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ABSTRACT 
 

Objective: The "resilient city pattern" has been proposed as a new strategy to reduce urban 
vulnerability to scientific circles. Therefore, the purpose of this study is to evaluate the social 
resilience indicators in four areas of Kerman. 
Methods: The research methodology of this research is descriptive-analytic and the type of 
target is among applied research. Regarding the subject matter of the research and the study 
area, the method of data collection was survey (survey), systematic random sampling and data 
collection using a questionnaire The statistical population of the citizens of Kerman city and 
the sample of the selected sample from the Cochran formula is 428 questionnaires. Data 
analysis was performed using VIKOR technique and SPSS software. 
Results: The results of the research, according to the vikor method, indicate that the urban areas 
of Kerman are in a different position in terms of urban alleviation indicators, so that the two 
areas of the city with Q (0) in total of the indicators assessed are more favorable More than 
other areas. Then the area of three cities with the Q (0.370) ranked second and then the area of 
one city with the Q (0.852) ranked third, in the end of the four district of the city according to 
the social resilience index with Q (1) In other words, it is in an unfavorable position to other 
parts of the city. In the following, the findings of the mean indicate that it is important that the 
total knowledge index with average (2.6) has a better status than all other indicators in Kerman. 
And then, the knowledge, skills and social capital index with the mean total (2.4), (2.3), (2.1) 
in the next rank and finally the attitude index with an average of (1.8) is ranked fifth in the ratio 
of the other indicators. 
Conclusion: Therefore, taking into account the above results, it can be said that the indicators 
of social resilience in the regions of Kerman are not suitable and more than half of the areas in 
Kerman against natural disasters such as earthquakes, according to the indicators of social 
resilience, are unsatisfactory. 
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    چكيده

علمي مطرح  ي در محافلپذيري شهربه عنوان راهكاري جديد به منظور كاهش هرچه بيشتر آسيب» آورالگوي شهر تاب« :تبيين موضوع

  .استن شهر كرما ةآوري اجتماعي در مناطق چهارگانهاي تابارزيابي شاخص اضراين رو هدف پژوهش ح شده است. از

ضوع تحقيق و وجه به موبا ت گيرد.تحليلي و از نوع هدف در زمره تحقيقات كاربردي جاي مي -روش تحقيق اين پژوهش توصيفي :روش

ها با دهآوري داجمع وادفي منظم گيري تصب شده، روش نمونه(تحقيق پيمايشي) انتخا يابيها زمينهمنطقه مورد مطالعه روش گردآوري داده

. است 428ل كوكران ده از فرموحجم نمونه اقتباس ش شهروندان شهر كرمان وشامل آماري  ةجامع .استفاده از پرسشنامه انجام گرفته است

  .انجام شد SPSS  نرم افزار به كمك ها با استفاده از تكنيك ويكور وتجزيه تحليل داده

و دري كه منطقة طودارند به آوري شهري در وضعيت متفاوتي قرارهاي اجتماعي تابمناطق چهارگانة شهر كرمان از نظر شاخص :هايافته

ه س. سپس منطقة اطق قرارداردهاي مورد ارزيابي از وضعيت مطلوب تري نسبت به ساير منبرابر با صفر در مجموع شاخص Qشهر با مقدار 

ر رتبة سوم قرار گرفته است. در آخر د 0,852برابر با  Qدر رتبة دوم و بعد از آن منطقة يك شهر با مقدار  0,370برابر با  Qشهر با مقدار 

ضعيت نامطلوبي نسبت به ساير ودر رتبة چهارم و در  1برابر با  Qآوري اجتماعي با مقدار هاي تابمنطقة چهار شهر با توجه به شاخص

از  2,6 ي با ميانگيناخص آگاههاي حاصل از ميانگين بيانگر اين مهم است كه در مجموع در شهر كرمان، شيافته مناطق شهر قرار دارد.

)، 2,3)، (2,4( ميانگين ها برخوردار است؛ سپس شاخص دانش، مهارت و سرماية اجتماعي با مجموعوضعيت بهتري نسبت به ساير شاخص

  رار گرفته است.قها در رتبة پنجم نسبت ساير شاخص 1,8رش با مجموع ميانگين هاي بعدي و در آخر شاخص نگ) در رتبه2,1(

ق شهر كرمان در برابر حوادث و بيش از نيمي از مناط هاي تاب آوري اجتماعي در مناطق شهر كرمان در حد مناسبي  نبودهشاخص :نتايج

  ي الزم برخوردار نسيتند.هاي تاب آوري اجتماعي از تاب آورطبيعي مانند زلزله با توجه به شاخص

  .هاي اجتماعي، شهر كرمانآور، شاخصتحليل فضايي، شهر تاب :هاكليدواژه

  

  29/12/1397 انتشار آنالين:           29/10/1397پذيرش:             27/09/1397 بازنگري:           19/08/1397دريافت: 
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  مقدمه

اطق آسـيب  همترين منون و متمركز شدن هرچه بيشتر جمعيت در آنها به يكي از مامروزه شهرها به دليل رشد روزافز

گي دارد. از فـاوتي بسـت  پذير در برابر سوانح طبيعي خصوصا در كشورهاي جهان سوم تبديل شده اند اين امر به داليـل مت 

 بـراي  آمادگي دمع با ههمرا روزمرگي نوعي با سوم جهان كشورهاي شهرهاي اكثر در شهري ريزي برنامهجمله اينكه 

 آنها اثرات كاهش و آنها با مقابله براي تدبيري آنكه از پيش ناگوار طبيعي حوادث و بوده مواجه آينده با حوادث رويارويي

 جهان، روز علمي ايه). پيشرفت53:1387كند (قديري مي غافل گير را همه ناگهان به شود انديشيده و انسان محيط بر

 توسـعه  جهان هايشهر است. نموده طبيعي مخاطرات وقوع از قبل شهري هاي بحران با مقابله دهآما را صنعتي دنياي

).امـا  99:1382(اسـميت اند برداشـته  بحـران  با مقابله براي را اي جانبه هاي همه قدم اي، سازه سازي مقاوم ضمن يافته

ه هـاي  صولي پروژي دقتي در اجراي امناطق شهري خصوصا در كشورهاي در حال توسعه، به دليل ضعف برنامه ريزي، ب

ـ عمراني، عدم مراقبت كافي به تعمير و نگهداري بناها و اسكان در اراضي در معرض خطر، مسكن كـ  راكم بـاال  م دوام، ت

ديددر يـك  شران نسبتا هاي آسيب پذيري در برابر بحران تبديل شده اندبه گونه اي كه با وقوع يك بحجمعيت، به مكان

وانح طبيعـي در دنيـا   ). سـ 259:2006وق، به فاجعه تبديل و تلفات سنگيني را به بار مـي آورد (فـولكر  شهر تحت شرايط ف

وسـعه بـه وسـيله    تن به اين همواره به عنوان چالشي بزرگ در مسير توسعه پايدار قرار گرفته اند در نتيجه، راه هاي رسيد

ده خـوردار بـو  خطـر سـوانح از اهميـت خاصـي بر     الگوهاي كاهش آسيب پذيري ضرورت پيدا كرده است. بنابراين كاهش

ي كـاهش  طلوبي بـرا وضرورت دارد تا جايگاهي مناسب در سياست گذاري هاي ملي هر كشور باز كرده تا بتوان شرايط م

  ).123:2005خطر موثر و كارا در سطوح مختلف ايجاد نمود (ديويس

باليـا و   از پيامـدهاي  تـوان واقعيت اين است كـه نمـي  مورد استفاده قرارگرفته، اما  گرچه برخي از اقدامات پيشگيري

ـ   كرد زيرا برخي از اين باليا و بحرانهاي طبيعي جلوگيريبحران سـتند.  ه-بينـي ل پـيش ها داراي اشـكال بـزرگ غيرقاب

ـ   بنابراين بايد ظرفيت و توان ساكنين براي مقاومت و زندگي دركنـار باليـا را بهبـود بخشـيد. در     هـا،  ن بحـران مقابـل اي

وانح طبيعـي  ي در برابر سآورهاي محيطي، ايجاد تابالمللي در سازمان ملل براي كاهش باليا و بحرانهاي بيناستراتژي

تـوان  توجه اينكه نمي كته قابل). ن23:2010اند (زوهااند و آن را در چارچوب هيگو در نظرگرفتهرا جز اهداف خود قرار داده

كـه  ها پرداخت و يا ايـن رانتوان به مديريت اين بحكاهشي مين برد بلكه با اقداماتها و مخاطرات طبيعي را از بيبحران

عوامـل تحقـق    ز مهم ترينادر اين ميان، تاب آوري يكي آوري شهروندان را در برابر اين سوانح بهبود و افزايش داد.تاب

واند به ايجـاد افـزايش   تبرابر سوانح مي افزايش تاب آوري در  ) و28:1999پايداري در جوامع شهري امروزي بوده (ماستن

  ).282:2007سازگاري و معيشيت پايدار هر چه بيشتر اين جوامع منجر شود (بركس

جامعـه   ر دسـتيابي بـه  بهاي خود را فعاليت بيشتر سوانحهاي فعال در زمينه كاهش هاي اخير نهادها و آژانسدر سال

اي گسـترده اجتمـاعي،   هـ ر اين ميان بدليل خسارات وسيع و بي هنجاري كه د متمركز ساخته اند سوانحدر برابر  تاب آور

عـد از  ايـران ب  كشور  ارنددطبيعي   سوانحجوامع در برابر  تاب آورياولويت بااليي در تالش براي تقويت  لرزه ها از زمين

درصد از  31,7كه  وريبه ط زلزله بين كشورهاي جهان داراست. را به خصوص در بحران پذيريارمنستان باالترين آسيب

ر منـاطق در  درصـد از جمعيـت كشـور ايـران د     70كل مساحت آن در مناطق در معرض خطر سوانح طبيعي واقع شده و 

شـتر از  طبيعـي بي  معرض خطر سوانح طبيعي سكونت دارند. بعضي از اين مناطق مانند شهر كرمان در معرض اين بحران

ديدي نظيـر  هاي شـ رزهلسال هاي اخير مردم استان كرمان شاهد وقوع زمين ساير مناطق قرار گرفته اند.به طوري كه در

 50متاسفانه بـيش از   واند زرند كرمان بوده1396زرند كرمان، 1383بم،  1382گلبافت كرمان،  1360بارلرزة مصيبتزمين

كالت روحـي،  ق دچـار مشـ  مناطهزار نفر از مردم بيگناه جان خود را از دست داده و بيش از هزارن نفر از شهروندان اين 

  .جسمي و رواني بعد از اين بالي طبيعي و اغلب هنوز هم درگير تبعات حاصل از اين حوادث هستند
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ـ    شـرق هاي كانوني محور توسعه جنوب و جنوبشهر كرمان به عنوان شهر اول استان و يكي از هسته رار بـه دليـل ق

ر بـاالي  هنه بـا خطـ  عدد در محدوده اين شهر و قرار گيري در پگرفتن در موقعيت جغرافيايي خاص و وجود گسل هاي مت

هكتـار بافـت    300زلزله و اسيب پذيري شديد، افزايش جمعيت شهري و تراكم ساختماني در سطح شـهر، وجـو بـيش از    

 ازهاي خـود سـ تاريخي و اسيب پذير در سطح شهر كرمان، وجود محالت حاشيه نشين متعدد در اطراف شـهر و سـاخت   

ي مخـرب  قوع زلزله هـا و ها و مناطق مستعد ناپايداري زمين شناختي،ساز در حريم گسلو ر اين محالت، ساخت سرانه د

ـ اعث كاهش بو بسياري از موارد ديگر  تاريخي متعدد در محدوده آن و ساير شواهد تكتونيكي و زمين شناختي اب آوري ت

 بعضـا جبـران   ، تلفـات و صـدمات  كرماناي شديد در دهند كه در صورت وقوع زلزله  همگي نشان ميشهر كرمان شده 

ـ وضـوع ايـن   با توجه به اهميت مناپذيري به اين شهر و در نگاهي جامع نگر به كل كشور وارد خواهد گرديد. ژوهش بـا  پ

اخص هـاي   هدف مطالعة شناخت شاخص ها و مفاهيم مرتبط به تاب آوري شـهري، بـه دنبـال آن ارزيـابي وضـعيت شـ      

هـاي الزم  باطشهري در مناطق شهر كرمان و همچنين ميزان تحقق پذيري اين شاخص هـا و اسـتن   اجتماعي تاب آوري

سؤال اسـت   يي به اينبراي اقدامات تقليل خطر بحران در شهر كرمان مي باشد. در راستاي اين هدف، به دنبال پاسخگو

  د؟ ضعيتي قرار دارنكه مناطق مختلف شهر كرمان از نظر شاخص هاي اجتماعي تاب آوري شهري در چه و

  پيشينة نظري 

وه به ا دارد و بعالآوري رهاي مفهوم تابآوري اجتماعي به خودي خود همان نگرانيمفهوم تاب آوري اجتماعي:تاب

ود و خـ ر بـه فـرد   خاطر اختالف در تعريف جوامع گوناگون پيچيدگي خاصي نيز دارد.چون جوامع براساس ساختار منحصـ 

توانند نسـبت   مي وانحس نوع و شرايط به توجه با افراد به حوادث از خود واكنش نشان مي دهند. وضعيتي كه دارند نسبت

 اسـت،  سـوزي  آتـش  مسـتعد  كـه  اي منطقه در اجتماع يك باشند.به عنوان مثال پذير و يا آسيب آور تاب همزما به آن،

 جامعـه  ايـن  زمـان،  همين در باشد.اما هداشت را آتش اين با رويارويي جهت اجتماعي تجربه، منابع حسب بر است ممكن

 اجتمـاعي  ش هـاي منـابع و آمـوز   و نكرده تجربه آنرا كه چرا باشد پذير آسيب ديگري اي سانحه به است نسبت ممكن

 قـادر  و نشان بدهـد  اكنشو مثبتي روش به ها تنش يا تغييرات به كه است قادر آور تاب جامعه را ندارد.يك آن با مقابله

 تغييـر  گفت كه يك كند.به طور كلي مي توان حفظ هاتنش وجود با جامعه يك عنوان به را اصلي خود كاركرد كه است

ـ  از متفاوتي درجات جوامع و باشد متفاوت داشته  جوامع در متفاوتي وسيع نتايج تواند خاص مي بـه   را نسـبت  آوري ابت

    ).17:2007(ماگيوري، داد خواهند نشان خود از تغيير اين 

 به دادن مثبت پاسخ اي از و يافتن بازيابي جوامع در و اجتماعي گروه هاي ظرفيت از عبارت است اجتماعي آوريتاب

 سازگارانه رفتار حفظ و دگرگوني ها يا تغييرات با انطباق براي جامعه ظرفيت اجتماعي آوري تاب ديگر عبارت سوانح. به

طـرح هـاي    سـعه و اجـراي  تباطات، آگاهي از خطر و آمادگي، تواز طريق بهبود اراين بعد ازتاب آواري را مي توان  .است

به طور كلي مجموعه اي  ).23:2008مديريت سوانح، بيمه و انتقال اطالعات جهت كمك به فرآيند بازيابي،ارتقا داد(كيوتر،

ت، رانـش، مهـا  آگـاهي، د از شاخص ها از طرف محققين براي ارزيابي تاب آوري اجتماعي ارائه شده، كه شـاخص هـاي   

  نگرش و سرمايه اجتماعي مورد مطالعه در اين پژوهش مي باشند.
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 شاخص هاي تاب آوري اجتماعي(ترسيم نگارندگان) - 1شكل

آور ي تـاب در كالنشهر هاي امروزي براي كاهش مخاطرات شهري بايد بـدنبال ايجـاد شـهرها    :آورشهرهاي تاب

 ند كه مثالًاراحي شدهآور طوري طهاي شديد هستند. شهرهاي تابوكباشد. اين قبيل شهرها قادر به مقاومت در برابر ش

ر پاية و اصولي بمانند، يپيشاپيش وضعيت آب و هوا را پيش بيني و از تأثيرات مخاطرات طبيعي يا تكنولوژيكي در امان م

طره مخـا  نيروهـاي  بـر هستند كه نسبت به تجربيات گذشته، از بالياي نواحي شهري كاسته شود. آنها ممكن است در برا

هـاي   كـه از گـروه   چـرا  .باشـند  همچنين قادر به تطبيق در سطوح مختلف پايداري مـي انگيز خم شوند اما نمي شكنند؛ 

           نشـان  )2كل(شـ گادزچالـك و همكـارانش همانگونـه كـه      اجتماعي به هم پيوسته و سيستم هاي زنده تشكيل شده اند.

باشـد    ت حوادث شديدآوري كه قادر به مديريپايدار با هدف ايجاد اجتماع هاي تابيك سيستم راهبردي كاهش  دهدمي

پذيري  حتمال خطرطراحي كردند. يك سيستم درون حكومتي كه در آن سياست توسعه پايدار فدرال بوسيله يك گزارش ا

يـن عوامـل   امايـد.  اعمال شده است تا به ايجاد تعهد و ظرفيت كاهش ايالتي و محلـي كمـك ن   FEMAملي و مناطق 

ر انجـام مـي   اي تـاب آو برنامه هاي كاهش را آماده مي سازند و عملكردها و پروژهاي كاهشي را با هدف ايجاد اجتماع ه

  ). 89:1999دهند(گادزچالك،

 
  )1391:164(رضايي سيستم سياست كاهش پايدار -2 شكل

بديل تآن خطرها  ك خطر به گونه اي كه دراي است كه تحمل شوك ها و ضربه هاي وارده از يتاب آور جامعه رشه

نين امكـان  چنحه و هم به سوانح نگردند و در عين حال توانايي يا ظرفيت برگشت به حالت عادي، در هنگام و پس از سا

  ).12:2006(ديويس، و فرصت براي تغيير و سازگاري پس از سوانح را نيز دارا باشد

د در مقابل حوادث طبيعي شديد به دور ازآسيب هايي از  قبيـل تخريـب   آور به اين معناست كه شهر مي توانشهرتاب

آور زياد، كاهش توليدات، با كيفيت زندگي و نيز بدون گرفتن كمك زياد از بيرون شهر به حيات خود ادامه دهد. شـهرتاب 

ي كمتـري فـرو مـي    در شهرهاي تاب آور ساختمان هـا  كالبدي و اجتماعات انساني است.هاييك شبكه پايدار از سيستم

ريزند و قطعي برق كمتر رخ مي دهد. تعداد خانواد ها و مراكز تجاري كمتري در معـرض خطـر قـرار مـي گيرنـد. تعـداد       



                   13، پياپي 2، شمارة 5، دورة 1397پژوهشي جغرافياي اجتماعي شهري،  -دوفصلنامة علمي                                                                 74

 

كمتري مرگ و مير و آسيب ديدگي اتفاق مي افتد و عدم هماهنگي و خسارات ارتباطي كمتري روي مي دهد. مـي تـوان   

... باشد و اين ميسر نيست جز آنكه شـهر   دار، هوشمند، الكترونيك، خالق وگفت كه شهري مي تواند سبز، اكولوژيك، پاي

قبل از تمام اين ها تاب آور باشد زيرا تاب آور بودن است كه شهر و شهروندان را در برابر حوادث ايمن ميسـازد. بـا قـرار    

يمات و عملكردها را بسـنجيم و  دادن تاب آوري بعنوان يك هدف، ما مي توانيم مدلي را طراحي كنيم كه بوسيله آن تصم

طرح ها و سياست ها را ارزيابي كنيم.ما همچنين به دنبال ايجاد تصويري هستيم كه تصـميم گيرنـدگان و عمـوم مـردم     

بتوانند آن را درك و براي رسيدن به آن اقدام كنند تا از آسيب پذيري هرچه بيشتر جوامع شهري در برابر سـوانح طبيعـي   

  ).75:1396داريكمان( جلوگيري كنيم

  پيشينة عملي

صري يشينة مختبه دليل اهميت موضوع تاب آوري بخصوص در شهرهاي كشور ، تحقيقاتي انجام شده است كه به پ

وهش بـا توجـه بـه    در پژوهشي با عنوان تعريف انعطاف پذيري شـهري در ايـن پـژ    )2016( از آن اشاره شده است. مارو

شـده  نوبي تعريـف  انعطاف پذيري شهري به نتيجه رسيده كه اين اصطالح به خـ بررسي تعاريف و متون علمي مربوط به 

پذيري شـهري   اي انعطافاست. تعاريف ناپيوسته و توسعه نيافته بوده بنابراين با توجه به مطالعات شش تنش مفهومي بر

  مشخص كرده و در پايان يك تعريف جديد از انعطاف پذيري پيشنهاد مي كند.

ـ بژوهشي با عنوان مسايلي مربوط به مكان هاي انعطاف پذير و برنامه ريزي ) در پ2016( مهمود ذيري راي انعطاف پ

وضـعيت   ي سريع بـه شهري و بيانگر اين مهم است كه انعطاف پذيري يك مكان نه تنها به مسايلي مثل ايجاد پاسخ ها

و تقليـد   هـاي تطـابق   بلكـه اسـتراتژي   هاي بحراني مثل سيل، زلزله و يا حواث ديگر در مناطق آسيب پذير اشـاره دارد  

  طوالني مدت را براي روبرو شدن با چالش هاي اجتماعي، اقتصادي و محيطي را در نظر  مي گيرد.

 تغييرات و سيل ني،برابر شهرنشي در بانكوك شهر اجتماعي آسيب پذيري بررسي ميزان بهپژوهشي  در )2014( ماروم

 منظور به خطر درك رد توانند مي سرمايه اجتماعي متغيرهاي كه داد نشان وهشپژ اين نتايج .است پرداخته هوايي و آب

  .باشند مؤثر شهرنشيني و رشد طبيعي مخاطرات برابر در شهرها طوالني مدت تاب آور ساختن

ايـن   وب مفهـومي، در در پژوهشي با عنوان طراحي، برنامه ريزي و مديريت شهرها انعطاف پذير: چارچ )2013( دسوزا

مي پيچيـده  نوان سيستش به دنبال سواالت بوده است كه تا چه حدي شهر بايد تاب آور باشند و چگونه شهرها به عپژوه

ند يك برآورد از رها نيازممي توانند تاب آور باشند.همچنين برنامه ريزي براي تاب آوري به تاثيرات استرس آور درون شه

اده و دا سـازمان  يدي، مراحل و تعـامالتي اسـت كـه ايـن اجـزا ر     اجزاي آسيب پذير شهرها و يك درك از فرآيندهاي كل

هـد.اين  وسـعه مـي د  تظرفيتي را براي بررسي ساختار سازي اجزا و تعامالت آنها با هدف نهايي دسترسي بـه تـاب آوري   

ده اد كـر را پيشنه پژوهش يك نگاه عميق تر به تاب آوري در شهرها فراهم  كرده و يك قالب كاري تاب آوري مفهومي

وردي از توسـط بـرآ   كه به معناي تهيه يك نگرش كلي نگرانه تر به طراحي ، برنامه ريزي  و مديريت بـراي تـاب آوري  

  فعاليت هاي فرهنگي درون شهرها مي باشد. 

نجام دادند اي طبيعي را اآوري در برابر بالي) در مطالعه ديگر با عنوان طراحي معيارها و شاخص هاي تاب2011كاتر (

وامـع  جآوري ط تـاب آوري مخاطرات براي آزمودن يا تعيين معيار شرايها تدوين و طراحي شاخص تابف اصلي آنكه هد

عـه مـورد   اي جامرمايهزيرساختي و س -آوري اجتماعي، اقتصادي، نهادي هاي منتخب خود را در ابعاد تاباست. و شاخص

  بررسي قرار دادند.

شهر بم  1382نوان بازسازي تاب آور از ديدگاه طراحي شهري پس از زلزله ) در پايان نامة خود تحت ع1391جاللي (

 شـهري و  نشـانه هـاي   و خوانـايي  شـهري،  هويـت  مانند شهري پايدار طراحي مختصات برخي به توجه كهبه بررسي  
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            آسـيب  يلتقل بر مسكوني عالوه بافت درون در آتي ههاي نلرز زمي برابر در ايمن منظوره چند فضاهاي توسعه همچنين

 نمايند. كمك بم شهري ديدگاه طراحي از آورتاب بازسازي به ميتوانند ها،جداره كالبدي سازيمقاوم و پذيري

ر تهـران  طبيعي در شـه  در پايان نامه خود با عنوان تبيين تاب آوري اجتماعات شهري در برابر سوانح )1389( رضايي

ـ  سـطح  و نمونـه  محالت در موجود آوري تاب بين مي دهد كه نشان نتيجه تحفيفپرداخته و درنهايت   آنهـا  آوري ابت

 تـاب  ميـزان  آنهـا،  از يكهر تغيير با و دارد وجود معناداري رابطه محيطي- كالبدي و نهادي اقتصادي، اجتماعي، درابعاد

  دارد.نار مي يابد.و در نهايت تاب آوري كل خانوارهاي در وضعيت مناسبي قر تغيير نيز خانوارها آوري

 ت سـعي مدل شبكة علي آوري محيطي با استفاده ازعنوان بررسي ميزان تاببااي ) در مقاله1389( صالحي و همكاران

دل هـاي مطالعـه   ها و مچوبارچآوري با توجه به آوري و تعيين تابپذيري و تاباند كه با ارائه تعاريف آسيببر آن داشته

شنهادي ي محيطي پيآوربراي تاب آوري محيطي مشخص شود و در انتها نيز مدل تاب هاي پيشنهاديشده ابعاد و مؤلفه

  بر اساس مدل شبكة عليت ارائه شده است.

پذيري ها و آسيبظرفيت تحليلي به بررسي -خود با استفاده از روش توصيفي  پژوهشدر  )1393( و همكاران عينالي

          ر صدد كند و ديد ميدر مناطق روستايي شهرستان خدابنده تاك سكونتگاه هاي روستايي در رابطه با سانحه زلزله

ابله با ر جهت مقالعه دمورد مط يهاي اجتماعي، اقتصادي، نهادي و كالبدي مناطق روستايگيري ميزان ظرفيتاندازه

در  ات زلزلهثراهش اهاي موجود در جهت كسازي و يا تقويت ظرفيتاثرات سانحه زلزله و تبيين عملي نقش ظرفيت

  پردازد.مناطق روستايي شهرستان خدابنده مي

گشـت بـه   بـراي باز   آوري ريشه در علم فيزيك و رياضي دارد و براي توصيف توانايي يك ماده يا سيستممفهوم تاب

از  (كه توسط هالينگ 1973اين مفهوم در سال ). 251:2014(ليون، حالت تعادل پس از جابجايي يا حركت به كار مي رود

 و(كـارهوالم   كـرد شود) آن را به عنـوان يـك اصـطالح توصـيفي دراكولـوژي معرفـي      مي آوري يادتاب پدر آن به عنوان

لفي مانند هاي علمي مختينهگرفته و برزم اي مورد استفاده قرار) و از آن زمان به بعد به طورگسترده121 :2014، همكاران

  .رگذاشته استمديريت باليا، روانشناسي و اكولوژي تأثي

ـ رد. اين مفهوم آوري را در حوزه باليا و بحران ها مطرح ك) نخستين فردي بود كه مفهوم تاب1981( تايمرمن س از پ

آوري ).تـاب 197:2014كارگرفته شد.(يوسامه،به طوروسيعي به 2005- 2015هاي كاري هايگو براي سالپذيرش چارچوب

اصطالح مهم  قتصاد به يكوسيعي از اكولوژي تا علوم اجتماعي، روانشناسي و اهاي علمي و در دامنه در بسياري از حوزه

صـورت   في به دينتبديل شده است. به طور كلي تاب آوري تعاريف متعددي به خود اختصاص دارد كه پژوهشگران مختل

  به تعريف تاب آوري پرداخته اند. 

 و يفنـر  تيخاصـ  ، و همچنـين شـناوري ؛ د سريع، تغييـر توانايي بازيابي يا بهبو در فرهنگ لغات، Resilienceواژة 

ـ انتقال مفهوم ا يالزم را برا ييايگو و ييها رساواژه نيكه البته ا .ترجمه شده است يارتجاع  نيبـه همـ   ندارنـد،  واژه ني

داراي تعـاريف   .تاب آورياسـت  يتـر و مناسـب  ، اصـطالح بهتـر  اين واژه يعنوان معادل فارسه ب يتاب آوردليل ترجمه 

ـ جامعـه قـادر    ) تاب آوري بدين گونه تعريف كرده است كه1999( ميلتي متعددي است به عنوان مثال ه تحمـل سـوانح   ب

ـ  ها، توقف در توليد و يـا كـاهش كيفيـت زنـد    طبيعي شديد است بدون آنكه دچار خسارات عمده، آسيب دون گي شـود و ب

ليـه، بعـد از نابسـاماني    ا بازگشت يك سيستم به حالت او) تاب آوري ر1984( پيم يا و دريافت كمك زياد از بيرون جامعه

  ).15 :2000 (باكلي،تعريف كرد 

با چالش هاي بسياري در حوضه زيست محيطي، اقتصادي، اجتماعي  جهان با افزايش جمعيت هاي گذشتهطي سال

كاترينا و زمين لرزه  مخاطرات پيش بيني نشده طبيعي چون تسونامي آسيا، گردباد در گير بوده، عالوه بر اين شاهد

اند اما واقعيت بيني كننده به كار گرفته شدهاگرچه برخي از ابزارهاي پيش .)1 :2007 (مايانگا، سيچوان چين بوده است
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توان بر اساس شواهد پيش بيني كرد و همچنين نمي توان به راحتي حالت، اندازه و اين است كه مخاطرات آتي را نمي

ز پيش بيان كرد. بنابراين افزايش يا بهبود توان ظرفيتي يك سيستم براي ايستادگي و بازيابي در مكان اين مخاطرات را ا

.بنا براين يكي از مهم ترين چالش هاي عصر حاضر، نياز به داشتن سيستم مديريت بال برابر مخاطرات بسيار مهم است

ران، تنوع بالياي مختلف و شدت و تعداد آنها، در مواجه با بالياي طبيعي و غير طبيعي مي باشد با توجه به وسعت اي

تعداد كثيري از  ...) و هر سال جان و مال سيل، توفان و ،(زلزله ساالنه شاهد رخ داد سوانح طبيعي متفاوتي هستيم

جود ساختاري مناسب براي نظام مديريت باليا از نيازهايي اساسي كشور در اين سوانح به خطر افتاده، وايراني ن اهموطن

   رود.به شمار مي

ر دط ديگري ر محيهنگامي كه بالياي طبيعي رخ مي دهد ، شهرها با خطرات بيشتري مواجه هستند و بيش از ه

  ر محيطسبت به هناي آن اي طبيعي در شهري اتفاق مي افتد، پيامد ههنگامي كه حادثه .شهرها خسارت ايجاد مي شود

در  كه مدام كوچكي ورشد شهري شدن و حوادث و بالياي طبيعي بزرگ و سكونتگاه ديگري، بدتر است. با افزايش و 

نابراين در ب .ي شودمابود محيط شهري رخ مي دهد ، سالها تالش و زحمت و كار براي توسعه و پيشرفت مكرر و پيوسته ن

ر در امو يكاربرد هايكه پژوهشاند گزيده يسطح جوامع شهري كشور كه حجم وسيعي از جمعيت در اين مناطق سكن

      ها خواهدستترين سياافتن بهطبيعي سبب افزايش ابتكارات در طراحي ها و ي سوانحسازي شهرها در برابر مربوط به ايمن

پذيري آسيب كاهشافزايش تاب آوري و  يبراي دستيابي به اين هدف، گنجاندن برنامه هابه دين صورت  شد.

 (كاتر، دت دارشهري ضرور ةطبيعي هستند در طرح هاي توسع انحسوشهروندان و جامعه كه در معرض مخاطرات و 

  ).208 :1999 (ماستن، ستاق پايداري در جوامع شهري ترين عوامل تحّقآوري يكي از مهمتاب در اين ميان ).3 :2008

   شناسيروشها و داده

                  آوريجمع رايبباشد. تحليلي مي–توصيفي روش تحقيق، حيث از و كاربردي نوع از هدف لحاظ از پژوهش اين

                  اطالعات گردآوري ي، بها كتابخانه بخش استفاده شده است.در ميداني اي و كتابخانه شيوه دو از نياز مورد اطالعات

                 ات ازگردآوري اطالع ،بخش ميداني در آماري پرداخته شده و هايسالنامه و گزارشات مقاالت، ها،كتاب از توصيفي

  مشاهده انجام شده است. نامه وبا استفاده از ابزار پرسش گيري وطريق نمونه

 وكران به دست آمده است.كه با استفاده از فرمول ك نفر 428براي نمونه گيري از روش تصادفي وتعداد حجم نمونه 

نابع و اعي از موري اجتمآشناسايي شاخص هاي تاب  براياي با استفاده از مطالعات كتابخانهاين پژوهش در ابتدا  در

، نگرش و سرمايه شاخص اصلي (دانش، آگاهي، مهارت 5پايگاه هاي اطالعاتي مختلف استفاده شد بر اين اساس، 

رسشنامه به طراحي پ د مبنايسپس اين ابعا آوري اجتماعي شناسايي گرديد.اجتماعي) در اين زمينه به عنوان ابعاد تاب

  ابزار اصلي پژوهش در مطالعات ميداني قرار گرفت.عنوان 

مي باشد و 0,764برابر با   SPSSافزارپايايي آن از آلفاي كرونباخ در نرم روايي پرسشنامه با استفاده از پيش آزمون و

با در ابتدا  د.معنادار بوده، لذا پايايي تحقيق قابل اتكا مي باش 0,7از آنجايي كه در علوم اجتماعي اين ميزان باالتر از 

كاربردي بوده و به  ةگيري چندمعيارهاي تصميميكي از روشكه  VIKOR1ة گيري چندمعيارگيري از روش تصميمبهره

پردازد، اي با معيارهاي متضاد ميهاي توافقي براي مسألهحلها و تعيين راهاي از گزينهبندي و انتخاب مجموعهاولويت

. در مرحله بعد براي تحليل مورد سنجش و ارزيابي قرار گرفتآوري اجتماعي تابهاي از نظر شاخص مناطق شهر كرمان

استفاده شده است در ابتدا آمار توصيفي تحقيق در قالب  SPSSافزار ها و متغيرها از نرمها با توجه به ماهيت دادهداده

مار استباطي براي سنجش سؤاالت تحقيق گيرند و در گام دوم تحقيق از آهاي پراكندگي مورد تفسبر قرار ميشاخص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Vlse Kriterijumska Optimaizacija Kompromisno Resenje 
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ها از نتايج شود از آنجايي كه اين تحقيق در بردارندة دو سؤال اساسي است، ابتدا بنا به ماهيت تحقيق و سؤالاستفاده مي

  شود.ها استفاده مياي آزمون ميانگين جامعه به دليل پارامتريك بودن دادهآزمون تي تست تك نمونه

  آوري اجتماعي در شهرهاها مربوط به تابمتغير شاخص ها و -1جدول

  متغيرها  شاخص  رديف

  آگاهي  1

شهر كرمان  در لزلهز خطر و بودن زلزله خيز از آنها آگاهي ميزان با ارتباط در خانوارها آگاهي وضعيت

 عيارهاي ايمنيم و ضوابط از آگاهي مسكوني، منزل مقاومت از آگاهي آموزشي، هاي دوره در در شركت

 گروههاي وجود از آگاهي محله، سطح در زلزله بحران مديريت طرحهاي اجراي و تهيه از آگاهي سكن،م

 هست، الزم بربالي طبيعيبرا در آمادگي براي كه اقداماتي از آگاهي زلزله، با مقابله براي اي محله امداد

  بالي طبيعي و غيره.  وقوع زمان در مناسب رفتار نحوة و واكنش ها از آگاهي

  دانش  2

ط به وقوع بالي طبيعي درباره آمادگي در ارتبا الزم آموزش هاي كه ارتباط اين در خانوارها دانش وضعيت

پذيري افراد در  يبآس كاهش داليل به نسبت آنها دانش و آسيب پذير گروه هاي و افراد (زلزله)شناسايي

 نش به دست آمدهاط با ميزان داوقوع آن، همچنين گويه هاي در ارتب علت و ارتباط با حوادث طبيعي

  خانوارها از طريق مطا لعه در ارتباط با موضوع و غيره.

  مهارت  3

موزشي مقابله با آطريق شركت در دوره هاي  از زلزله از بعد و وقوع زمان در خانوارها مهارت وضعيت

 هنگام در رواني و روحي آرامدش حفدظ اوليه، كمك هاي ارايه مثل مهارت هايي همچنين حوادث طبيعي،و

  غيره. و تخليه يمسيرها محله، موقت اسكان مكان هاي منزل، امن مكان هاي شناسايي از زلزله، بعد و

  نگرش  4
 مان وقوع، توجهاط با زارتب برري وضعيت نگرش و باور خانوارها در ارتباط با خطر زلزله مانند نگرش افراد در

  به مقاومت نوع مسكن و غيره.

  ماعيسرمايه اجت  5
كاري، عي و هممل جمبحث سرمايه اجتماعي در قالب مولفه ها توانايي و اثر بخش، اعتماد و همبستگي، ع

  ي شوند.زيابي مره ارگروه ها مانند اينكه احساس دوست و اعتماد به همسايگان اعتماد به قوانيين و غي

); Adger, 2000; Bruneau et al, 2003; Cutter et al, 2008; 2010; Mayanga, 2007; Maguire & Hagen, 2007 1390، رضايي(  

  قلمرو پژوهش

 30يقه طول شرقي و دق 09درجه و  57دقيقه تا  58درجه و  56شهر كرمان، مركز استان و شهرستان كرمان بين 

به  شهر،اين  .اقع شده استمتري از سطح دريا و 1755در ارتفاع  عرض شمالي ةدقيق 19درجه و  30دقيقه تا  14درجه و 

رار گرفتن قن كرمان ي استاترين شهرهاي كشور به دليل قرار گرفتن در مسير ارتباطي، مركزيت سياسعنوان يكي از مهم

ده از رشد فزاين ،دهدسال گذشته كه سرشماري هاي رسمي جمعيت نشان مي 50بسيار از صنايع در اطراف اين شهر طي 

درصد  4,3رشد متوسط  برابر شده و از 9 مدت جمعيت شهر كرمان حدودطوري كه در اين به ؛اي برخوردار بوده است

ضايي فول تعامل معل خيراقرن  طور كلي گسترش فيزيكي و تغييرات كالبدي شهر كرمان در نيمه ب .برخوردار بوده است

 : نرخ رشداز قبيل بوده اييغرافيجتماعي و جهاي جغرافيايي، بازتابي از روند شهرنشيني و متأثر از مسائل اقتصادي، امكان

و رضي اصالحات اهاي ديگر استان كه اغلب به دليل هاي شديد از روستاها و شهرستانمهاجرت ؛طبيعي جمعيت

مهاجرت  وو زرند  بم ةلگذشته به دليل رخ دادن زلز ةهمچنين در ده ؛كار، مهاجرت افاغنه يجوخشكسالي در جهت جست

يكي سترش فيزباعث گ طوري كه مهاجرت از طريق افزايش حجم جمعيت شهربه بوده است؛ زدگان به شهر كرمانزلزله

   و تغييرات كالبدي شهر كرمان گرديده است.

معيتي ن با جاكنو طوري كه اين شهربه ؛فيزيكي مديريت نشده شهري منجر شده است ةاين عوامل به توسع

 باشدهري ميش ةو داراي چهار منطقوده مطرح بهاي جنوب كشور شهرمهمترين عنوان يكي از به نفر  530000

  ).1395، نفوس و مسكنسرشماري (



                   13، پياپي 2، شمارة 5، دورة 1397پژوهشي جغرافياي اجتماعي شهري،  -دوفصلنامة علمي                                                                 78

 

  
 نگارندگان) :(ترسيم شهر كرمان و مناطق چهارگانة آن - 3شكل

  اهيافته

  مرحلة اول

ه داده هاي كمي از راه مقياس بپرسشنامه) و تبديل آنها 428پس از جمع آوري داده ها از راه ابزار گردآوري داده ها (

               ). 2ل (ف شد جدوتعري و تركيب آن ها، ماتريس داده هاي خام هر يك از معيارها در محدودة مورد مطالعه دو قطبي

كرمان  هرارگانه شطق چهدر اين جدول كه شامل پنج ستون و چهار رديف مي باشد؛ گزينه هاي ما (رديف ها) شامل منا

  ارائه شده بود.  )1مربوطه) است كه در جدول ( ةگوي 25ات ها شامل پنج شاخص (مجموع اطالعمي باشد و ستون

  آوري شهري در شهر كرمانهاي اجتماعي تابهاي اوليه از وضعيت شاخصماتريس داده -2جدول
  ها شاخص   

  مناطق شهر 
 اجتماعي ةسرماي مهارت نگرش دانش آگاهي

 2268 2235 1975 1954 2432 1منطقه 

 2741 2838 2564 2654 3108  2منطقه 

 2568 2468 2167 2354 2982  3منطقه 

 2095 1752 1859 1894 2365  4منطقه 

  نگارندگان :مĤخذ

  مرحلة دوم

 )، شاخص هايي با مقياس هاي متفاوت براي سـنجش شـاخص هـاي تـاب     2در جدول داده هاي خام (جدول شمارة 

گيـري و سـنجش   هاي مختلف اندازهه شدن مقياسآوري اجتماعي شهر كرمان ارائه شده است. لذا، به منظور قابل مقايس

                1»نـورم «بـه روش  گيـري  مقياس نمودن مـاتريس تصـميم  ميزان تاب آوري اجتماعي مناطق مختلف شهر كرمان، از بي

  ) ارائه شده است.3استفاده كرده و نتايج آن به صورت ماتريس بي مقياس شده در جدول شمارة () 1( رابطةو 

 ):     1( رابطة

                                                                                                              

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١. Norm: شوديمگيري بر مجموع مجذور مربعات عناصر همان شاخص تقسيم هاي ماتريس تصميمهر يك از عناصر شاخص  . 
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  هاي مورد ارزيابي ماتريس نرمال شدة شاخص -3جدول

  شاخص ها               

 مناطق شهر
 اجتماعي ةسرماي مهارت نگرش دانش آگاهي

 0.466 0.474 0.458 0.437 0.444 1 ةمنطق

 0.564 0.602 0.594 0.594 0.567 2 ةمنطق

 0.528 0.524 0.502 0.526 0.544 3 ةمنطق

 0.431 0.372 0.431 0.424 0.431 4 ةمنطق

  مĤخذ: نگارندگان

  سوم ةمرحل

ها اخصجه اهميت شن و دربه منظور تعيين وز .ها تعيين شودكه وزن نسبي آن استبراي اهميت نسبي معيارها الزم 

تـوان از  سب با نياز ميشانون، بردار ويژه و مانند آن وجود دارند كه متناآنتروپي )،AHP،ANP(هاي متعددي مانندروش

زن هر شاخص به كار براي تعيين و )AHP(روش تحليل سلسله مراتبي  در اين پژوهش از ها استفاده نمود.هر يك از آن

 رده شده است. آو )4( رفت كه در جدول

  AHP آوري شهري با توجه به تكنيكاجتماعي تاب هايوزن و اهميت نسبي شاخص -4جدول

 سرمايه اجتماعي مهارت نگرش دانش آگاهي

0.252 0.191 0.181 0.208 0.169 

  مĤخذ: نگارندگان

  چهارم ةمرحل

 در شـده، سـبه  مرحلـه قبـل محا   هـا كـه در  وزن نسبي هر يك از شـاخص  بايدبراي تهية ماتريس نرمال شدة وزين، 

ارائـه شـده    )5كـه در جـدول (  ، ماتريس نرمال شدة وزين است حاصل ةنتيج .) ضرب شود3( ماتريس نرمال شده جدول

  است.   
  هاي مورد ارزيابيماتريس نرمال شدة وزين شاخص -5 جدول

  ها شاخص              

 سرمايه اجتماعي مهارت نگرش دانش آگاهي مناطق شهر

 0.079 0.099 0.083 0.083 0.112 طقه يكمن

 0.095 0.125 0.108 0.113 0.143 منطقه دو

 0.089 0.109 0.091 0.101 0.137 منطقه سه

 0.073 0.077 0.078 0.081 0.109 منطقه جهار

  مĤخذ: نگارندگان

  پنجم ةمرحل

 ةها در مناطق چهارگانهر يك از شاخص ترين مقادير مربوط بهپس از محاسبة ماتريس نرمال وزين، باالترين و پايين

در  »آگاهي«به عنوان مثال در شاخص  طور كه از جدول نيز نمايان است،). همان6(جدول  شدشهر كرمان مشخص 

هاي مرفه منطبق با محله منطقة دو شهر كرمان باالترين ارزش شاخص مربوطه را به خود اختصاص داده است كه كامالً

چنين بافت جديد شهر كرمان و در نقطة مقابل نيز، منطقة چهار شهر كرمان كمترين مقدار از و ثروتمندنشين و هم
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هاي قديمي و ) را به خود اختصاص داده است؛ كه اين منطقه نيز منطبق با بخشي از محله109/0» (آگاهي«شاخص 

  ندمي باشد. همچنين ادغام روستا و محالت خودرو حاشيه نشيني كه در اين منطقه شهري وجود دار
                      ):                                2( رابطة

 
  ) ارزش شاخص هاf-) و پايين ترين (f*باالترين (  -6جدول 

  ها شاخص             

 پارامترها
 سرمايه اجتماعي مهارت نگرش دانش آگاهي

 0.095 0.125 0.108 0.113 0.143 باالترين مقدار شاخص

 0.073 0.077 0.078 0.081 0.109 پايين ترين مقدار شاخص

  مĤخذ: نگارندگان

  ششم ةمرحل

ه حل هاي ايده صله از راها، فادر اين مرحله با توجه به مقادير حداكثر و حداقل محاسبه شده براي هر كدام از شاخص

ز تابع حداكثر با استفاده ا وا توجه به مقادير حداقل ) را براي هر كدام از مناطق بR) و منفي (تأسف Sآل مثبت (مطلوبيت 

  ) ارائه شده است.7) محاسبه كرديم كه نتايج آن در جدول شمارة (3شمارة (

 ):      3( رابطة

                                                          

 Rو تأسف  Sمقادير مطلوبيت محاسبة  -7جدول 

  ها شاخص          

 مناطق شهر
 S R سرمايه اجتماعي مهارت نگرش دانش آگاهي

 0.229 0.796 0.124 0.115 0.151 0.176 0.229 1 ةمنطق

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 ةمنطق

 0.102 0.336 0.045 0.071 0.102 0.075 0.043 3 ةمنطق

 0.252 1.001 0.169 0.208 0.181 0.191 0.252 4 ةمنطق

  مĤخذ: نگارندگان

  هفتم ةمرحل

)، 4( رابطة) با استفاده از Qمقادير مطلوبيت و تأسف، مقدار نهايي مدل ويكور و يا تابع مزيت (يعني  پس از محاسبة

نه شهر كرمان از نظر )، كه بيانگر رتبة نهايي مناطق چهارگاQ). مقادير تابع مزيت (8(جدول شمارة  شدمحاسبه 

در ) هر چقQ(ع مزيت مي باشد؛ بين صفر تا يك تعيين مي گردد و مقدار عددي تاب» تاب آوري اجتماعي هايشاخص«

به  Qر مقدار ر چقدهنشان دهندة مطلوبيت شاخص هاي تاب آوري اجتماعي  مي باشد و  به عدد صفر نزديكتر باشد،

ع مزيت قدار تابرين مشد. بنابراين، كمتيك نزديكتر باشد، نشان دهندة ضعف شاخص هاي تاب آوري در مناطق مي با

Qظر تابع مزيت را از ن مقدار اي كه كمترين، باالترين اولويت را به خود اختصاص مي دهد. به عبارتي ديگر، هر منطقه

)Qشد و  منطقهبارا مي) دا تاب آور آوري اجتماعي  (شهر) داشته باشد، مطلوب ترين شرايط را از نظر شاخص هاي تاب -

 باشد.يآوري اجتماعي متاب هايترين منطقه از نظر شاخص) را دارا باشد، ضعيفQه بيشترين مقدار از تابع مزيت (اي ك
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              ):                                                                       4( رابطة

  

  Min -S, i=Max S*S,  ,i=Min R -R, i=Max R*R= در اين تابع،

  و رتبه نهايي  Qمحاسبه مقدار  -8جدول
  رتبه Qمقدار  مناطق

  3 0,852  1 ةمنطق

  1 0,000  2ة منطق

  2 0,370  3ة منطق

  4 1  4ة منطق

  مĤخذ: نگارندگان

 Qاسـاس مقـدار    برهاي تاب آوري اجتماعي شاخصز نظر ا مناطق، مناطق شهر كرمانبراي تمامي  Qمقدار  ةپس از محاسب

تـرين  و كوچك تماعيهاي تاب آوري اجشاخصبدترين وضعيت  ةدهندنشان Qكه بيشترين ميزان  گونهشوند. بدينرتبه بندي مي

Q و شـهر  د كـه منطقـه د  شوآوري يشتر مي باشد. همانطور كه با توجه به جدول فوق مشخص ميتابباالترين ميزان  ةدهندنشان

ا بشهر  3 ةسپس منطق؛ ارددآوري اجتماعي قرار هاي تاببهترين وضعيت با توجه به شاخصداراي  صفربرابر با  Q قدارمكرمان با 

 Qيز منطقه چهار شهر با مقدار سوم و در آخر ن ةدر رتب 0,852برابر با  Q دوم و منطقه يك شهر با مقدار ةدر رتب )Q )0,370 مقدار
) 4شـكل ( ده كـه در  اجتماعي شهري در شـهر كرمـان ارزيـابي شـ    هاي تاب آوري در بدترين وضعيت با توجه به شاخص 1برابر با 

  مشخص شده است.

  
  (ترسيم نگارندگان) آوري اجتماعيهاي تاباساس شاخص بندي مناطق شهر كرمان بررتبه -4شكل 
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ه داخته شداز پر آوري اجتماعي در مناطق شهر كرمانبه بررسي وضعيت هر يك از شاخص هاي تاب در گام بعد

رمان نسبت به مناطق ديگر كشهر  2 ةتوان برآورد كرد كه منطقاينگونه مي) 5شكل (هاي پژوهش توجه به يافتهبا  .است

طقه ر اين مندتماعي آوري اجهاي تاببا توجه به شاخص هاي تحقيق از وضعيت بهتري برخوردار است و تمامي شاخص

 وخوردارند ت نسبتا بهتري برشاخص آگاهي و دانش از وضعيباالتر بوده و  ) تقريبا2,5ًحد متوسط=آل (شهري از خط ايده

و جز  اي نو سازهافتشهري داراي ب ةشاخص سرمايه اجتماعي و نگرش از امتياز كمتري برخوردار هستند. اين منطق

وجه به تها با صوع شاخنشين مي باشد. همچنين در منطقه سه شهري مجممرفه مناطق برخوردار شهر كرمان و تقريباً

 تاًضعيت نسبورت از طوري كه در اين منطقه نيز شاخص آگاهي و مهابه ؛ميانگين وضعيت متوسطي برخوردار هستند

   ند.برخوردار هاخصاجتماعي از امتياز كمتري نسبت به ساير شا ةبهتري برخوردار هستند و شاخص نگرش و سرماي

مامي تان با توجه به يك شهر كرم ةمنطق ته است.جايگاه دوم قرار گرف شهر كرمان در 3 ةمنطق ،2 ةبعد از منطق

اخص شو تنها  باشند ها در وضعيت نسبتا ضعيفي قرار گرفته است تمامي شاخص ها پايين تر از خط نرمال ميشاخص

شهري با  ين منطقهاي كه رو به بااليي نسبت به ساير شاخص ها قرار دارند به طور آگاهي و مهارت در وضعيت نسبتاً

اين  شهري در رسودهففت تاريخي و سكونت مهاجرين افغاني در اين بافت و همچنين محالت قديمي و بافت تمركز با

بوده و ضعيف خوردار نسبي بردر آخر منطقه چهار شهر كرمان نسبت به ساير مناطق شهر از وضعيت منا منطقه قرار دارند.

باشند و ين تر ميل پايدر اين منطقه از خط ايدآ مي باشد به طوري كه در تمامي شاخص ها تاب آوري اجتماعي شهري

رمان را ار شهر كرخوردفقط شاخص سرمايه اجتماعي در وضعيت متوسطي قرار دارد.اين منطقه شهري نيز مناطق كمتر ب

درو در شين و خوشيه نبه خود اختصاص داده روستا هاي ادغام شده در دهه هاي اخير در اين منطقه وجود مناطق حا

وضعيت  اي پژوهشفته هقه شهري و همه اين عوامل بيانگر اين موضوع مي باشند.به طور كلي با توجه به ياسطح منط

جه به زلزله ان با تور كرمشاخص هاي تاب آوري اجتماعي در شهر كرمان از وضعيت مناسبي برخوردار نبوده و جايگاه شه

  خيز بودن آن قابل قبول نيست و تاب آوري الزم را ندارد. 

  
  (ترسيم نگارندگان) شهر كرمان ةهاي تاب آوري اجتماعي در مناطق چهارگانوضعيت كلي شاخص - 5شكل

   نتايج

ها و شـرايط حـاكم بـر فضـاهاي     ه روند شهرنشيني در نيم قرن اخير و افزايش جمعيت نقاط شهري، ويژگيببا توجه 

هاي الزم پيرامون مصـونيت شـهرها را   ريزيرنامههاي محيطي، لزوم توجه به بگذاري و بارگذاريشهري و تراكم سرمايه

دهد، شهرها با خطرات بيشـتري مواجـه   گامي كه بالياي طبيعي رخ ميهن. در برابر انواع مخاطرات ضروري ساخته است

-اي طبيعي در شهري اتفاق مـي هنگامي كه حادثه. شودهستند و بيش از هر محيط ديگري در شهرها خسارت ايجاد مي
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پيامـد هـاي آن نسـبت بـه هـر       .ها تالش و زحمت و كار براي توسعه و پيشرفت مكرر و پيوسته نابود مي شودافتد، سال

پذيري شهروندان كاهش آسيبافزايش تاب آوري و  يگنجاندن برنامه هابنابراين محيط و سكونتگاه ديگري، بدتر است. 

بيشـتري دارنـد. بـا توجـه بـه اهميـت        ضرورت  در نقاط شهريطبيعي هستند  سوانحو جامعه كه در معرض مخاطرات و 

آوري اجتمـاعي در منـاطق چهارگانـه شـهر     مساله در پژوهش حاضر سعي گرديد به بررسي و تحليل شاخص هـاي تـاب  

هـاي  كرمان پرداخته شد. با توجه به يافته ها، نتايج تحقيق حاكي از آن است كه منـاطق شـهر كرمـان از نظـر شـاخص     

برابـر بـا صـفر در     Qضعيت متفاوتي قرار دارند به طوري كه منطقه  دو شهر بـا مقـدار عـددي    اجتماعي تاب آوري در و

هاي مورد ارزيابي از وضعيت مطلوب تري نسبت به ساير مناطق قراردارد.و سـپس منطقـه سـه شـهر بـا      مجموع شاخص

در رتبـة سـوم قرارگرفتـه و در     0,852 برابر با Qدر رتبة دوم و بعد از آن منطقه يك شهر با مقدار  0,370برابر با  Qمقدار

در رتبـة چهـارم و بـه عبـارتي در      1برابر با  Qآوري اجتماعي با مقدار هاي تابآخر منطقة چهار شهر با توجه به شاخص

  بدترين وضعيت نسبت به ساير مناطق شهر كرمان قرار دارد.

ارنـد و  وهش قـرار د در نظـر گرفتـه شـده در پـژ    در منطقة دو شهر كرمان تقريباً هر پنج شاخص باالتر از حد نرمـال  

ر نطقه يـك شـه  مهاي ديگر وضعيت نسبتاً بهتري برخوردار هستند. در شاخص آگاهي، مهارت و دانش نسبت به شاخص

از بـاالتري  مهارت امتي وتر قرار دارد. در اين منطقه شاخص آگاهي ها از حد ايدال پايينكرمان در مجموع تمامي شاخص

ـ  اند. در منطقة سه شهر كرمان در مجموع شاخص آگاهها به خود اختصاص دادهر شاخصنسبت به ساي ش ي و سـپس دان

ده و چهـار  د ايدال بوتري قرار دارند. در نهايت منطقة چهار شهر كرمان شاخص سرماية اجتماعي در حدر وضعيت مطلوب

  شاخص (آگاهي، دانش، مهارت و نگرش) در وضعيت نامطلوبي قرار دارند. 

ديـد و قشـر   جشهر كرمان كه منطبق به محالت بـا سـاخت سـاز     3و  2توان نتيجه گرفت كه مناطق در مجموع مي

ـ   4و  1نشين و جزو مناطق برخوردار شهر هستند، وضعيت بهتري دارند و منطقة مرفه ر محـالت قـديمي   چون منطبـق ب

ر قـرار  و منطقة ديگعيت نامطلوبي نسبت به دآوري شهري در وضهاي تابتاريخي و بافت فرسوده هستند، از نظر شاخص

و بيش  ناسبي  نبودهمآوري اجتماعي در مناطق شهر كرمان در حد هاي تابتوان گفت تمامي شاخصدارند. در نهايت مي

ـ آوري اجتماعي، از نيمي از مناطق شهر كرمان در برابر حوادث طبيعي مانند زلزله از نظر تاب ه و دو منطقـة  امطلوب بـود ن

ركـز  ك شـهر بـا تم  يآوري پايين هستند كه اين وضعيت مناسب هاي مورد بررسي دراي تابگر نيز با توجه به شاخصدي

ديل به فاجعه ة طبيعي، تبآوري اجتماعي در هنگام وقوع حادثريزي در زمينة تابجمعيت باال نيست. در صورت عدم برنامه

  ي قرار دارد. در معرض خطر جد شهرصد هزار نفر از شهروندان اين شده و جان بيش از 

  پيشنهادها:

سـنجي و  زر قالـب نيـا  د مطالعات اجتماعي كه عموماً الباليكند كه از يك كار جغرافيايي زماني ارزش علمي پيدا مي

بـه   پـژوهش و  تايجنو  هايافته با توجه به مجموعة يك تحليل جغرافي فضايي استخراج گردد. ،گيردنظرسنجي شكل مي

  :هگشا باشدتواند رازير مي هايآوري اجتماعي در شهر كرمان، پيشنهادتيابي و ارتقاي الگوي تابمنظور دس
ـ  و آمـادگي مسـئوالن   و ايمني فرهنگ گسترش آگاهي، افزايش و آموزش منظور به الزم زمينه هاي ايجاد -  برابـر  در ردمم

 زلزله. خطر ويژهه ب غيرمترقبه حوادث و طبيعي سوانح

 طبيعي وانحس از ناشي خطرات كاهش و شناخت براي هماهنگ و جانبههمه تحقيقاتي و علمي طالعاتم تقويت و گسترش -
 تحقيقاتي. و علمي مراكز از حمايت و ساماندهي و زلزله خطر اولويت با غيرمترقبه حوادث و

. اسـت  جامعـه  تلـف مخ بين قشرهاي در آمادگي ايجاد و آگاهي سطح ارتقاي زلزله، از ناشي خطرات كاهش هايراه از يكي -

 كه است حوادث ربراب در سريع و صحيح العملعكس جهت انجام الزم آمادگي ايجاد در آن مهم نقشر و مانو اجراي حسن

 .شودمي زلزله از ناشي كاهش تلفات موجب آن، از حاصل نتايج
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 طبيعي. سوانح با مقابله در سازيايمن و آمادگي و اقدامات در مردم مشاركت -

 يز.خناطق لرزهم و هاز احداث و ساخت و سازها در نزديكي مناطق شناخته شده مستعد خطر نظير سيالب دشتجلوگيري ا -

اطق كمتر رار دادن منقسطح آگاهي، دانش، نگرش و مهارت در بين شهروندان كرمان و در اولويت  يريزي براي ارتقابرنامه -

 ر كرمان.شه 4و  1 ةمنطقدر پذيري هاي آسيببرخوردار و با بافت

ها و هنظيم پروژت ةشهر) با مراكز علمي و دانشگاهي در زمين يگسترش همكاري نهادهاي مديريت شهري (شهرداري و شورا -

سطح  سكان موقت درهاي اايجاد سايت و هاي عمرانيآوري شهري و رعايت عدالت در اجراي پروژههاي مطالعاتي تابطرح

 مناطق شهر كرمان. 

  قدرداني

آوري بهاي تاصي شاختحليل فضاي«برگرفته از بخشي از رسالة دكتري نويسندة اول مقاله با عنوان  اين مقاله

از اين  طر حمايته به خادر دانشگاه فردوسي مشهد است؛ لذا مراتب قدرداني از آن دانشگا »شهر كرمانكالنشهري در 
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