Journal of Interdisciplinary Studies in the Humanities, 12(4), 501-521, Autumn 2020



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



Interdisciplinary
Studies in the Humanities

Volume 12
Issue 4
Autumn 2020

Interdisciplinary
Studies in the Humanities

Abstract

Interdisciplinary
Studies in the Humanities

Volume 12
Issue 4
Autumn 2020

.

.

Interdisciplinary
Studies in the Humanities

Abstract

.

Interdisciplinary
Studies in the Humanities

Volume 12
Issue 4
Autumn 2020

فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،105-127 ،)4(12 ،پیاپی  ،48پاییز 1399

طلوعی ،پدرام؛ بابایی سمیرمی؛ فرزام؛ ارجمندی ،رضا؛ حسنی ،امیرحسام؛ و عزیزینژاد ،رضا ( .)1399طراحیی الگیوی
تابآوری با رویکرد ارزشآفرینی در مدیریت شهری .مطالعات میانرشتهای در علوم انسوان .105-127 ،)4(12 ،
شاپا2008-4641 :
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آزاد است.

)

طراحی الگوی تابآوری با رویکرد ارزشآفرینی
در مدیریت شهری
پدارم طلوعی ،1فرزام بابایی سمیرمی* ،2رضا ارجمندی ،3امیرحسام حسنی ،4رضا عزیزینژاد

چکیده

5

دریافت1399/02/25 :؛ پذیرش1399/06/15 :

تابآوری شهرها در مدیریت شهری ،اهمیت زیادی دارد ،زیرا بر زیست و بقای یک شهر تیییریر میگییرارد .بییا
افزایش ظرفیت و توان سکونتگاههای شهری و ضریب تابآوری آنها است که مدیریت باکیفیت شهرها بیرای
نسییلهای آینییده امکانپییریر میشییود .اییین پییژوهش بییا هییدگ طراحییی الگییوی تییابآوری برپایییر رویکییرد
ارزشآفرینی در مدیریت شهری انجام شده است .مقالییر حاضییر بییهلحاظ هییدگ ،کییاربردی و از نوییر روش
گردآوری دادهها ،از نییوک کیفییی اسییت .جامرییر آمییاری پییژوهش ،دربردارنییدا ی رگییان دان ییگاهی و مییدیران
شهرداری در حوزه مدیریت شهری تهران است که پس از  11مصاح ه ،اطالعات به کفایت داده رسییید .بیرای
انتخاب نمونه در مرحلر کیفی از روش گلولهبرفی استفاده شد و روایی محتوای پرسییشهای مصییاح ه توسی
4نفر از هئیت علمی دان گاه تییید شد .نتایج بهدستآمده ن ان میدهد که چهار عامل اقتصادی ،اجتمییاعی،
نهادی ،کال دییفضایی در این عرصه نقش چ مگیری دارنیید .پی یینهاد میشییود ،ابرییاد شییکلدهندا الگییو،
بهعنوان عامل تردیلکننده در سییازمانها بررسییی شییده ،و ارییر ت یییرات محییی کال دی یفضایی بییر الگییوی
مدیریت تابآوری در سازمانهای دیگر سنجیده ،و با یافتههای پژوهش حاضر مقایسه شود.
کلیدواژهها :تابآوری ،ارزشآفرینی ،شهرداری تهران
ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .1دان جوی دکترای مدیریت محی زیست ،دان کده منابع ط یری و محی زیست ،دان یگاه آزاد اسیالمی ،واحید علیوم و
تحقیقات ،تهران ،ایران
 .2استادیار تماموقت گروه مدیریت محی زیست ،دان کده منابع ط یری و محیی زیسیت ،دان یگاه آزاد اسیالمی ،واحید
علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)



 .3دان یار گروه مدیریت محی زیست ،دان یکده منیابع ط یریی و محیی زیسیت ،دان یگاه آزاد اسیالمی ،واحید علیوم و
تحقیقات ،تهران ،ایران
 .4استاد گروه مهندسی محی زیسیت ،دان یکده منیابع ط یریی و محیی زیسیت ،دان یگاه آزاد اسیالمی ،واحید علیوم و
تحقیقات ،تهران ،ایران
 .5استادیار گروه بیوتکنولوژی و بهنژادی ،دان کده علوم ک اورزی و صنایع غیرایی ،دان یگاه آزاد اسیالمی ،واحید علیوم و
تحقیقات ،تهران ،ایران

 .1مقدمه

شهرها نیازمند رسیدن به سطحی از تابآوری در ابرییاد گونییاگون هسییتند .امییروزه شییهرها
به س ب ت ییر و پویایی دائمی ،همواره در مررض یطرهییا و آسیییبهای جدییید و درنتیجییه،
نیازمند وجود روشها و الگوهای مناس ی برای رویارویی و مدیریت این ریدادها هسییتند.
در چنین شرایطی ،شهرها و شهروندان ان آمادگی الزم را برای هرگونییه چییالش و حادرییهای
(اعم از ط یری و انسانی) یواهند داشت و آنچه مهم اسییت ،اراده و ییییزش اییین شییهرها،
مدیریت شهری آنها ،حرکت گامبهگام ان بهسوی شهرهای آمییاده ،و نزدیییکتر شییدن بییه
شهرهای تابآور است (فرزاد بهتاش ،کینژاد ،پیربابییایی ،و عسییگری)1392 ،؛ ازاییینرو،
برای جلوگیری از افزایش آسیبپریری ،ضرورت دارد که تابآوری جامرر محلی شناسایی
و م خص شود که چه نقاط قوتی در جامرر دستخوشسانحه ،وجود دارد تا بیرای سییایتن
مسیر امن توسره در آینده ،بتوان از آنها بهره گرفت.
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شناسایی تابآوری افراد برای طراحی و اجیرای فرالیتهییای بییهموقع و مناسییب در برابییر
سوانحی که پیامدهای توسرهای دارند ،مهم بهنور میرسد (رضییایی .)1389 ،بییا بییهکارگیری
اصول و ضواب شهرسازی و ت یین مفاهیم موجود در این دانش ،مانند فییرم ،بافییت و سییایت
شهر ،کاربری زمینهای شهری ،ش کههای ارت اطی ،زیرسایتهای شهری ،و ...میتییوان تییا
حد زیادی پیامدهای حوادث شییهری را کییاهش داد (لطیفییی .)1389 ،تییاکنون فرالیتهییای
انجامشده در اییین زمینییه ،در حییوزه مییدیریت حییوادث و مییدیریت شییهری ،م تنیبییر فرضیییر
مقابلهای و کاهش مخاطره بوده است که این تفکر باید با توجه به دگرگونیهییای بهوجودآمییده
در شهرها و نیز وجود الگوها و روشهای توسرهای در راستای مقابلییه بییا یطرهییای شییهری،
به ود یابد ،زیرا هرچه توانایی شهرها برای تحمل ف ارهای گسترش شییهری کمتییر باشیید ،بییه
تخریب بی تر زمین یواهد انجامید و به مجال اندکتر مییا بییهعنوان نییوک انسییانی بیرای بقییای
جمری منجر یواهد شد؛ بنابراین ،کاهش یطر سوانح ،اهمیت یاصی دارد و ضییرورت دارد
که جایگاه مناس ی در سیاستگراریهای ملی هر ک ور بهدست آورد تا بتوان شرای مطلوبی

را برای کاهش یطر مؤرر و کارا در سطوح گوناگون ایجاد کرد (دیویس و ایزدیواه.)2006 ،1

ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

دراین میان ،ترریف تاب آوری ،ترریییف جدیییدی اسییت کییه بی ییتر در رویییارویی بییا
ناشنایته ها و ن ود ت یین تاب آوری در برابر یطرها ،بهکار میرود .موضییوک تییابآوری در
مطالرات شهری و منطقهای ،در راستای کاهش آسیبهای شهری مطرح میشود (فییرزاد
بهتاش و همکاران .)1392 ،نوریه شهرهای تاب آور ،از طریق عمیق تر کردن نگاه مییا بییه
وضریت موجود و حرکت به سوی راهکارهای پایدارتر ،می توانند نقطر عزیمت مناس ی را
ف یراهم کننیید .اییین نوریییه بییه پیونیید فراینییدهای اقتصییادی و اجتمییاعی بییا فراینییدهای
زیست محیطی توجییه کییرده و از آسیییب پریری فضییایی ،اقتصییادی ،و اجتمییاعی شییهرها
جلوگیری می کند و درنتیجه ،سی ب افیزایش ظرفیییت مقابلییه بییا دگرگونیهییای آهسییته و
ناگهانیای می شود که در شهرها رخ می دهند؛ بنابراین ،ت یین رابطییر تییابآوری در برابییر
بالیای شهری و کاهش پیامدهای آن ،با توجه به نتایجی که دربر یواهد داشت و تیکیدی
که این تحلیل بر برد تاب آوری دارد ،از اهمیییت بییاالیی بریییوردار اسییت .برایناسییاس،
پرسش اصلی پژوهش این است که «الگوی تاب آوری شهری با رویکرد ارزشآفرینی در
مدیریت شهری (مطالره موردی قنات های شهرداری منطقه  6تهران) به چه شکلی قابییل
ترسیم است؟»
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اثربخشی عناصر زنجیرۀ
تأمین و نوآوری سبز ...

 .2پیشینه پژوهش

واژه «تابآوری» ،که از ری ر

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

گرفته شده اسییت ،اغلییب بییه مفهییوم بازگ ییت بییه

گرشته بهکار میرود .نخستینبار ،هولینگ در سال  1973از این اصطالح بهعنوان مفهومی
اکولوژیکی استفاده کرده است (رضایی .)1392 ،مفهوم یادشده بهمرور زمییان ،وارد علییوم
دیگر ،ازجمله فیزیک ،مطالرات روانشنایتی ،و مطالرات اقتصادی ،و اجتماعی شد و بییا
مفاهیم فراوان دیگری به کار رفت .با گرشت نزدیک به چهار دهه از مطرح شدن این مفهوم،
هنوز ترریف یکپارچه و یگانهای برای آن ارائه ن ده است (داداشپور و عادلی.)1394 ،
 .1-1ادبیات موضوع

نوام تابآوری ،نهتنها به جرب و تحمل ایتالل مجهز است ،بلکه میتواند ت ییر ،توسره،
نوآوری ،و سازماندهی دوباره داشته باشد .نقطه مقابل تابآوری را آسیبپریری مینامنیید

(فرند و مونچ .)2013 ،1هولینگ ،تابآوری را اینگونه ترریف کرده است« :میزان مقاومت
سیستمها و توانایی آنها در تحمل ت ییییر و ایییتالل و تییداوم روابی موجییود بییین افیراد یییا
مت یرها» .او بر این نور است که این مفهوم ،چییارچوب تحلیلییی مفییید و جدیییدی را ارائییه
میکند و ن اندهندا نحوا مقابلر افراد ،جوامع ،سازمانها ،و اکوسیسییتمها بییا چالشهییا و
عدم قطریتهای جهان درحالتحول کنونی است .ترریف هولینگ ،دربردارندا سه ویژگییی
مهم برای یک نوام محیطی تابآور است که ع ارتاند از :توانایی تحمل ت ییر و مقاومت،
راه ردهای چندگانر انط اق با تیکید بر عدم تجانس ،و قابلیت تصمیمگیری در رویارویی با

عدم قطریت (پیسانو.)2012 ،2

انجمن روان ناسی آمریکا 3در سال  ،2014تابآوری را « روش رویییارویی درسییت بییا

سختیها ،تهدیدها و حتی نگرانیهای گسترده» ترریییف کییرده اسییت (سییاتویک ،بونییانو،
ماستن ،پنتر بریک ،و یهودا .)2014 ،4این ترریف ،با وجود مفید بییودن ،ط یرییت پیچیییدا
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تابآوری را بازتاب نداده است .بهنور ایوانز ،)2011( 5تابآوری در پییی رسیییدن بییه یییک
هدگ ،یرنی مدیریت ت ییرات آبوهوایی و سوانح ط یری در دایییل یییک جامرییه یییا شییهر
است و این هدگ ،روندی است برای هماهنگی با شرای بحرانی و بازگ ییت بییه وضییریت
عادی .ایوانز ن ان داده است که بهترین راه برای رسیدن به تابآوری ،تجربه است (ایییوانز،
 .)2011بریی از ترریفهای تابآوری در جدول شماره ( )1ارائه شدهاند.
جدول شماره ( .)1تعریفهای تابآوری
پژوهشگر
کاروهالم)2016( 6

تعریف
شدت ایتاللهایی که نوام میتواند آن را جرب کند ،پیش از اینکه سایتار نوام از طرییق ت یییر
مت یرها و فرایندهایی که رفتار آن را کنترل میکنند ،به سایتار متفاوتی ت دیل شود.

ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

تعریف

پژوهشگر
ادییین ،روتییری ،و ارنیتچییی

1

()2019

سایتارهای روان ناسانه تا سطحی فراتر از توانایی فردی موردانتوار و تجربههای گرشته.

برنییدیت ،بنییدلر ،و دیییرک

2

()2017
اسیییتاریا ایمیییانی ،دییییائو،
فرمانی ،و فو)2016( 3
4

بسییریو ،بریتییو ،و گییالوائو

تابآوری بهمرنای ظرفیت یک نوام (ط یری ،اجتماعی ،نهادی) برای مقاومیت در برابیر
ت ییرات ناگهانی (شوکها) یا ت یییرات طوالنیمیدت (بحرانهیا) بیرای تجدیید سیازمان
است؛ بهگونه ای کیه از عملکردهیا ،سیایتارها ،هوییت ،و سیازوکارهای ضیروری شیهر
حفاظت کند و الگوهای توسره آن ادامه یابد.
تابآوری شهری ،ظرفیت نوام شهری در جرب و به ود سریع پس از بحران است.

()2019
()2020

تابآوری ،استرارهای بیرای ت یریح انرطاگپیریری نوامهیای اجتماعی یاکولوژیکی در
طوالنیمدت است.

بییاتلر ،وارد ،سییویت اپییل،

آلیخاندرو و روتیلیو

تابآوری ،روند فرالی از یوداصالحی ،تیمین آگاهانه منابع ،و رشد است؛ توانایی ایجاد

5

تابآوری ،توانایی نوامهای شهری برای پاسخگویی به تنش ناشیی از سیوانح و بازسیازی
سریع پسازآن ترریف میشود .این توانایی ،ظرفیت و شرای ذاتی نوام را دربر میگیرد و
جرب اررات بحران و کنار آمدن با بالیا را تسهیل میکند.

 .2-1رویکردهای مفهومی تابآوری

رویکردهای مفهومی تابآوری را میتوان در سه دستر اصلی یالصه کرد که ویژگی م ترک
همر آنها ،توانایی ایستادگی ،مقاومت ،و واکنش مث ت در برابر ف ار یا ت ییر است.
 .1-2-1تابآوری به معنای پایداری

رویکرد پایداری محوری به تییابآوری ،از پژوهشهییای اکولییوژیکی کییه تییابآوری را توانییایی
بازگ ت به حالت ق ل ترریف میکنند ،سرچ مه گرفته است .این رویکرد ،تابآوری را مقییدار
ایتاللی میداند که یک نوام ،پیش از انتقال به حالتی دیگییر ،میتوانیید تحمییل یییا جییرب کنیید
(بیتلی و نیومن .)2013 ،6بریی پژوه گران ،آستانهای را فراتر از آنچه جامرر سانحهزده قادر به
بازگ ت به حالت کارآمد یود نیست ،درنور میگیرند ،چون یک جامرر تابآور ،دارای آسییتانر

باالیی است و قادر به جرب ف ار زیادی پیش از گرشتن از حد آستانه است (ویندله.)2010 ،7

ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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 .2-2-1تابآوری به معنای بازیابی

رویکرد تابآوری م تنیبر بازیابی (یا رویکرد بازیابیمحور به تابآوری) به توانایی جامره
برای گریز از ت ییر یا عوامل ف ار ،و بازگ ت بییه گرشییته و حالییت اولیییه مربییوط میشییود.
تابآوری در اینجا مریاری است که برپایر زمان صرگشییدا یییک جامرییه بیرای بازیییابی از
حالت ت ییریافته به حالت اولیه ،اندازهگیری میشود (مک اینتایر .)2014 ،1جامرر تابآور
ً
قادر به برگ ت نس تا سریع به وضریت پی ین است؛ درحالیکییه جامرییهای کییه تییابآوری
کمتری دارد ،ممکن است زمان بی تری را صرگ بازیابی یود کند یا قادر به بازیابی ن اشیید

(مادهوری ،تواری ،و بوهومیک.)2014 ،2
 .3-2-1تابآوری به معنای دگرگونی

این رویکرد بی تر به تابآوری اجتماعی مربوط میشود و بییهمرنای ظرفیییت جامرییه بیرای
واکنش به ت ییر بهگونهای سازگارانه است که برپایر آن ،جامرییه میتوانیید بییهجای بازگ ییت
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ساده به حالت پی ین به حالت جدید ت ییر یابد که در محی موجییود نیییز پایییدارتر اسییت.
(ماتیاس و پیلینگ .)2014 ،3رویکرد دگرگونی محور بییه تییابآوری بیرای درک چگییونگی
واکنش مث ت جامره به ت ییر مفید است و میپریرد که ت ییر ،گریزناپییریر اسییت و بییهجای
این که آن را یک عامل ف ار بداند ،آن را چیزی درنور میگیرد که جامره بیرای بازگ ییت بییه
حالت اصیل یود به آن نیاز دارد .رویکرد تییابآوری بییهمرنای دگرگییونی ،ویژگییی پویییایی
جوامع و ترامالت انسان یاکوسیستم و قابلیتهییا یییا ظرفیتهییای چندگانییه درون آنهییا را

میپریرد (براون.)2013 ،4

 .3-1پیشینه و الگوی مفهومی پژوهش

برندیت و همکاران ،در سال  2017پژوه ی را با عنوان «اندازهگیری تییابآوری اجتماکهییا
در برابر بالیای ط یری» ،بین ساکنان سواحل ک ور انییدونزی انجییام داده و عناصییر اصییلی
تابآوری را بررسی کردهاند .آنها به این نتیجه رسیدهاند که بسیاری از شهرهای انییدونزی،
ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

بهتدریج ضمن کاهش کیفیت زندگی با م کالت گسییتردهای ماننیید آلییودگی هییوا و صییدا،
ناهنجاری در رواب انسانی ،و بینومیها و نابسامانیهای دیگر محیطییی و اجتمییاعی نیییز
روبهرو میشوند .این مسائل امروزه این شهرها را دچار فقر گستردهای کرده و موجب بییروز
پدیدا فقر و آلودگیهای گوناگون در این نواحی شدهاند.

بریجانی و یزداندوست )2016( 1در مقالهای بییا عنییوان «انرطاگپییریری مرکییز شییهر و

توسره شهر تمپه در آریزونا» رابطر متقابل توسرر شهرها و چریه اقتصادی را بررسی کرده و
به مطالرر این مسییئله پردایتهانیید آیییا میتییوان رابطییر اییین چریییه را بییا اسییتفاده از نوریییر
تابآوری ،تجزیهوتحلیل کرد و راهکار مناس ی برای کاهش آسیبها یافت؟آنهییا بییه اییین
نتیجه رسیدهاند که با افزایش تابآوری در ابراد شناساییشده میتوان به چریییر اقتصییادی
شهر تمپه کمک کرد.

لئون و مارچ )2014( 2در پژوه ی با عنوان «ریخت شناسی شهری به عنوان یک ابیزار

برای حمایت از تابآوری در برابر تسونامی ،مطالره موردی تاالساهون شیلی» ،نقش ریخت
شناسییی شییهری را در ایجییاد تییابآوری سییریع در برابییر سییونامی بررسییی کردهانیید .آنییان
دراینراستا ابتدا برم نای سناریوی زمینلرزهای م خص ،نواحی احتمالی سیلزده را تریییین
و سرانجام 9 ،پهنه گوناگون تخلیه را شناسایی کردهاند .این نویسندگان ،اقییدامات ضییروری
برای به ود مورفولوژی شهری را در سه گروه دستهبندی کردهاند )1 :ایجاد یا به ود فضاهای
تجمع عمودی یا افقی ایمن؛  )2به ود وضریت ش کر مرابر؛  )3مدیریت موانییع احتمییالی
تخلیر ایمیین در مسیییرهای پی یینهادی .آنییان بیرای تریییین و کمیسییازی تیییریر اصییالحات
مطرحشده در افزایش تابآوری ،اقدام به تهیر یک الگییوی رایانییهای عامییلمحور کردهانیید.
نتایج این مطالره ،حاکی از افزایش چ مگیر امنیت تخلیهشدگان و افزایش سییرعت تخلیییه
بر ارر اصالحات پی نهادی است.

ژانگ ،یی ،و ژائییو )2012( 3در پژوه ییی بییا عنییوان «مییدیریت بحیران اجتمییاکمحور:

بررسی اجمالی فرایند آن در ک ور چین» ،با استفاده از روش توصیفییتحلیلی ،چارچوبی
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را برای مییدیریت سییوانح اجتمییاکمحور در ک ییور چییین ارائییه دادهانیید .در اییین مقالییه بییر
شایصهای ایجاد نهادهای غیردولتی ،آموزش جامره برای رویارویی با بحرانها ،تولییید و
انتقال دانش ،ایجاد سازمانها ،و ترریف عملکرد سازمانی آنها در برابییر بالیییا و بحرانهییا
تیکید شده است.

جونز ،گلسون ،وود ،و فلتون )2011( 1در پژوه ی با عنییوان «برنامییهریزی منطقییهای و

آیندا تاب آوری :الگوی مقصد و توسرر گردشگری در منطقر سییاحلی مرجییانی نینگییالو در
استرالیا» ،مییزان هم سییتگی میییان شییایصهای تییابآوری و جییرب گردشییگر را بررسییی
کردهاند .آنان دراینراستا ،از شایصهای مییزان اشییت ال ،عوامییل زیسییتمحیطی ،وجییود
زیرسایتها ،و تنوک انتخاب میان شیوههای گوناگون حملونقلی بهره گرفتهاند .نتایج اییین
پژوهش ،حییاکی از وجییود هم سییتگی میییان مییزان تییابآوری و جییرب گردشییگر منطقییر
موردمطالره بوده است.
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

112

دوره  ،12شماره 4
پاییز 1399
پیاپی 48

کتابچی و رساییپور ( )1397پژوه ی را با عنوان «تابآوری شهری :ارائه مدلی مفهومی
از برنامهریزی و مدیریت شهری» انجام دادهاند .آنان در این پژوهش توصیییفی ،ارت ییاط میییان
مدیریت شهری و تابآوری شهری را با ارائر یک الگوی مفهومی بررسی کردهاند .تابآوری،
بهعنوان یک مفهوم مرت با شهرها و برنامهریزی ،از دهییر  1990و در پاسییخ بییه تهدیییدهای
محیطی و برای تنویم چارچوبهای اجتماعی و نهادی ظاهر شد تا ن ان دهد کییه شییهرها در
شرای پیچیده ،ب رنج ،و پیشبینیناپریر باید بتوانند بهگونییهای پایییدار عمییل کننیید و در برابییر
م ییکالت مقییاوم باشییند .نتییایج اییین پییژوهش ن ییان میدهیید کییه شناسییایی و آزمییودن
نقطهضرفهای شهری ،ت دیل این نقطهضرفها به نقطه قوت ،و سرانجام ،یییافتن شیییوه هییا،
عملکردها ،و جریانهای انط اقپریر و انرطاگپریر در توسرر طرحهای شهری اهمیت دارند.
آنچه در مدیریت شهری مهم ارزیابی میشود ،توجه به ت ییرات کال دی شییهر اسییت .وجییود
منابع مالی ،انسانی ،و مهمتر از همه ،منابع اطالعییاتی غنییی میتوانیید شییهر را بهسییوی ارائییه
یدمات بهتر سوق دهد تا دراینمیان ،یواستههای مردم و گروههای بانفوذ نیز بییرآورده شییود،
اهداگ پایداری بهدست آید ،و تابآوری شهر تضمین شود.

ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

احمدی ،فتحی ،و اک ری ( )1397در پژوه ی با عنییوان «ارزیییابی تییابآوری محییی
شهری در برابر مخاطرات ط یری با تیکید بر زمینلییرزه بییا اسییتفاده از منطییق فییازی و
(مطالره موردی :شهر ارومیه)» ،با بهرهگیری از روش فازی و

 ،میزان تییابآوری شییهر

ارومیه را در برابر یطر زمینلرزه بررسی کردهاند .آنان دراینراستا ،ترداد  10مریییار (تیراکم
جمریت ،تراکم سییایتمانها ،ترییداد ط قییات سییایتمانها ،کییاربری زمییین ،دسترسییی بییه
فضاهای باز ،دسترسی به مراکز درمانی ،دسترسی به مراکز امدادرسانی ،فاصییله از مرییابر،
فاصله از یطوط ف ار قوی برق ،و فاصله از گسل) بهعنوان مریارهییای موردمطالرییه تریییین
شدهاند .نتایج این پژوهش ن ان میدهد که  38درصد از مساحت شهر ،دارای تییابآوری
متوس به پایین بوده و در منطقر یطر قرار دارند و همچنین ،منطقه  1شهری با  70درصیید
مساحت ،دارای بی ییترین تییابآوری و منطقییه  4بییا  35درصیید مسییاحت ،دارای کمتییرین
تابآوری در برابر زمینلرزه است.
نامجویییان ،رضییویان ،و سییرور ( )1396پژوه ییی را بییا عنییوان «تییابآوری شییهری،
چارچوبی الزامآور برای مدیریت آیندا شهرها» انجام دادهاند .اییین پییژوهش کییه بییا هییدگ
بررسی و ت یین دیدگاهها و الگوهای تابآوری شییهری انجییام شییده اسییت ،در پییی تییدوین
چارچوب مناس ی برای مدیریت آینده شهرها است .نتایج این پژوهش حاکی از اییین اسییت
که بهدلیل گستردگی مفهوم تابآوری در همر ابراد اجتماعی ،اقتصادی ،نهادییبرنامهریزی
و نیز کال دییزیرسایتی ،مدیران شهری باید به تحلیل الیهای شییهری در ابرییاد گونییاگون،
به ود سطح یدمات در زمان بحران ،شنایت مکانهای آسیبپریر در زمان بحران ،کاهش
میزان یطر با افزایش استحکام و برنامهریزی زیرسایتها ،و بهرهگیری از الگوهای بازیابی
در کوتاهترین زمان ممکن پردایته و با توجه به این مت یرهییا و مؤلفییهها ،میتییوان شییهرهای
آینده را تابآور کرد.
ضرغامی ،تیموری ،محمدیان ،و شماعی ( )1395در پژوه ییی بییا عنییوان «سیینجش و
ارزیابی میزان تابآوری محلههای شهری در برابر زلزله (موردپژوهی بخییش مرکییزی شییهر
زنجان)» در پی سنجش و ارزیابی تابآوری محلههای مرکییز شییهر زنجییان در چهییار بریید
کال دی ،اقتصادی ،اجتماعی ،و مدیریتی بودهاند .در این پژوهش توصیفی یتحلیلی ،ابتییدا
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سه محله بهصورت نمونهگیری تصادفی ،انتخاب شدند؛ سپس ،حجم جامرر نمونه ،برپایر
فرمول کوکران م خص و پرسشنامر پژوهش میان ساکنان محلییههای هییدگ توزیییع شیید.
نویسندگان برای تحلیل پرسییشهای پییژوهش از آزمونهییای پیرسییون و رگرسیییون اسییتفاده
کردهاند .برپایر نتایج تحلیل پرسشنامر این پژوهش ،میزان تابآوری در بخش مرکزی شهر
زنجان ،به لحاظ این سه برد ،مطلوب نیست .همچنین ،بریید اجتمییاعی بییا بی ییترین مییزان
تیریرگراری میتواند س ب افیزایش تییابآوری شییود و کمتییرین مییزان تیریرگییراری بییه بریید
محیطی مربوط میشود.
رضایی ( )1389پژوه ی را با عنوان «ت یییین تییابآوری اجتماعییات شییهری بییهمنوور
کاهش اررات سوانح ط یری (زلزله) (مطالره موردی کالن هر تهیران)» انجییام داده اسییت.
هدگ از انجام این پژوهش ،ت یین مؤلفهها و شایصههای سازندا تییابآوری ،تریییین سییهم
عوامل مؤرر بر تقویت تابآوری ،و نیز انییدازهگیری مییزان تییابآوری در ابرییاد اجتمییاعی،
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اقتصادی ،نهادی ،و کال دی به منوور مقابله با پیامدهای سوانح ط یری در کالن ییهر تهیران
بوده است .نتایج بهدستآمده در این پژوهش ن ان میدهد که بییین تییابآوری موجییود در
محلییههای نمونییه و سییطح تییابآوری آنهییا در ابرییاد اجتمییاعی ،اقتصییادی ،نهییادی ،و
کال دییمحیطی ،رابطر مرناداری وجود دارد و با ت ییییر هریییک از آنهییا ،مییزان تییابآوری
یانوارها نیز ت ییر میکند .همچنین ،برد اجتماعی (در میان تمام ابراد) بی ترین تیریر را در
ت یین میزان تابآوری داشته است.
چارچوب مفهومی پژوهش حاضر ،الگویی است که ابراد آن ،برگرفته از م ییانی نوییری
مفهوم تابآوری است .پژوه گر تالش کرده است با ترکیب این مفاهیم و واقریتها ،الگو
و نوامی را در راستای شفاگتر و دقیقتر کردن ابراد تابآور طراحی کند .گفتنی است ،این
چارچوب به عنوان م نای اولیر پژوهش در اییین طییرح پی یینهاد شییده اسییت و تنهییا حاصییل
مطالرر اکت افیای است که در بخش مروری بر ادبیات نوری پژوهش انجام شده اسییت و
باید پس از انجام مطالرات موردی پژوهش ،تکمیل و سرانجام تحلیل و سنجش شود.

• سایتار سنی جمریت،
سایتار جنسی جمریت،
سطح تحصیالت جمریت،
میزان سرمایه اجتماعی،
پوشش سالمتی

• نرخ اشت ال ،مقیاس کسب و
کار ،میزان درآمد و برابری
برای جامره

تاب آوری
اقتصادی

تاب آوری
اجتماعی

تاب آوری
فضایی کال دی

تاب آوری نهادی

• یطوط و زیرسایت های
حیاتی ،سطح ش که حمل و
نقل ،ذییره مسکن و عمر ،
تراکم سطح سایته شده ،
موسسات درمانی و..

• بستر نهادی ،عملکرد
نهادی ،رواب نهادی

شکل شماره ( .)1الگوی مفهومی پژوهش

 .2روش پژوهش

ازآنجاکه این پژوهش بر آن است که به طراحی الگویی برای عملکییرد تییابآوری مییدیریت
شهری بینجامد و به شنایت عوامل اصلی تیریرگرار بر عملکرد مدیریت شییهری نیییاز دارد،
(نکتهای که در پژوهشهای پی ین کمتر به آن اشاره شده یا اشاره ن ده اسییت) ،اسییتفاده از
روشهای تحقیق کیفی ضروری بهنور میرسد .دراینراسییتا ،از روشهییای کیفییی تحلیییل
دادهها ،ازجمله مصاح ه و تجزیهوتحلیل مضمون استفاده شده است .مهمترین روشهییای
گردآوری دادهها در این پژوهش ،مطالرات کتابخانهای و پژوهشهای میدانی بودهانیید؛ بییه
این مرنا که برای گردآوری دادههای مربییوط بییه م ییانی نوییری و پی ییینر موضییوک ،از منییابع
کتابخانهای و مقالهها استفاده شده است .در پژوهشهای میییدانی نیییز بییهمنوور گییردآوری
دادهها از مصاح ر نیمهسایتاریافته و باز استفاده شد .مصییاح ر نیمهسییایتاریافته ،بهتییرین
ابزار دستیابی به عوامل مؤرر ،ت خیص داده شده و مصاح های مت کل از  5پرسش در ابتدا
و  15پرسش در حین مصاح ه طراحی شد که  11نفر از ی رگان و صاحبنوران تییابآوری
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یی که بی ترین تیلیف و پژوهش را دربارا موضوک پژوهش انجام دادهاندیییی پرسییشهای آن را
تییید کردهاند .ترداد نمونه های موردنیاز برای انجام مصاح ه ،به هدگ مطالره بستگی دارد.
با توجه به زمان و منابع دردسییترس ،ترییداد ( )15±10نمونییه بیرای انجییام مصییاح ه کییافی
یواهد بود (ویمر و دومینیک .)1384 ،مصاح ر نیمهسایتاریافته بهاینس ب انتخاب شییده
است که افزونبر اینکه در آن امکان ت ادل دیدگاهها و تفکییر وجییود دارد ،میتییوان بحی و
موضوک آن را در راستای دستیابی به اهداگ پژوهش هدایت کرد.
برای محاس ر پایایی مصاح ههای انجامشده در این پژوهش ،از روش پایییایی بییازآزمون
استفاده شده است و بهمنوور محاس ر پایایی بییازآزمون ،از بییین مصییاح ههای انجامشییده،
ترداد  4مصاح ه انتخاب شده است و پژوه گر ،هریک از آنها را دوبییاره در یییک فاصییلر
زمانی 15روزه کدگراری کرده اسییت .نتییایج بهدسییتآمده از اییین کدگییراریها در جییدول
شماره ( )2آمده است.
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جدول شماره ( .)2محاسبۀ پایایی بازآزمون
پایایی بازآزمون

ردیف

عنوان مصاحبه

ُ
تعداد کل کدها

تعداد توافقها

تعداد عدمتوافقها

1

11

42

35

7

83%

2

16

24

15

9

62%

3

19

33

30

3

90%

4

11

35

22

13

62%

134

102

32

74%

کل

(درصد)

همانگونه که در جدول شماره ( )1م ییاهده میشییود ،ترییداد کییل کییدها در دو فاصییلر
زمانی 15روزه برابر  129کد ،ترداد کل توافقهای بین کدها در این دو زمان ،برابییر  ،101و
ترداد کل عدمتوافقها در این دو زمان ،برابر  28کد است .پایییایی بییازآزمون مصییاح ههای
انجامشده در این پژوهش با استفاده از فرمول ارائهشده ،برابر  74درصد است .با توجییه بییه
اینکه این میزان پایییایی ،بی ییتر از  60درصیید اسییت (یواسییتار ،)1388 ،قابلیییت اعتمییاد
کدگراریها ،موردتییید است.

در ضمن با توجه به اینکه درون مایر اصییلی پییژوهش مییوردی ،گییردآوری تفصیییلی
داده ها از منابع چندگانه است ،در این پژوهش ،به منوور تضمین روایییی نتییایج و بهییره
بردن از مزایای کثرت گرایی ،تنها به مصاح ه بسنده نکرده ایم و اسناد و مدارک مرت

و

داده های بایگانی شدا دان گاه ها و مؤسسه های پژوه ی را نیز برای غنی تر کردن نتایج
بررسی کرده ایم.
جامرر آماری این پژوهش برای انجام مصاح هها ،از میان ی رگان و صاحبنوران حوزا
مدیریت شهری انتخاب شدهاند که دارای تیلیفها و پژوهشهای مرت با موضوک بودهاند.
روش تریین حجم نمونه ،روش نمونهگیری هدفمند است که براسییاس آن ،دادههییا ،پییس از
مصاح ه با  11نفر ،به اش اک نوری رسید و مصاح هها پایان یافت .در انتخاب ترداد نمونه،
مسائلی چون زمان ،دردسترس بودن مصاح هشوندگان ،و میزان همکاری آنهییا موردتوجییه
بوده است.
برای بهکارگیری روش تجزیهوتحلیل محتوا ،ابتدا دادهها یالصه شدند؛ بهاینمرنا که از
میان دادههای بهدستآمده از مصاح هها ،انتخاب مرنایی انجییام شیید ،سییپس ،ع ییارت یییا
ع ارتهای هممرنی یالصه شدند ،و سرانجام ،با قرار دادن این دادهها در دسییتهبندیهای
گستردهتر و مانند آن ،مرحلییر تلخیییص داده بییهپایان رسییید .یافتییههای بهدسییتآمده از هییر
مصاح ه در جدولی به صورت جداگانه گردآوری شدند .در آیییرین مرحلییر تجزیییهوتحلیل

محتوا ،نتیجهگیری انجام شد که برای نتیجهگیری از روشهییای تجزیییهوتحلیل مضییمون 1و
نرمافزار

استفاده شد.

 .3یافتههای پژوهش

در این مرحله ،ابتدا دادههای مرحلر پی ین ،آمادهسازی شدند؛ بییهاینمرنا کییه جییدولهای
نسخهبرداریشده که پاسخ پرسشهای مربوط به هر مصاح هشونده در آن بیان شده اسییت،
برای تییید بی تر ،در این مرحله بازبینی شدند .در مرحلر برد ،برای تسل بر مصاح هها ،به
صدای مصاح هها گوش داده شد و یادداشتهای نوشتهشده هنگام مصاح ه ،بهدقت میینوم
ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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و نهایی شدند .سپس ،به هر مصاح هشونده ،کدی از  1تا

ایتصاص یافت که عییدد آن،

ن اندهندا شمارا مصاح هشونده اسییت و کدگییراری بییا اسییتفاده از نرمافیزار
انجام شد.
کدگراری ،مادا اولیر تحلیل دادهها است .نتیجر یروجی نرمافزار در شکل شییماره ()2
ارائه شده است .همچنین ،مفاهیم کلیدی گفتههای مصاح هشوندهها ،که توسی نرمافیزار،
دستهبندی و تحلیل شدهاند ،در قالب جدول شماره ( )3ارائه شدهاند .این جییدول ،بیییانگر
ابراد و مؤلفههای تابآوری است.
جدول شماره ( .)3نتایج کدگذاری باز و محوری
ابعاد
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کدگذاری
محوری
سایتار
جمریت

تابآوری
اجتماعییفرهنگی

تراکم جمریت ،نرخ رشد ،جمریت ،میزان جمریت بومی،
سن جمریت
سطح سواد ،مهارتها ،دانش و اطالعات ،تجربیات
جامره ،عملکرد جامره ،عالقه ،ظرفیت یادگیری اجتماعی،
آگاهی اجتماعی ،پیشبینی ،تجربر درسآموزی از سوانح

سرمایه
اجتماعی و
فرهنگی

سالمت اجتماعی ،ارت اطات اجتماعی ،فرالیتهای
اجتماعی ،م ارکت اجتماعی ،ش کههای اجتماعی ،ر ات
اجتماعی ،آرامش اجتماعی ،یالقیت اجتماعی ،مرهب،
هویت ،میراث فرهنگی (باورها ،اعتقادات و ارزشهای
فرهنگی و تاریخی) ،م ارکتها (همکاری در شناسایی و
اجرا) ،فرهنگ و الگوی مصرگ ،حس ترلق بومی

بحرانهای
اجتماعی

جنگ ،هرجومرج و درگیری ،بیماری ،مرگومیر

اشت ال

تابآوری
اقتصادی

کدگذاری باز

بهرهبرداری
درست
رشد و توسره
اقتصادی و
سالمت
اقتصادی
یسارت
اقتصادی

ترداد افراد شاغل ،امنیت ش لی ،میزان درآمد ،ناپایداری
درآمد ،بیمه درمانی و بازن ستگی
افزایش بازدهی ،برنامهریزی جلوگیری از هدررفت ،آببها
نرخ رشد و تولید رروت ،نوآوریها و تنوک اقتصادی ،میزان
پایداری اقتصادی (در شهرها) ،میزان درآمد و اق ار
درآمدی (سرمایهگراریها) ،توزیع منابع اقتصادی
بودجهبندی
پوشش بیمه سوانح ،پوشش بیمه درمانی ،میزان یسارت

کد مصاحبهگر
،
،
،
،

،

، ، ،
،
، ، ،
، ، ،

، ، ، ،
، ، ، ،
، ،
، ، ، ،
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، ، ، ، ،
،
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، ،

،
،

، ، ،
،

ابعاد

کدگذاری
محوری
بستر نهادی
شرای قانونی

تابآوری نهادی

عملکرد
نهادی (ترداد
سازمانهای
تیریرگرار)

رواب نهادی
موارد
اررگراری
مث ت فناوری
موارد اررگرار
منفی فناوری
موارد فنی و
سازههای
قناتها
تابآوری
کال دییفضایی

کد مصاحبهگر

کدگذاری باز
وضریت آگاهی از وجود نهادهای مربوط به مدیریت
بحران ،وجود م وقهای مالی یا فنی برای آمادگی از طریق
همکاری با شهرداری برای به ود وضریت
فقدان قانون روشن در زمینر بهرهبرداری از آب ،کم ود
قوانین برای پای ند کردن افراد به دستورالرملهای قانونی در
راستای پی گیری از بحران
فراوان بودن سازمانهای ذینفع و ذیمدیل ،میزان رضایت
ساکنان محله از وضریت عملکردی نهادهای تیریرگرار در
بهرهبرداری مؤرر و کاهش آرار ناشی از بحران ،عدم ارائر
آموزشهای الزم برای واکنش مناسب و سریع از سوی
نهادها ،و میزان پاسخگویی نهادهای یدماتی درصورت
وقوک سوانح
متولیگری ،وضریت رواب ساکنان محله با نهادهای محلی
مانند شورا و شهرداری ،همکاری نهادها با یکدیگر برای
تسهیل در اجرای قوانین ،دادن اعت ارات ،وام ،و ...برای
الیروبی و بازسازی قناتها
شناسایی ،بازسازی ،و ترمیم و استفاده درست از منابع
بیتوجهی ،کماهمیتی ،تخریب
ترریفها ،شناسایی ،کیفیت سازه و استحکام ،مرماری،
نق ه ،الیروبی

کاربریها و
طرحها

همجواری و سازگاری کاربریها ،اجرای طرحهای دولتی و
یصوصی، ،سایتمانسازیها

عوامل شهری

بافت شهری ،الگوی شهری ،فرم شهری ،ن انههای شهری،
م لمان شهری (المانهای شهری)

زیرسایتها

شریانهای حیاتی ،ش که حملونقل (ش کر ارت اطی شهر)

عوامل ط یری

بحرانهای ط یری ،گسلها ،جنس یاک ،شیب زمین،
پوشش گیاهی ،اقلیم ،میزان بارش ،آلودگی زیستمحیطی،
یاک ،رودیانهها ،نهرهای دائمی و فصلی ،آبهای
سطحی و زیرزمینی

نتایج تحلیل الگوی مفهومی با استفاده از نرمافزار

، ، ، ،
، ،، ، ،
، ، ، ،
، ، ، ،
، ،
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،
،
،
،
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در ادامه ارائه شده است.
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شکل شماره ( .)2خروجی نرمافزار

چهار برد اصلی استخراجشده برای تابآوری ع ارتانیید از )1 :تییابآوری اجتمییاعی؛
 )2تابآوری کال دی؛  )3تابآوری اقتصادی؛  )4تابآوری نهییادی .برپایییر پژوهشهییای
انجامشده ،برای تابآوری اجتماعی  3شایص و  22زیرشایص ،تییابآوری اقتصییادی 4
شایص و  12زیرشایص ،تابآوری نهییادی  3شییایص و  10زیرشییایص ،و تییابآوری
کال دی  5شایص و  28زیرشایص ،درنور گرفته شده اسییت؛ برایناسییاس ،در پییژوهش
حاضر درمجموک ،برای تابآوری 15 ،شایص اصلی و  72زیرشایص بهدست آمد که در
شکل شماره ( )3ارائه شدهاند.

عوامل نهادی (بستر نهادی (میزان) ،عملکرد
نهادی (ترداد سازمانهای تیریرگ رار) ،رواب
نهادی)

عوامل اجتماعی (سایتار جمریت،
آموزش و آ گاهی ،سرمایه اجتماعی)
بهبود عملکرد مدیریت شهری
عوامل اقتصادی (اشت ال ،رشد و
توسره اقتصادی ،سالمت اقتصادی،
یسارت اقتصادی)
عوامل کال دییفضایی (سایتمانها،
کاربری ها ،عوامل شهری ،زیرسایتها،
عوامل ط یری)
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

شکل شماره ( .)3الگوی تابآوری مدیر یت شهری

 .4بحث و نتیجهگیری

نتایج بهدستآمده در این پژوهش ،تالشی برای ارائر الگییوی مناسییب تییابآوری مییدیریت
شهری بهشمار میآید تا سیاستگراران با استفاده از این چارچوب ،عوامییل مهییم مییؤرر بییر
تابآوری مدیریت شهری را دریافته و با وزندهی مناسب آنهییا ،بیرای تخصیییص سییرمایر
مالی ،انسانی ،و زمانی اقدام کنند.برای باال بردن سطح تابآوری الزم است بییه هییر چهییار
حوزا کال دی ،اجتماعی ،اقتصادی ،و نهادی بهاندازه کافی توجییه شییود .افزونبیراین ،باییید
تیریر و تیررهای ابراد گوناگون تابآوری بر یکدیگر نیز درنور گرفته شییود؛ بییهعنوان نمونییه،
بهنور میرسد ،با افزایش سطح تابآوری اجتماعی ،تییابآوری کال ییدی نیییز به ییود یابیید؛
ازاینرو ،الزم است اینگونه همپیوندیها نیز در پژوهشها درنور گرفته شوند .بهبیان دیگر،
دیدگاههای تکبردی در این حوزه ،دیگر کارگ ا نخواهند بود .درواقع ،در این حوزه ،آنچییه
بیشازپیش الزم است ،انجام پژوهشهای میانرشتهای با رویکرد ترکی ی است که دستاورد
آنها ،الگوهای ترکی ی و ترمیمپریر با هدگ ارتقای تابآوری در برابر سوانح باشد.
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ابراد تابآوری اجتماعی با هدگ توانمندسییازی جامرییه بیرای به ییود منییابع مییدیریت
شهری و استفاده از منابع مدیریت شهری با رویکرد ارزیابی این منابع استخراج شییده انیید.
ابراد تاب آوری اجتماعی ،تیکید مهمییی بییر بییاز طراحییی منییابع دایلییی و شایسییتگیهای
ظرفیتی مدیریت شهری در مواقع بحران اشاره می نماید .این موضوک در تحقیقات برنییدیت
و همکاران(  ) 2017نیز تاکید شده است .ابراد تابآوری اجتماعی به بررسی موضوکهای
اجتماعی مرت با مدیریت شهری در هنگام بحران(سیل ،کم آبی ،طوفییان و  )...بییهمنوور
تریین میزان ظرفیت یک نوام اجتماعی یا بخ ی از آن برای گرر از حوادث مخاطرهانگیز و
بازتوانی سریع در جا مره و ارکان جامره می پردازد و با توجه به این ابراد به ارائه راهکارهایی
برای به ود توان مقابله با آنها می پردازد .همانطور کییه ژانییگ و همکییاران ( )2012نیییز در
پژوهش یود به اهمیت افزایش ظرفیت جامره در مقابله با بحران های یاد شده تاکییید مییی
نماید .نتایج این تحقیییق نیییز همراسییتا بییا تحقیییق ژانییگ و همکییاران ( )2012تییابآوری
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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اجتماعی را به شدت افزایش تحمل جامره در برابر بحران هایی که یطر از بین رفتن شهر را
مطرح می نمایند جمع بندی می نماید ،به ع ارت دیگر تابآوری اجتماعی قدرت ظرفیت
یادگیری مردم (یادگیری از تجربیات ان) و ترکیب آگاهانه این یادگیریها را با ترامالت ان بییا
محی فیزیکی و اجتماعیشان به رسمیت میشناسد.
ابراد تابآوری اقتصادی ،ظرفیییت و توانییایی مییدیریت شییهری را بیرای شییروک دوبییارا
فرالیتهای اقتصادی پس از وقوک بحرانها بررسی می نماید .مطییابق بییا دیییدگاه بسییریو و
همکاران( ،)2020در این تحقیق ،تییاب آوری اقتصییادی بییه عنییوان توانییایی جامرییه بیرای
سازگاری اجتماعی و اقتصادی که در مررض مخییاطرات ط یرییی قیرار دارد مییورد بحی و
بررسی قرار گرفت و نتایج تحقیق ابراد تییاب آوری را ع ییارت از اشییت ال ،رشیید و توسییره
اقتصادی ،سالمت اقتصادی ،یسارت اقتصادی تریین می نماید.
تاب آوری نهادی به عنوان ظرفیت جوامع برای کاهش یطر و ایجاد پیوندهای سازمانی
در درون جامره ترریف شده است؛ به نوعی که ویژگی های مرت با تقلیییل یطییر ،برنامییه
ریزی و تجربه ی سوانح ق لی را در بر می گیرد .در این برد ویژگی های فیزیکی سازمان ها
از جمله نهادهای محلی ،دسترسی به اطالعات ،نیروها و افراد آمییوزش دیییده و داوطلییب،

پای ندی به دستورالرمل های مدیریت بحران ،به هنگام بییودن قییوانین و مقییررات ،قییوانین و
مقررات بازدارنده و ت ویقی به ویژه در امر سایت و ساز مساکن ،ترامل نهادهای محلی با
مردم و نهادهای دولتییی ،رضییایت از عملکییرد نهادهییا ،مسییئولیت پییریری نهادهییا و نحییوه
مدیریت یا پاسخگویی به سوانح نویر سایتار سازمانی،ارزیابی می شییود (فرنیید و مییونچ،
 .) 2013در تییاب آوری نهییادی حکمرانییی یییوب ،دارا بییودن ویژگیهییایی چییون عییدالت
اجتماعی ،م ارکت حداکثری ،نمایندگی ،سنجش ،پاسخگویی ،تفویض قییدرت در کنییار
سایتار غالب مدیریت شهری در نور گرفته می شود.
ابراد تابآوری کال دی به نقش تریینکنندا کاربریهای شهری در تقلیییل اریرات سییو
بحران مدیریت شهری و همچنین تابآور سایتن شهر در برابر یطیرات اشییاره مینماییید.
تریین کاربریهای همسان در کنار هم به گونهای که در زمان بروز بحران ها م کلزا ن اشند
باع افزایش تابآوری در حین سانحه یا م کل میگردد .تاب آوری فیزیکی یییا کال ییدی
شامل زیرسایت های حامی نیازهای انسانی شامل حمل و نقل ،بهداشت ،امکانات ترلیم
و تربیت ،یدمات انسانی ،مسکن و ارت اطات می باشیید .رضییایی و همکییاران ( )1394در
پژ وه ی که با نتایج این تحقیق همسویی دارد ابراد تاب آوری کال ییدی از جملییه ارزیییابی
تاب آوری سایتمانها ،کاربریهییا ،عوامییل شییهری ،زیرسییایتها ،عوامییل ط یرییی را در
مناطق شهری تهران بررسی و ارزیابی نموده اند .با توجه به ابراد متنوک این پژوهش ،هریک
از مؤلفهها دربردارندا پی نهادهایی برای سیاستگراران و مدیران است.
 .5پیشنهادها

بهطور م خص ،مهمترین پی نهادهای این پژوهش برای مییدیران و سیاسییتگراران حییوزا
مدیریت شهری ،استفاده از شرای زیرسایتی بیرای بهرهمنییدی از فرصییتهای تییابآوری
ایجادشده است .مدیران شهری باید با تکیه به تواناییهای فنی یییود ،بییه منطییق تییابآوری
اجتماعی اتکا کنند ،درغیراینصورت ،با یطییر جییدی نییاموفق بییودن در مییدیریت شییهری
روبهرو یواهند شد ،زیرا پی ینر بحرانهای شییهری ن ییان میدهیید کییه تنهییا توانییایی فنییی
نمیتواند س ب موفقیت شود .پی نهاد میشود ،سیاستگراران کییالن ک ییور بییا پیشبینییی
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سازوکارهایی برای ایجاد ارت اط میان شهرداری و سازمانهای متولی ،اقدام به ایجاد ارت اط
میان آنها کنند.
پی نهاد میشود که پژوه گران با استفاده از روشهای پژوهش متفاوت کیفییی و کمییی
تالش کنند ،ابراد متفییاوت شناساییشییده در اییین پییژوهش را بهگونییهای جزئییی واکییاوی و
بررسی کنند .درهمینراستا ،پی نهادهای پژوه ی زیر به پژوه گران ارائه میشود:
 )1تیکید بی تر بر مصاح ههای متمرکز با ترداد بی تری از متخصصان شهری ،منجر به
نتایج بهتر شده و همچنین ،نتییایج بهدسییتآمده از گروههییای کییانونی بیرای به ییود الگییوی
تابآوری موردنور ،قابلبررسی است؛  )2پی نهاد میشود ،از طریییق روشهییای پییژوهش
کیفیای همچون نوریر برآمده از دادهها ،غنای الگو افزایش یابیید و مت یرهییای بی ییتری در
الگو درنور گرفته شییوند؛  )3طراحییی و انجییام پژوهشهییای کمییی بیرای تریییین وضییریت
تابآوری و ارائه برنامه پی گیرانه برای آنها.
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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