براي سازگاري  ، جريانی ائنشینی در مقابل مصاتوانايی فرد براي عق 

هاي طو نی مدت و کهاي پیش رو، عملکرد مثبت در پی شُرغم چالشموفق علی

 شديد. 

 علوم پايه
جايی به حالت بهنظر از نوسان مورد نیاز بعد از جاسرعتی که با آن سینتم صرف

 شود. تعادل بر می

 .(22: 1281 همکاران، و رفیعیان)  (28: 1282 رضايی،)  (121: 1282 همکاران، و پريور)برگرفته از: 

 مباني نظري

آوري داري تاب ،شودمشاهده می دو،طور که در نمودار شماره همان :آوريابعاد تاب

پنج بعد اصلی اجتماعی، محلی، اقتصادي، نهادي و کالبدي و محیلی است.  

 
 .آوريتاب ابعاد: (2شماره ) نمودار

 برابر در اينتادگی براي جواما توانايی اجتماعی آوريتاب :اجتماعي آوريتاب

: 2114)نوريس و همکاران،  است شاناجتماعی زيربناي اساس بر تارجی هايتکان

هاي پوياي جواما و تعامل بین دنبال شناسايی وي گیدر واقا اين رويکرد به (.128

هاي هاي جامعه به ظرفیتپذيرياکوسینتم است و به جاي تمرکز بر آسی  –اننان 

هاي تغییرات تواند از تجربهآور میتاب ۀکند. با اين رويکرد جامعسازگاري آن توجه می

و  ءجاي بقاپايدار و عملکرد بهتر استفاده کند و به ۀوجود آمده براي رسیدن به توسعبه

اي به تغییرات هاي نوآورانهروش اتواند بيا تغییر، می حفظ تود در برابر عامل فشار

هاي جوامعی که احتمال بازگشت به حالت واکنش نشان دهد. در اين رويکرد، وي گی
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شوند تا بتوانند با يک روش سازگارانه همراه با تغییر قبلی آنها کم است، شناسايی می

ون ی واکنش مثبت جامعه تارجی دگرگون شوند. همچنین، اين رويکرد براي درک چ 

اي گريزناپذير است، آن جايی که تغییر در هر جامعهبنابراين از آن  به تغییر، مفید است

به   اش به آن نیاز داردگیرد که جامعه براي رسیدن به حالت اصلیرا چیزي در نظر می

تند و عبارت دي ر، در جامعه تود افراد قادر به شکل دادن ت  سیر تغییرات )گذار( هن

شود، نقش مرکزي دارند )رفیعیان و تغییرات ايجاد می ۀدر میزان ا ري که به وسیل

 (. 28-28: 1281همکاران، 

بدين مفهوم است که جامعه  ،آوري محلی با توجه به حوادثتاب آوري محلي:تاب

محلی قادر به اينتادگی در برابر حوادث شديد طبیعی بدون صدمه ديدن از تلفات 

يا ازدست دادن قدرت تولید يا کیفیت زندگی باشد و کمک زيادي از  مخرب و تنارات

 (. 111: 1281)صالحی و همکاران،  تارر از جامعه دريافت کند

طوري که آنها را قادر به ري افراد و جواما بهواکنش سازگاآوري اقتصادي: تاب

 (. 21: 1281)رفیعیان و همکاران،  هاي بالقوه ناشی از سوانح سازدکاهش تنارت

سوانح  ۀريزي و تجربهاي مرتب  با تقلیل تلر، برنامهحاوي وي گی آوري نهادي:تاب

لی در تقلیل ظرفیت جواما براي کاهش تلر، اشتغال افراد مح ۀقبلی است و به وسیل

 (. 21: 1281)رفیعیان و همکاران،  گیردتحت تأ یر قرار می ،تلر

ارزيابی واکنش جامعه و ظرفیت بازيابی بعد از سانحه  محيطي: –آوري کالبديتاب

ها و وابنت ی تلوط لوله، جادهها، واحدهاي منکونی و زير ساتتی مثلمانند پناه اه

 (.21: 1281)رفیعیان و همکاران،  شودهاي دي ر میساتتآنها به زير

هاي مختلف در داتل و اي در قال آوري شهري تاکنون کارهاي ارزندهدر زمینه تاب

کامالً مرتب  از آنها پرداتته  ۀتارر صورت گرفته است که در زير تنها به ذکر چند نمون

 بررسی» عنوان تحت تود مقاله در ،(1281 ،همکاران و صالحی اسماعیلشود. )می

 شهرها که کنندمی بیان« علیت شبکه مدل از استفاده با محیلی آوريتاب میزان

 طبیعی، تهديدات به ننبت که هنتند ايوابنته هم به و پیچیده هايسینتم

 مرکز که است شده اشاره مقاله اين در. پذيرندآسی  بنیار ترورينتی و ساتتاننان

 براي مردم ظرفیت تقويت و پذيريآسی  کاهش براي حوادث برابر در آمادگی آسیايی
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 94 ...نکونی و تدوين يک برنامهم -آوري اجتماعی در محالت تاريخیتحلیل قیاسی میزان تاب

 داده ارائه را حوادث محورجامعه رينک مديريت حوادث، از ناشی تلرات با مواجهه

 تمرکز نقله عنوان به را محلی جامعه تلر کاهش اقدامات چارچوب، اين فرايند و است

 اجرا و ريزيبرنامه نظیر ،برنامه مراحل تمام در جامعه اساس، اين بر  گیردمی نظر در

 مرحله هفت داراي محورجامعه رينک مديريت فرايند. کندمی مشارکت و است منئول

 ريزيبرنامه مشارکتی، رينک ارزيابی جامعه، درک و تفاهم ايجاد جامعه، انتخاب

 طريق از اجرا محلی، رينک مديريت آموزش و تشکیل مشارکتی، رينک مديريت

 يا حاد ه وقوع از قبل تواندمی که است مشارکتی پايش و ارزشیابی و جامعه مديريت

 (. 112: 1281 همکاران، و صالحی) شود اجرا آينده هايرينک کاهش براي آن از بعد

آوري تبیین تاب»( در رساله دکترا تود تحت عنوان 1248، )محمدرضا رضايی

موردي: )زلزله(، ملالعه  منظور کاهش ا رات سوانح طبیعیاجتماعات شهري به

هاي سازنده ها و شاتصههدف از پ وهش تود را تبیین م لفه« شهر تهرانکالن

گیري میزان اندازه آوري و نیزآوري و تعیین سهم عوامل م  ر بر تقويت تابتاب

آوري در ابعاد اجتماعی، اقتصادي، نهادي و کالبدي به منظور مقابله با ا رات سوانح تاب

جامعه آماري  ،است. وي در همین ارتباط هر تهران بیان کردهشطبیعی )زلزله( در کالن

هاي ساکن در محالت مختلف شهر تهران انتخاب کرده است که تود را تانواده پ وهش

محله با استفاده از روش  8با توجه به سلح تحلیل دو وجهی تانوار در محله، تعداد 

موقعیت جغرافیايی و پاي اه اي با لحاظ کردن موادي چون گیري تصادفی طبقهنمونه

تود از  اقتصادي به عنوان نمونه انتخاب و براي حصول به اهداف پ وهش -اجتماعی

نامه در نزد تانوارهاي نمونه هاي اسنادي و میدانی با تأکید بر تکمیل پرسشروش

آوري موجود در محالت دهد که بین تاباستفاده کرده است. نتیجه پ وهش نشان می

محیلی  -آوري آنها در ابعاد اجتماعی، اقتصادي، نهادي و کالبديلح تابنمونه و س

آوري تانوارها نیز تغییر رابله معناداري وجود دارد و با تغییر هريک از آنها، میزان تاب

آوري يابد و نیز، بعد اجتماعی بیشترين تأ یر را در میان ابعاد در تبیین میزان تابمی

که میزان استحکام ساتتمان، وضعیت اقتصادي ، قبل از آنبه عبارت دي ر  داشته است

افراد، میزان تبلیغات و آمادگی نهادهاي دولتی و غیره تأ یر داشته باشند، متغیرهايی 

مثل آگاهی از وقوع زلزله و واکنش منلقی در برابر آن، میزان مهارت افراد و میزان 

 کندآوري بازي میمیزان تاب دانش و سرمايه اجتماعی آنان است که نقش اول را در
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 (.1248)رضايی، 

 براي شهري حکومت» عنوان با تود الهمق در همکاران و تنر توماس همچنین

 وضعیت بررسی به «آسیايی شهر ده در اقلیمی تغییرات آوريتاب بررسی: انلباق

 جنوب و جنوب آسیايی شهر ده در اجتماعی آوريتاب ظرفیت سنجش و حاکمیت

 مین، هوچی شهر هان زو، دانانگ، دالیان، کوچین، چیتاتونگ، چناي، بان کوک،) شرقی

 آوريتاب برنامه يک کامل اجراي و ريزيبرنامه در توانايی کشف براي ،(سورت و نین بو

 انتخاب فرايند اساس بر منتخ  شهرهاي. پردازندمی اقلیمی تغییرات با مقابل در

 ساحلی هاياستان در يا ساحل در موقعیت رشد، نرخ و جمعیت اندازه با مرتب  تکراري

 تمرکززدايی شامل تحلیل دسته پنج محققان. اندشده انتخاب تلرات با مواجهه شیوه و

 و مشارکت پذيري،انعلاف و گويیپاسخ شفافیت، و پذيريمنئولیت استقالل، و

 شناسايی اصلی معیارهاي عنوانبه را شهر اصلی ملالعات از حمايت و تجربه و گنجايش

  (.8: 2118و همکاران،  1)تانر اندکرده

 آورخصوصيات جوامع و شهرهاي تاب

  آورتاب جوامع خصوصيات (الف

 شوندمی درک و شناسايی مرتب ، و مناس  مخاطرات . 

 است الوقوعقري  تلري موقا چه که دانندمی تلر در جواما . 

 هنتند امان در مخاطرات از تلر در افراد . 

 گذر از بعد شاناقتصادي و زندگی جريان در را اتتالل حداقل آور،تاب جواما 

 (. 111: 1281 همکاران، و صالحی) کنندمی تجربه حوادث

  

                                                                                                                   
1 - Tanner 
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 آورب( خصوصيات شهرهاي تاب

 هاتانه در آن مردم که زيرا است  رسیده میزان کمترين به باليا آن در که شهري 

 معقول ساتتمانی قوانین از که هايیزيرساتت و منظم تدمات با هايیمحله و

 اراضی کمبود تاطر به آن در آنکه بدون ،کنندمی زندگی کنندمی پیروي

 هايزمین و تیزسیل هايدشت روي بر قاعدهبی هايسازيتانه مناس ،

 . باشد گرفته صورت دارشی 

 را پايدار شهرنشینی دغدغه که است، گوپاسخ و صالح فراگیر، محلی دولت داراي 

 منابا تأمین به ملزم را تود ناگوار طبیعی رويداد يک از پس و حین قبل، و دارد

 مردم و محلی مقاماتداند. می سازماندهی و مديريت هايظرفیت توسعه براي  زم

 يکدي ر کمک به و کنندمی درک کند،می تهديد را آنها که( رينکی) تلرپذيري

 ناشی تلرپذيري و مخاطرات طبیعی، بالياي تلفات مورد در محلی اطالعات پاي اه

 معرض در که کنانی مورد در  زم اطالعات آن در که کنندمی ايجاد را آنها از

 . شودمی يافت هنتند پذيرآسی  که اشخاصی نیز و تلرپذيري

 در تود شهر ريزيبرنامه و گیريتصمیم در شرکت براي  زم قدرت و اتتیار 

 بومی، و محلی دانش براي مردم و شودمی داده مردم به محلی مقامات کنار

 . شوندمی قائل ارزش تود، موجود منابا و هاظرفیت

 هايفناوري گرفتن کارهب طبیعی، بالياي ا ر کاهش و بینیپیش براي تدابیري 

 از تصوصی، و عمومی اموال ها،زيرساتت حفظ سريا، نظارت و هشداردهنده

 زينت و اقتصادي سرمايه فرهن ی، میراث ها،دارايی ساير و هاتانه جمله

 از ناشی اجتماعی و جنمی هايزيان تا است قادر و است کرده اتخاذ محیلی،

 يا و طبیعی حوادث از ناشی مخاطرات دي ر يا و زلزله شديد، هوايی و آب حوادث

 . برساند حداقل به را اننانی

 تدمات سريا بازگرداندن و فوري بازيابی راهکارهاي اجراي سريا، مقابله توانايی 

 چنین از پس اقتصادي و نهادي اجتماعی، هايفعالیت سرگیري از و اساسی

 . دارد را حواد ی
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 تغییرات برابر در آوريتاب تحقق براي نیز فوق موارد بیشتر که کندمی درک 

 انتشار کاهش نیز و هوايی و آب تغییرات جمله از نامللوب محیلی زينت

 شهرداري بحران مديريت) هنتند برتوردار ايوي ه اهمیت از ايگلخانه گازهاي

 (. 12: 1281 مشهد،

 شودمی استخرار آوريتاب از معیارهايی و اصول با ، در شده ذکر تعاريف به توجه با

 صورت به شماره سه، نمودار و دهندمی شکل را حاضر پ وهش مفهومی چارچوب که

 .کندمی تبیین را آن تالصه

 
 .تحقيق متغيرهاي :(3شماره ) نمودار

 مطالعه مورد محالت

اند. محالت برر قربان و چرچره در رينگ دوم شهر همدان )بافت تاريخی( قرار گرفته

شهید مدنی، تیابان تختی و تیابان  ترداد، بلوار محله برر قربان بین بلوار پانزده

طالقانی و محله چرچره بین تیابان میرزاده عشقی، تیابان شريعتی، تیابان تواجه 

ظاهر محالت به صورتی است که گويا رشید و تیابان سجاد قرار قرار گرفته است. 

ها از سی سال اند و میان ین عمر ساتتماناتیر ساتته شده ۀمحالت در دو يا سه ده

هاي محالت است و هنوز هم در برتی از قنمت ولی اين ظاهر قضیه  کنداوز نمیتج
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هايی با حیاط عرض و تانههاي کمتورد که شامل کوچهشکل قديمی آنها به چشم می

هاي محله برر يکی از مشخصه. هاي چوبی استبزرگ و ديوار تشتی و گلی و پنجره

اي اکثر محالت قديمی محوطهن محله مانند توان نام برد اين است که ايقربان که می

هاي مختلفی از قبیل سوپر دارد که از قديم به چمن امامزاده يحیی معروف بوده و مغازه

شود که صاحبان آنها اغل  مارکت، میوه فروشی، نانوايی و غیره در اين محوطه ديده می

نمادهاي تاريخی  تريناز شاتصافراد قديمی بوده که در همین محل سکونت دارند. 

بودن اين محله وجود يک برر تاريخی مربوط به قرن هشتم هجري قمري به نام قربان 

برگزاري  هاي دائمیوجود کتابخانه، منجد و حنینیه و مکان . از نظر اجتماعیاست

هاي شاتص اجتماعی باعث عنوان کانونجلنات قرآن در محالت مورد ملالعه به

محالت شده است و پارک کودک در محله برر قربان به  افزايش سلح اجتماعی اين

در اين محله مکانی براي گردهمايی ساکنان محله و ارتقاي  عنوان يک فضاي هم انی

    رواب  اجتماعی بین آنان است. 

 
 همدان شهر به نسبت محالت قرارگيري مكان: (1شماره ) تصوير

 Google earthمأتذ: 
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 محالت هوايي  عكس: (2شماره ) تصوير

 Google earthمأتذ: 

 پژوهش نتايج

 -تاريخی بافت محالت در ساکن افراد اجتماعی آوريتاب پ وهش اين در وابنته متغیر

 وضعیت نامهپرسش از حاصل توصیفی هاييافته اساس بر. است همدان شهر منکونی

 2 عدد به عدد اين نزديکی که شد محاسبه 84/2 ساکن افراد اجتماعی آوريتاب کلی

 بافت محالت در اجتماعی آوريتاب اولیه مفاهیم گیريشکل و وجود از نشان( مد)

 میان ین مقادير ارزيابی به توجه با )جدول شماره چهار(. است منکونی -تاريخی

 در نزولی روندي واقا در که گفت توانمی ملالعه مورد محالت در اجتماعی آوريتاب

 شودمی مشاهده 82/2 و 84/2 به 1 و 2 محله از ترتی هب اجتماعی آوريتاب میزان

  )جدول شماره پنج(.

 آوري. (: آمار توصيفي متغير تاب4جدول شماره )

 

 مد ميانه انحراف معيار ميانگين معيار

 2 84/2 818/1 88/2 آوريتاب

www.SID.ir

WWW.SID.IR
WWW.SID.IR


Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 

 
 

 92 ...نکونی و تدوين يک برنامهم -آوري اجتماعی در محالت تاريخیتحلیل قیاسی میزان تاب

 
 آوري(: نمودار هيستوگرام متغير تاب4نمودار شماره )

 ي اجتماعي بر اساس محالت.آورتاب(: آمار توصيفي 5جدول شماره )

 انحراف معيار ميانگين معيار

  81/1 82/2 (1آوري )محله تاب

 82/1 84/2 ( 2ي )محلهآورتاب

 آزمون فرضيات 

 زم اسدت بدراي بررسدی نرمدال بدودن متغیرهداي  ابتدا قبل از بررسی فرضیات پ وهش

 اسمیرنف استفاده کنیم. –کولموگروفتحقیق از آزمون 

{
H1:   متغیر داراي  توزيا نرمال است

H1:  متغیر داراي توزيا نرمال نینت
 

 پردازد. می جدول شماره شش، به بررسی نرمال بودن متغیرهاي پ وهش
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 (: بررسي وضعيت نرمال بودن متغيرهاي تحقيق6جدول شماره )

 متغيرهاي تحقيق

 هاي مفيدآماره

 توسعه پايدار آوريتاب

 824/1 211/1 سلح معناداري

آوري و توسدعه با توجه به جدول فوق از آنجايی که سلح معناداري متغیرهداي تداب

است  بنابراين متغیرهداي ذکدر شدده نرمدال هندتند و شدراي   11/1پايداري بیشتر از 

 استفاده از آمارهاي پارامتري را دارند.

 .است متوس  حد از شتریب نظر مورد جامعه درآوري تاب زانیم :اول هيفرض

 بافت با ملالعه مورد محالت در اجتماعی آوريتاب میزان پ وهش اين اول فرضیه در

. بدراي تائیدد فرضدیه است شده گرفته درنظر( 2 عدد) متوس  حد در منکونی -تاريخی

اسدتفاده از آزمدون شدود. علدت پ وهش از آزمون تی )میان ین يک جامعه( اسدتفاده می

آوري نرمال بوده است. بدراي انجدام آزمدون فرضدیه فدوق متغیر تاب مذکور اين است که

براي مقاينه  اي راتک نمونه Tآوري جامعه را به دست آورد و آزمون توان میزان تابمی

 يتر و يا منداوآوري، کوچک( استفاده کرد. اگر میان ین تاب2با مقدار میان ین فرضی )

تر تر از حد متوس  نینت و اگر بزرگآوري در جامعه مورد نظر بیشباشد، میزان تاب 2

تر از حد متوس  است. ايدن آزمدون آوري در جامعه مورد نظر بیشباشد، میزان تاب 2از 

 ها، میدان ین، انحدراف معیدار وي دو تروجی است: تروجی اول به ترتی  تعداد دادهادار

 .(شماره هفت)جدول د دهشان میتلاي معیار میان ین را ن

 ايتک نمونه Tخروجي اول آزمون  (:7جدول شماره )

براين   کنده میئتروجی دوم مربوط به آمار استنباطی است و نتايج آزمون را ارا

 111/1و سلح معناداري  118، درجه آزادي عدد -828/8 عدد tاساس مقدار آماره 

( است 1H: ) است. با توجه به اين که اين آزمون از نوع آزمون يک دنباله راست

( از 111/1شود. از آنجايی که سلح معناداري )تقنیم می 2مقدار سلح معناداري بر 

توان چنین برداشت کرد که میان ین اين متغیر، تر است، میکوچک 11/1مقدار مفروض 

 انحراف معيار ميانگين نمونه 
خطاي معيار 

 ميانگين

 124/1 818/1 88/2 121 آوريمیزان تاب
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دارد. از آنجايی که حد پايین و با  براي اين متغیر منفی  2داري با عدد اتتالف معنی

فرض    بنابرايناست 2تر بودن میان ین اين متغیر از عدد ند اين به معناي کوچکهنت

ر جامعه مورد نظر بیشتر از آوري دتوان گفت: میزان تاببه عبارتی می  شودصفر رد نمی

 در حد متوس  است.  به عبارتی تقريباً و حد متوس  نینت

 اي براي مقايسه ميانگين يک جامعهتک نمونه Tآزمون  (:8جدول شماره )

 درجه آزادي تي 
سطح 

 معناداري

اختالف 

 ميانگين

 درصدي 55فاصله اطمينان 

 حدباال حد پايين

 -141/1 -222/1 -218/1 111/1 118 -828/8 آوريمیزان تاب

 .دارد وجود معناداري تفاوت( 2) محله و( 1) محله بینآوري تاب لحاظ از :دوم هيفرض

آوري در فرضیه دوم به عنوان فرض صفر چنین مفروض شده است که به لحداظ تداب

. بدراي آزمدون ايدن بین محله برر قربان و محله چرچره تفاوت معنداداري وجدود نددارد

شدود. تروجدی اول منتقل( استفاده مدی Tفرضیه از آزمون مقاينه میان ین دو جامعه )

هداي توصدیفی هدا و شداتصآمار توصیفی مربوط به دو نمونه است که در آن تعداد داده

آوري را بر حن  دو گروه محله برر قربان و محله چرچدره بده صدورت مجدزا متغیر تاب

 دهد. نشان می

 هاي آماري فرضيه دومگروه: (5شماره )جدول 

 انحراف معيار ميانگين تعداد محالت 
خطاي معيار 

 ميانگين

 آوريتاب
 188/1 811/1 821/2 84 محله برر قربان

 188/1 828/1 842/2 82 محله چرچره

شامل دو  تروجی دوم که مربوط به آمار استنباطی است حاوي نتايج آزمون بوده و

پردازد و قنمت دوم نتايج تناوي واريانس دو جامعه میقنمت است: قنمت اول به 

دو حالت تناوي و عدم تناوي واريانس  آزمون تناوي میان ین دو جامعه را براي هر

ها ها برابر و در فرض مقابل واريانسکند. بدين ترتی  در فرض صفر واريانسارائه می

 نابرابر هنتند.
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 .مستقل فرضيه سوم T: (11شماره ) جدول

آزمون لوين براي  

 هابرابري واريانس
 

  فاصله اطمينان

 درصدي 55

 فيشر
سطح 

 معنادار
 تي

درجه 

 آزادي

سطح 

 معنادار

تفاضل 

 ميانگين

انحراف 

 معيار

حد 

 پايين
 حد باال

 آوريتاب

برابري 

 واريانس

 

128/1 

 

821/1 
 

 

881/1- 
 

 

114 

 

888/1 

 

181/1- 

 

141/1 

 

218/1- 

 

188/1 

نابرابري 

 واريانس
  811/1- 88/41 888/1 141/1- 141/1 222/1- 111/1 

تر از سلح معنادار و بزرگ 821/1 سلح معناداري مربوط به آزمون لوين برابر با

شود. سپس اطالعات ها رد نمیبنابراين فرض صفر مبنی بر تناوي واريانس  است 11/1

گیرد. سلح معنادار قرار میگیري در مورد میان ین مورد بررسی سلر اول براي نتیجه

است، پس  11/1تر از ها بزرگ( آزمون تناوي میان ین با فرض تناوي واريانس888/1)

( و محله 1آوري بین محله )توان گفت از لحاظ تاببنابراين می  شودفرض صفر رد نمی

 ( تفاوت معناداري وجود ندارد. 2)

 در آوريتاب میزان دهدمی نشان هافرضیه آزمون و میدانی ملالعات از حاصل نتايج

 بین آوريتاب لحاظ از و نینت متوس  حد از بیشتر( 2 و 1 محالت) نظر مورد جامعه

 .ندارد وجود معناداري تفاوت 2 و 1 محله

 هاپيشنهاد و گيرينتيجه

منکونی در  -تاريخی هاي بافتآوري اجتماعی هدف از انجام اين پ وهش افزايش تاب

هاي ساکن تانوار اجتماعیآوري متغیر وابنته اين پ وهش تاب .استبرابر سوانح طبیعی 

آوري که در بر اساس مفهوم تاب است. منکونی شهر همدان –بافت تاريخی  محالت در

بخش پیشینه پ وهش بیان شد، متغیرهاي منتقل پ وهش شامل: آگاهی، دانش، 

  ت، سن، کیفیت زندگی و دلبنت ی به مکان استآموزش، سرمايه اجتماعی، مهار

در دو محله انتخاب شده در  هانامه و فن مصاحبه به بررسی آنبا ابزار پرسش بنابراين

. نتايج حاصل از مصاحبه نشان داد که همدان پرداتته شد شهر منکونی -بافت تاريخی

اکثر ساکنان محالت مورد ملالعه اطالعات  زم و کافی از میزان سوانح طبیعی شهر 
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درصد از آنان  41تود و اقدامات  زم در برابر سوانح طبیعی ندارند  چرا که بیش از 

ر سوانح هاي مديريت بحران براي افزايش اطالعات و آمادگی در برابتاکنون در کالس

 اند.طبیعی شرکت نکرده

موجود اجتماعی آوري گیري تاباز انجام آن سنجش و اندازه پ وهش رانمنظور 

نامه که به همین منظور با استفاده از پرسش .بود منکونی شهر همدان –بافت تاريخی 

هاي گیري از آزمونبا بهره SPSSها گردآوري شده و در محی  در واحد تحلیل داده

 :طوري کهبهآزمون شدند   تی و تی منتقل يآمار

آوري در جامعه مورد ملالعه بیشتر از نتايج حاصل از فرضیه اول مبنی میزان تاب

عدد  tمقدار آماره  نشان داد ، آزمون تی )میان ین يک جامعه(طريق  حد متوس  از

فرضیه وجود دارد که ( =11/1sig)و سلح معناداري  118، درجه آزادي عدد -828/8

 است )جدول شماره هفت(. 2شود  چرا که مقدار میان ین فرضی فوق تأيید نمی

از  2و  1آوري اجتماعی بین محله در آزمون فرضیه دوم مبنی بر تفاوت معنا دار تاب

( آزمون 888/1سلح معنادار )نشان داد،  )تی منتقل(دوجامعه  نیان یمطريق آزمون 

از لحاظ تاب بنابراين  است 11/1تر از ها بزرگيانستناوي میان ین با فرض تناوي وار

 )جدول شماره ده( . ( تفاوت معناداري وجود ندارد2( و محله )1آوري بین محله )

 ساکن افراد اجتماعی آوريتاب کلی وضعیتنامه هاي حاصل از پرسشبر اساس يافته

 گیريشکل و وجود از نشان( مد) 2 عدد به عدد اين نزديکی که شد محاسبه 84/2

 به توجه با .است منکونی -تاريخی بافت محالت در اجتماعی آوريتاب اولیه مفاهیم

 در که گفت توانمی ملالعه مورد محالت در اجتماعی آوريتاب میان ین مقادير ارزيابی

 82/2 و 84/2 به 1 و 2 محله از ترتی هب اجتماعی آوريتاب میزان در نزولی روندي واقا

 .شودمی مشاهده

آوري اجتماعی دهد تابملالعات میدانی و آزمون فرضیات نشان میطور کلی به

 منکونی شهر همدان در سلح مللوبی نینت. –بافت تاريخی 

غلبه نقاط قوت بر ضعف و بر اساس ماتريس  عوامل داتلیارزيابی  ماتريس براساس

هاي محیلی بر تهديدهاي محیلی در محالت مورد ارزيابی عوامل تارجی غلبه فرصت

موقعیت شد. نتیجه حاصله از ارزيابی اين دو ماتريس نشان داد که مشخص ملالعه 
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  منکونی همدان در موقعیت تهاجمی است -آوري اجتماعی محالت بافت تاريخیتاب

منکونی و  -هاي موجود در محالت بافت تاريخیها و پتاننیلابراين بايد از توانمنديبن

 آوري به صورت بهینه محقق شود. رو به نحو احنن استفاده کرد تا تاب هاي پیشفرصت

 
هاي اجرايی آنها با توجه به موارد ذکر شده چهار راهبرد تهاجمی به همراه سیاست

ماعی در محالت بافت تاريخی منکونی به شرح زير ارائه آوري اجتبراي افزايش تاب

 شود:می

نظیر فرهن ی، مذهبی و تاريخی در محالت بافت فراوانی آ ار ارزشمند و بی -1

تواند در استفاده و می منکونی به دلیل ايجاد احناس تعلق به مکان -تاريخی

 م  ر باشد.  آوريهاي ساکنان در امر تابگیري از مشارکت و پتاننیلبهره

 گذاري در نظر گرفتن تنهیالت وي ه توس  شهرداري، به منظور جذب سرمايه

 هاي مديريت بحران. ساکنان براي اجراي برنامه

  ايجاد امکانات وي ه از قبیل شوراي اجتماعی محله براي جل  مشارکت و

 منکونی.  –همیاري ساکنان محالت بافت تاريخی 
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  هاي فرهن ی و مذهبی محالت بافت در مکانبهره گیري از حضور ساکنان

 منکونی به منظور مشارکت و گنترش فرهنگ ايمنی.  -تاريخی

منکونی براي افزايش توان  -هاي  زم در محالت بافت تاريخیايجاد زمینه -2

 عملی ساکنین در امر مديريت بحران.  -علمی

 هداي امدداد و هاي تالی براي ايجاد پاي اهگیري از فضاها و زمینيابی و بهرهمکان

اي و غیره با رعايت شدراي  قدانونی توسد  پشتیبانی، مراکز مديريت بحران محله

 ها. شهرداري

 هايی گیري از دانش تخصصی و تجربی مديران و اعضاء سازماناستفاده و بهره

 آموزشی مديريت بحران. -باحث نظريم ۀمانند هالل احمر در زمین

 رسانی عمومی براي پیش یري و مقابله با بالياي طبیعی در بافت تاريخیاطالع- 

 سازي ساکنان براي رويارويی با شراي  اضلراري.منکونی و آماده

 -هاي افزايش ضري  ايمنی محالت بافت تاريخیارزيابی تلرات بالقوه و راه -2

 منکونی. 

 مقررات  ۀمنکونی بر نحو -هاي تاريخینظر شهرداري در بافت نظارت و اعمال

 ساز و بهنازي. وساتت

 ها و تأسینات حناس و مهم در بافت تاريخیسازي کاربرييابی و مناس مکان- 

 منکونی. 

 هاي نوين و اي و ترويج و تشويق فناورياستانداردسازي مصالح پايه و اصلی سازه

 هاي سبک. سازهپايدار ساتت

 هاي فرسوده و قديمی آب و فاضالب. اصالح زيرساتت 

  هاي سلحی به ها و طراحی يک سینتم مناس  دفا آبسازي جويمناس

 منظور جلوگیري از تلرات ناشی از سیل. 

 منکونی.  -بالفصل بافت تاريخی ۀتوجه به محدود -8
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 نشانی رسان همچون تدمات آتشهاي تدماتسازمان ۀيابی و استقرار بهینمکان

 در محدوده و نزديکی بافت تاريخی. 

 منکونی به منظور  -انجام ملالعات علمی در محدوده بالفصل بافت تاريخی

 پذيري ناشی از بالياي طبیعی در اين محدوده. پیش یري و کاهش تلر

 اقتصادي، اجتماعی، کالبدي، مختلف ابعاد داراي آوريتاب شد اشاره که طورهمان

 که دارند وجود متعددي تارجی و داتلی هايپ وهش و مقا ت و است محلی و نهادي

که  پ وهشی  اند. در اين میان پرداتته بعد يک برتی و بعد دو برتی بعد، چهار به برتی

بود که در آن چهار بعد کالبدي،  (1248 ،رضايی پ وهش )بیشتر مورد توجه قرار گرفت

اجتماعی، اقتصادي و نهادي در شهر تهران بررسی شده است. در تحلیل نهايی به اين 

بعد اجتماعی بیشترين تأ یر را در میان ابعاد در تبیین میزان نکته اشاره شده بود که 

عیت به عبارت دي ر قبل از آنکه میزان استحکام ساتتمان، وض  آوري داشته استتاب

اقتصادي افراد، میزان تبلیغات و آمادگی نهادهاي دولتی و غیره تأ یر داشته باشند، 

متغیرهايی مثل آگاهی از وقوع زلزله و واکنش منلقی در برابر آن، میزان مهارت افراد و 

آوري بازي میزان دانش و سرمايه اجتماعی آنان است که نقش اول را در میزان تاب

هاي داتلی و تارجی دي ر هم به مواردي به شرح زير  وهشهمچنین در پ کند.می

 تأکید شده است:

 ي بدرا تدودی دهدسدازمان دری اجتماع نتمیسيی توانا زانیم لهیوسهبآوري تاب

 بهبدود و بهتدر نددهيآ حفدظ بدراي گذشدته حدوادث ازي ریادگي تیظرف شيافزا

 .شودمی مشخصي ريتلرپذ لیتقل اقدامات

 در تدود شدهر زييدربرنامه و ريیگمیتصم در شرکت براي  زم قدرت و اریاتت 

 ،یبدوم و یمحلد داندش بدراي مردم و شودمی داده مردم به یمحل مقامات کنار

 .شوندمی قائل ارزش تود، موجود منابا و هاتیظرف

 ايبالي ريپذتلر کاهش به راجای آگاه و اجتماع آموزش. 

 یمنيا فرهنگ گنترش. 
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اين پ وهش با اين فرضیه آغازين کار پ وهش تود را آغاز با توجه به موارد ذکر شده 

 بنابراين  آوري اجتماعات محلی استترين بعد در زمینه تاببعد اجتماعی مهمکه  کرد

هاي دار و با سابقه طو نی سکونت همچون بافتهاي قدمتمشخص کرد که در بافت

ترين بعد مورد بررسی ترين و اصلیبعد اجتماعی مهممنکونی مورد پ وهش،  -تاريخی

است و آموزش و افزايش توانايی جامعه در اين بعد از جمله الزامات اساسی افزايش 

آيد. به همین منظور سه پیشنهاد کالن براي افزايش شمار میآوري جواما بهتاب

رتند از: شناسايی شوند که عباآوري در انتهاي اين مقاله به شرح زير معرفی میتاب

دهی تود براي افزايش ظرفیت يادگیري از میزان توانايی سینتم اجتماعی در سازمان

شود  شناسايی حوادث گذشته و بهبود اقدامات براي کاهش تلرپذيري مشخص می

و توجه به  آمد در آنهاهاي پوياي جواما و اجتماعات به منظور انجام اقدامات روزوي گی

 اري جواما و اجتماعات در برتورد با موضوعات محلی.هاي سازگظرفیت
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. آوري مکانی در برابر بالياي طبیعی با تأکید بر سیالبنقش مديريت محلی در ارتقاي تاب (.1282)

 -چشمه کیله شهرستان تنکابن و سردآبرود کالردشت، دوفصلنامه علمیحوضه  ملالعه موردي: دو

 .11 – 28: 2پ وهشی مديريت بحران، شماره 
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 تبیین  (.1281) رفیعیان، مجتبی  رضايی، محمدرضا  عن ري، علی  پرهیزگار، اکبر  شايان، سیاوش

فصلنامه  .، تهرانCBDM محورسازي آن درمديريت سوانح اجتماعآوري و شاتصمفهوم تاب

  . 81 – 18: 8، شماره 11ريزي و آمايش فضا، دوره برنامه -مدرس علوم اننانی

 آوري اجتماعات شهري به منظور کاهش ا رات سوانح طبیعیتبیین تاب (.1248) رضايی، محمدرضا 

 دانش اه تربیت مدرس.  :شهر تهران، تهرانملالعه موردي: کالن .)زلزله(

 آوري اقتصادي و نهادي جواما شهري در برابر سوانح ارزيابی تاب (.1282) رضايی، محمدرضا

پ وهشی مديريت بحران،  -هاي شهر تهران، دوفصلنامه علمیمحله ۀزلزل ملالعه موردي:. طبیعی

  .24 -28: 2شماره 
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112.  
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