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پژوهی آن در بافت قدیم شهرها آوری و آیندهی تابکنندههای تبیینتحلیلی بر اثرات متقاطع مؤلفه

 1شهر تبریز()مطالعه موردی: کالن

 

  رانيا ز،يتبر ز،يدانشگاه تبر ،یطیمح یزيرو برنامه ایدانشکده جغراف ا،یگروه جغراف ارياستاد1 ،رضا بشارتی.1
 رانيا ز،يتبر ز،يدانشگاه تبر ،یطیمح یزيرو برنامه ایدانشکده جغراف ا،یگروه جغراف اریدانش ،ايرج تیموری.2
 تبريز دانشگاه دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ريزی،حسن محمودزاده.4

 40/41/1041تاريخ پذيرش نهايی:  44/44/1041تاريخ دريافت:

 

 چکیده

و  یبايو خودباز یبحران طيبا شرا یمقابله با انواع مخاطرات، سازگار یآن برا یهاستمیرسيشهر و ز کي یهايیعنوان توانابه یشهر یآورتاب
ها ی ناشی از اثرات اين مؤلفههای مختلف و همچنین آيندهآور، بررسی اثرگذاری و اثرپذيری مؤلفهمنظور تحقق شهر تاببه. باشدیم عيبهبود سر

 یپژوهندهيو آ یآورتاب یکنندهنییتب یهامؤلفه )اثرگذاری/اثرپذيری(اثرات ناپذير است. در اين راستا، هدف از تحقیق حاضر تحلیل ضرورتی اجتناب
و  یلیتحل کرديرو با تأکید بر ینگارندهيآ تیو از نظر ماه یاز نظر هدف کاربرد قیروش تحقباشد. بنابراين، شهر تبريز میکالن ميآن در بافت قد

ی مديريت بحران( و حوزهنفر از نخبگان و مديران  11گیری از روش دلفی هدفمند )ها بر مبنای بهرههمچنین روش تحلیل داده .است یاکتشاف
 ،یفرد ،یاجتماع ،ی)اقتصاد یاصل یمؤلفه 1های تحقیق با تحلیل مک بوده است. يافتهافزار میککاربست تکنیک تحلیل اثرات متقاطع در نرم

 ريبر سا یورد بررسم یهامؤلفه نیدر ب یاثرگذار نيشتریب حاکی از آن است که یفرع یمؤلفه 20( و یطیمحستيز-یو کالبد ینهاد-یتيريمد
 نیب ی، وجود تعامل و همکاریو مشارکت يیحکمروا کرديبر رو دیتأک یهامربوط به مؤلفهتبريز  ميبافت قد یآورتاب یتوسعه یها در راستامؤلفه
نسبت به مسائل و احساس  یشياندمثبت یهامربوط به مؤلفه زین یرياثرپذ نيشتریو ب ینهادها و اقشار اجتماع نیدر ب یفرهنگ یو بسترساز ینهاد

 یهاو کمبود مؤلفه ميبافت قد یآورموجود تاب تیبا توجه به وضعدهد که نتايج نیز نشان می .باشدیدر مواجهه با بحران م یاجتماع تیمسئول
 واهد بود.خ داريناپا یآوراز منظر تاب زيتبر ميبافت قد یندهيآ ستم،یس یتوسعه یدر راستا رگذاریتأث کيو استراتژ یدیکل

 

 .زيشهر تبرکالن م،يبافت قد ،یپژوهندهيآ ،یآورتاب واژگان کلیدی:
 

 مقدمه

ويژه شهرها را تحت تأثیر قرار داده و جوامع بشری را با های انسانی بهطور مستمر سکونتگاهساخت، بهمخاطرات طبیعی و انسان
 Coaffee et)سازند رو میمحیطی روبهماعی، اقتصادی، کالبدی و زيستناپذيری در ابعاد مختلف فردی، اجتها و مشکالت جبرانآسیب

al, 2018:404; Cutter, 2016:742; Meerow et al, 2019:794).  در اين راستا، با وجود مستمر تهديدهايی همچون تغییرات
آوری )مالی(، جنگ و ...، مفهوم تاب محیطی، باليای طبیعی )زلزله و سیل(، مسائل اقتصادیوهوايی، شیوع بیماری، فجايع زيستآب
 ,United Nations, 2015:1; World Bank)ای در شهرها و مناطق شهری مورد توجه عمومی قرار گرفته است طور فزايندهبه

افزايش المللی نیز های بینگذارن و سازمانآوری در مباحثات دانشمندان، سیاستطور ويژه توجه به مفهوم تابهمچنین به. (2019:1
آوری شهرها ی اختصاصی )پروفايل( تابگیری برنامهالخصوص از زمان شکلعلی. (Seeliger and Turok, 2013:11)يافته است 
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(CRPP)1  4و دستور کار هبیتات  2412در سال (Habitat III, 2015:1)  آوری شهری را با های متعددی تاب، پژوهش2412در سال
 ;Meerow et al, 2016:39)محیطی خطرات زيست، (Chelleri, 2012:288; Mehmood, 2016:408)رويکرد مهندسی شهرها 

Taylor et al, 2018:27)های اجتماعی و تکامل اقتصاد شهری ، واکنش(Dube and Polese, 2016:616; Rogov and 

Rozenbalt, 2018:2) آوری، تأثیر های تابرای آزمايشی آن در پروژهآوری و اجی تاباند. در اين راستا، مفهوم اولیهبازتعريف کرده
 Neto)ای تا محلی داشته است های مختلف جهان از سطح قارهآوری شهری در بخشانداز پیرامون تابی چشمزيادی بر توسعه

Henriques et al, 2020:158). است، به شهرها در  ( ارائه شده2411) 2که توسط بنیاد راکفلر« آورشهر تاب 144»عنوان مثال طرح به
فائق آيند. همچنین  21های متعدد فیزيکی، اجتماعی و اقتصادی رو به رشد قرن آوری به چالشسراسر جهان کمک کرده تا با ارتقاء تاب

ی شهری های پیچیدههای موجود در چالشعنوان يک رويکرد اساسی با قدرت باالی مقابله در راستای عدم قطعیتآوری بهتاب
(Stumpp, 2013:165) ،ويژه در مديريت بحران با توجه به قابلیت کاربرد بالقوه برای طیف ريزی و مديريتی بهدر ابعاد مختلف برنامه

آور نمودن شهرها در اين راستا، تاب. (Wardekker et al, 2010:165)وسیعی از مخاطرات و مشکالت مورد توجه قرار گرفته است 
 ;Serre and Heinzlef, 2018:326)های خصوصی )غیردولتی( و مردم بوده لف دولتی، سازمانمستلزم همکاری بین سطوح مخت

Sitco and Massella, 2019:21) گردد گری ضروری تلقی میسنجی و آيندهآوری، ظرفیتو در راستای تحقق اصول تاب
(Shamsuddin, 2020:2) .اثرات  نگری آن، هدف از تحقیق حاضر بررسیآور نمودن شهرها و آيندهبا توجه به اهمیت موضوع تاب

بافت قديم باشد. شهر تبريز میدر بافت قديم کالن آن یپژوهندهيو آ یآورتاب یکنندهنییتب یهامؤلفه)اثرپذيری/اثرگذاری( متقاطع 
. شهر ابتدا در درون اين باشدینیگ( م)ارگا یيافته بوده و دارای ساختارهای همپیوند و انداموارهعمدتاً خودانگیخته و خودسازمان تبريز

بافت باشد. یو نمادهای تاريخی شهر نیز م هاادماني یرو، اين محدوده دربرگیرندهمحدوده شکل گرفته و روبه تکامل گزارده است. از اين
د مختلف کالبدی، اجتماعی، در ابعاو اختالل  يیدچار نارسا جيبا تحوالت متعددی مواجه شده و به تدرقديم تبريز طی سالیان گذشته 

کمی بسیاری را شاهد بوده و عدم وجود مديريت يکپارچه و تأکید بر رويکردهای مشارکتی -محیطی، اقتصادی گرديده و اُفت کیفیزيست
که با رو، ضروری است رو ساخته است. از اينهای متعددی همچون عدم ايمنی و امنیت روبهو حکمروايی اين بافت از شهر را با چالش

منظور ارتقاء گرايانه بهپژوهی آن به راهکارهای واقعآوری در اين بخش از شهر و آيندههای )اثرگذار و اثرپذير( مختلف تابشناسايی مؤلفه
 باشد:های زير اساس کار پژوهش حاضر میی پايدار نائل آيیم. بدين منظور پاسخگويی به سؤالآوری و تحقق توسعهتاب

 کدامند؟  زيشهر تبر ميدر بافت قد یآورتاب یکنندهنییتباثرگذار و  یهامؤلفه مهمترين -

به کدام سمت سوق خواهد  یداريو ناپا یدارياز منظر پاآوری بافت ی تابهای مختلف، آيندهبا توجه به اثرگذاری و اثرپذيری مؤلفه -
 يافت؟

 پیشینه تحقیق

-های اخیر در ابعاد مختلف کالبدیی شهری مطالعات متعددی طی سالهاويژه در سکونتگاهآوری بهدر راستای مفهوم تاب
توان عنوان کرد که بررسی ی مطالعاتی میفردی، اقتصادی و مديريتی صورت گرفته است. با بررسی پیشینه-محیطی، اجتماعیزيست

پژوهی آن نیز با درنظر گرفتن قسمتی از آيندههای معدودی را دربرگرفته و همچنین گیری از ابعاد مختلف، پژوهشآوری با بهرهجامع تاب
آوری در بافت قديم تبريز با درنظر گرفتن پژوهی تابمنظور تحقیق حاضر با هدف آيندههای گذشته بوده است. بدينشهر خأل پژوهش

آوری شهری پرداخته تاب یها و مطالعاتی در حوزههای مختلف نگارش گرديده است. در ادامه به پژوهشاثرگذاری و اثرپذيری مؤلفه
، شهرها یآور برای مديريت آيندهآوری شهری چارچوبی الزامتابای تحت عنوان (، در مطالعه1412و همکاران )نامجويان شده است. 

                                                      

1 - Cities Resilience Profiling Programme 

2- Rockefeller Foundation 
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رساختی، زي-ريزی و نیز کالبدیبرنامه-ابعاد اجتماعی، اقتصادی، نهادی یآوری در همهبه دلیل گستردگی مفهوم تاباند که بیان داشته
بهبود توانند به ممکن میترين زمان های بازيابی در کوتاهگیری از مدلبهرهو  های شهری در ابعاد مختلفتحلیل اليه امديران شهری ب

ها ريزی زيرساختپذير در زمان بحران، تقلیل میزان خطر با افزايش استحکام و برنامهسطح خدمات در زمان بحران، شناخت اماکن آسیب
(، در تحقیق خود تحت عنوان 1411نژاد )حسینی .بپردازندشهرهای آينده  آور نمودنبه تابها لفهؤاخته و با عنايت به اين متغیرها و مپرد

را مورد مطالعه  اصفهان بيفوالد و هزارجرمحالت تخت، در برابر زلزله یشهر ميو قد ديجد یهادر بافت یآورتاب زانیم یقیتطب یبررس
آوری دارای تفاوت معناداری هستند. در دهد که محالت تخت فوالد و هزارجريب از نظر میزان تاباست. نتايج تحقیق نشان میقرار داده 

ی هزار جريب میزان آوری اجتماعی مطلوب بوده است. در محلهآوری اجتماعی نامطلوب و میزان تابی تخت فوالد میزان تابمحله
ی شهر یآورمؤثر بر تاب یدیعوامل کل يیشناسا(، در پژوهشی به 1411بوده است. آراسته و همکاران ) آوری در ابعاد مختلف مطلوبتاب

 نیو تأم جاديدر صورت ادهد که اند. نتايج اين پژوهش نشان میپرداخته شهر مشهد: کالنیمورد ه)مطالع ینگارندهيآ کرديبا رو مشهد
 یآورتاب یهدر عرص نگرانهندهيو آ کياستراتژ یهایزيرو برنامه یستيزطیو مح یکالبد-یساختار ،یاقتصاد ،یاجتماع یهارساختيز

در بلندمدت با  صورتنيا ریشهر مشهد دنبال خواهد شد. در غکالن یندهيآ یمطلوب برا یويسنار ،یشهر یزيردر سطوح مختلف برنامه
 .ردیگیشهر مشهد سرعت مدر کالن یآورعناصر تاب بيرفاجعه و تخ یويتحقق سنار ،یضرور یهارساختيز نیو عدم تأم بيتخر

نتايج پژوهش  اند.پرداخته تهران شهرکالن یآوربر تاب یشهر يیحکمروا ریثأت یررس(، در پژوهشی به ب1041و همکاران ) سروشان
بدون دچار خسارات  ديشد یعیتحمل سوانح طب در معنای توانا بودن جامعهبه  یدر جوامع شهر یآوربحث تابحاکی از آن است که 

 یبه عنوان آرمان یآورهدف از تاب یدر نگاه سطح نیو همچن باشدشدن، می یزندگ تیفیو کاهش ک دیها، توقف در تولبیعمده، آس
تأثیر مثبت و  یشهر یآورتابتحقق بر  یشهر يیحکمروادر اين راستا، تحقق . استمطرح  یاو جامعه یسازمان ،یدر سطح فرد یجهان
در  یشهر یآورتاب یاهداف جهان یاجرا یمحور براجامعه یرهایمسای به بررسی (، در مطالعه2410) 1همچنین دوبسون .تقیمی داردمس
 و در اين راستا، است ینینشمترادف با رشد زاغه باًيتقر یرشد شهر قا،يدر آفرپرداخته است. نتايج مطالعه حاکی از آن است که  قايآفر

حفظ  یبلکه برا د،يتعهدات جد یتنها در اجراقاره را نه نيا يیو توانا شودیم یچندبعد بحرانو فقر باعث انباشت  رداشهير ینابرابر
تبعیت کرده  یآورتاب یتوسعه هایبايستی از برنامه يیقايآفر یشهرها بنابراين،. کندیم ديتهد زیدست آمده تا به امروز نبه یدستاوردها

 2ريبیرو و کانکالِوس دهند. شيافزا یطور قابل توجهبه افتهيمشارکت با جوامع سازمان قيرا از طردر اين حوزه د خو يیاجرا هاییتظرف و
هايی دارای ويژگی یشهر یآورتاباند که ی بیان داشتهچارچوب مفهوم کي: یشهر یآورتاب(، در پژوهش خود تحت عنوان 2411)

کمبود ابزار و  باشد. همچنینی میکپارچگيو ی نوآور ،یمنابع، تنوع، سازگار ،يیکارااستحکام، اتصال، استقالل،  ،انسجام همچون
 .باشدمیمختلف  یهاستمیس یشهر یآوردر مورد تاب نگرندهيآو نگر کل یتوسعه یبرا یچالش اصل ی،آورتاب یابيارز یبرا يیهاروش
 اتیمرور بر ادببه است؟  پیشرفت و گسترشدر حال  یادهيپد یشهر یآورتاب ايآ(، در پژوهشی تحت عنوان 2421و همکاران ) 4بوئنو
( مطالعات 1وجود دارد: ) یشهر یآورکه چهار گروه از مطالعات تاب دهدینشان م اند. نتايج پژوهشپرداخته 2424و  2411 یهاسال

( مطالعات 0و ) یو مطالعات مرور یقاتی( چارچوب تحق4) ،یمحل تیحاکم یآورتاب یها( طرح2) ،یو فرهنگ یاقتصاد-یاجتماع
رفاه شهروندان  در راستای متعدد یايمزا دارایکه  بوده پیشرفترو به  یدهيپد کي یشهر یآورکه تاب کندیم ديیتأ جينتا ني. اهابحران

يمن به اين نتايج آوری شهری و ساخت محیطی پايدار و ا(، نیز در پژوهش خود تحت عنوان تاب2422و همکاران ) 0کاپوکو .دباشیم
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2 - Ribeiro and Gonçalves 

3 - Bueno 

4 - Kapucu 
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گذاری و با تأکید بر سیاستچندجانبه و  یاهو مشارکت یارشته نیب دگاهيدبا  ايپو نديفرآ کيعنوان بهآوری اند که تابدست يافته
 نمايد.را فراهم می یشهر یهایريپذبیو کاهش آس یو داخل یرونیب یهایآشفتگحکمروايی، سازگاری در برابر 

صورت گسترده در بین پژوهشگران مختلف مورد بررسی قرار گرفته است که از مهمترين پژوهی نیز بهاخیر آيندهاز طرفی طی سالیان 
موثر بر توسعه شهر سردرود  یدیعوامل کل(، با عنوان شناسايی 1044توان به پژوهش و مطالعات محمودزاده و همکاران )آنها در ايران می

 یکاربر راتییتغ یپژوهندهيآ(، با عنوان 1411ی، جعفری و همکاران )نگار ندهيآ کرديبا رو زير تبر( و تبعات الحاق آن به مادرشهی)سردر
 ی اشاره داشت.او منطقه یدر مطالعات شهر ینگارندهيو آ یپژوهندهيآ( تحت عنوان 1411و قنبری ) زيشهر تبردر کالن یشهر یاراض

های گذشته های متنوع مشابه با پژوهشگیری از شاخصدهد که از منظر بهرهی مطالعاتی نشان میبررسی پژوهش حاضر با پیشینه
 های پیشین بوده است.های عینی و ذهنی نوآوری پژوهش حاضر و تفاوت آن با پژوهشبوده، با اين حال ترکیب شاخص

 مبانی نظری 

به وضعیت مطلوب را تسهیل کرده و موارد نامطلوب  يابیباشد که دستای میی پايدار شهرها نیاز به رويکرد يکپارچهی آيندهتوسعه
شده در راستای مواجهه با ريزیعنوان رويکردی برنامهآنچه به .(Price et al, 2016:20)برساند ها را به حداقل و اثرات انواع بحران

-مختلف فردی، اجتماعی، اقتصادی، کالبدیی پايدار در ابعاد پذيری توسعهپذيری شهرها در برابر انواع بحران و مخاطرات و تحققآسیب
آوری توانايی يک سیستم، تاب. (Gonzales and Ajami, 2017:129)باشد آوری میگردد، تابمحیطی و اقتصادی مطرح میزيست

 .(Agudelo-Vero et al, 2012:4)شهر يا منطقه برای مقاومت در برابر شوک، فاجعه و بیماری و بهبود يافتن از آن تعريف شده است 
 های مديريت بحران و هم درطور مشترک در حوزههای اخیر بهکه در سالباشد میهايی يکی از مهمترين زمینههمچنین اين رويکرد 

 مديريت در آوریعبارتی تاببه (.21:1411ی، ونداسحق يیرضا؛ ملکی و 21:1412)شکری فیروزجا،  است گرديدهمديريت شهری مطرح 
سوانح  مديريت مراحل یکلیه یکنندههماهنگ عنوان چارچوببه تواندمی سويک از که چندبعدی و بسیار گسترده است ایمقوله سوانح
 فرهنگی، قبیل از ی جامعهدرگیرشده مختلف هایجنبه با رابطه در ديگر از سوی و گیرد قرار مورد استفاده سانحه از بعد و حین قبل،

 آوری در علوم مختلف پرداخته شده است.به مفهوم تاب 1است. در جدول شماره  طرح یاسی و ... قابلو س کالبدی اجتماعی، اقتصادی،

 آوری در علوم مختلف(. تعاریف مرتبط با تاب1جدول )
 نظر/منبعصاحب تعريف حوزه )علوم(

 (Fiksel, 2006) .شدبامی راتییمواجهه با تغ وی بقا، سازگار یبرا سازمان کي تیعنوان ظرفبه یآورتاب اقتصاد

 اکولوژی
اکولوژيکی برای تغییر، انطباق و پاسخ به -ی يک سیستم اجتماعیتداوم پويايی و توانايی توسعه

 ها.تنش
(Holling, 1973) 

 مهندسی
آوری الگويی برای مديريت ايمنی است که تمرکز بر ارتقاء افراد در راستای مهندسی تاب

تحت فشار دارد. همچنین رويکردی است برای کاهش اثرات  هایموفقیت در اوقات و پیچیدگی
 هايی برای بازيابی و حداقل رساندن اختالالت سیستم.باليا و انجام فعالیت

(Bruneau et al, 2003; 

Woods and Hollnagel, 

2006) 

 جغرافیا

 ايشهر  ،مانند محله يیفضا مشخص یایجغراف کيدر ) یاجتماع ستمیس کي يیتوانا یآورتاب
 .باشداثرات آنها میاز  یبهبودها و به مواجهه با بحران يیپاسخگو در راستای (شهرستان
ی عنوان توانايی ابعاد کالبدی، اجتماعی و اکولوژی در يک منطقه يا دامنهآوری بههمچنین تاب

 شود.های آن( برای مواجهه با انواع مخاطرات محسوب میجغرافیايی خاص )متناسب با ويژگی

(Cutter et al, 2008; Zhou 

et al, 2010) 

ای رشتهمطالعات میان
-های اجتماعی)سیستم

 اکولوژيکی(

توانايی يک سیستم برای پاسخگويی به جذب اختالل و همچنان حفظ عملکرد و ساختار 
 باشد.اساسی می

(Walker and Salt, 2006) 

 مديريت بحران
محیطی برای مواجهه با رويدادها و روندهای های اجتماعی، اقتصادی و زيستظرفیت سیستم

اختالالت، واکنش يا سازماندهی مجدد عملکردها، هويت و ساختارها همراه با ارتقاء ظرفیت 
 باشد.سازگاری، يادگیری و تحول می

(IPCC, 2014) 

 پايداری
ت ی آن تغییر، عدم قطعیتوسعه و مشارکت منابع جامعه برای شکوفايی در محیطی که مشخصه

 بینی بودن است.و غیرقابل پیش
(Magis, 2010) 

 مديريت دولتی
عنوان مثال يک سازمان، شهر يا جامعه( برای آوری ظرفیت يک سیستم اجتماعی )بهتاب

 باشد.انطباق و سازگاری برای انواع اختالالت سازمان و بیرون از سازمان می
(Comfort et al, 2010) 

 (Adger, 2000) راتییاز تغ یناش اختالالت و یرونیب یهامقابله با استرس یجوامع برا ايا هگروه يیتوانا شناسیجامعه
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 .یطیو مح یاسیس ،یاجتماع

 (1041)مطالعات اسنادی نگارندنگان، منبع: 

آوری را (، تاب2412نظران تشريح گرديده است؛ بون و همکاران )آوری مفهومی است که در ابعاد مختلف، توسط صاحباز طرفی تاب
 :Boon et al, 2012)اند فردی، ذکر کرده هایتوانايی به اعتقاد و بینی، نوآوری، منشدرايت، خوش و بعدی فردی، با تأکید بر هوش

 يیتوانا اي تیظرفآوری اند که تابمعرفی کرده و در تعريف آن بیان داشته یاقتصادآوری را بعدی (، تاب2410زمان و واسیلی ) (.388
و  هيسرما به ليقابل تبد یخانوار و درآمدها یهيسرما زانیمناسب، م یدرآمد وی شغل طيبرگشت به شرا يیخسارات و تواناجبران 

باشد میسانحه  کيخانوارها بعد از  یاقتصادی هاتیفعال یدوباره یایاح يیو توانا مهیب ،یمال به خدمات یدسترس زانیاشتغال، م
(Zaman and Vasile, 2014:3). آوری اجتماعی، انسجام، آگاهی و مشارکت اجتماعی را از (، با تأکید بر تاب2411اتال و گالسُن )پ

(، 2412کینون و دِريکسون )( و مک2444پورتر و داوودی ) .(Patal and Gleason, 2018:162)اند آور برشمردههای شهر تابويژگی
ريزی چندبعدی را از های برنامهويکرد يکپارچه در مديريت بحران و سیاستی مديريتی دانسته و رآوری را مربوط به عرصهنیز تاب

 .(Porter and Davoudi, 2012:330; MacKinnon and Derickson, 2012:254)اند آوری ذکر کردهمعیارهای تاب

های به بررسی اثرات مؤلفهپذيری آن وابسته ی تحققآوری رويکردی چندبعدی بوده و نحوهتوان عنوان کرد که تاببنابراين می
منظور بهبود سو و کاربست رويکردهای سیستمی و يکپارچه در ابعاد متنوع بهی پیشِ رویِ ناشی از وضعیت موجود از يکمختلف و آينده

 باشد.ی شهرها و تحقق پايداری میآينده

 
 (. مدل مفهومی تحقیق1شکل )

 (1041)نگارندگان، منبع: 

  هاروش داده و
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آن در  یپژوهندهيو آ یآورتاب یکنندهنییتب یهامؤلفه)اثرگذاری/اثرپذيری( اثرات بررسی حاضر به دنبال  قیتحق نکهيجه به ابا تو
و  یلیتحل کرديرو با تأکید بر ینگارندهيآ تیبوده و از نظر ماه یاز نظر هدف، کاربرد قیاست، لذا روش تحق شهر تبريزکالن ميبافت قد

 یآورتاب یکنندهنییتب یهامؤلفهدر اين راستا ابتدا با استفاده از روش اسنادی و مصاحبه با مديران و نخبگان،  .باشدیم یاکتشاف
ی مديريت بحران( و کاربست تکنیک تحلیل نفر از نخبگان و مديران حوزه 11گیری از روش دلفی هدفمند )شناسايی و سپس با بهره

پژوهی صورت گرفته است. قابل ذکر است در چارچوب تجزيه و تحلیل اطالعات با رويکرد آينده مک،افزار میکاثرات متقاطع در نرم
بر يکديگر امتیازی از صفر تا سه داده ها مؤلفهی آماری خواسته شده بر مبنای تأثیرگذاری و تأثیرپذيری ماتريس اثرات متقاطع از نمونه

ی تأثیر منزلهبه« 4»ی تأثیر متوسط و منزلهبه« 2»ی تأثیر ضعیف، منزلهبه« 1»أثیر، ی بدون تمنزلهبه« 4»شود که در اين امتیازدهی، 
افزار باشد. در نهايت امتیازهای داده شده در ماتريس متقاطع وارد شده تا در نرمصورت بالقوه میزياد در اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم به

ها پرداخته شود. قابل ذکر است که روش تحلیل تأثیرات متقابل ذيری هر کدام از مؤلفهپژوهی و تأثیرگذاری و تأثیرپمک به آيندهمیک
های تأثیرات استوار است آيد. بنیان اصلی روش تحلیل تأثیرات متقابل بر ماتريسدست میمحور است که نتايج کمی از آن بهروشی خبره

قابل ذکر است که در تعیین حجم  .(Arcade et al, 1999:16)شود ده میمنظور بررسی سیستم و پايداری/ناپايداری سیستم استفاکه به
نفر  11گرفته های صورتنفر( و سپس با رايزنی 22ی مديريت بحران تبريز شناسايی )نمونه ابتدا مديران و نخبگان )اساتید( فعال در حوزه

 حاضر به همکاری گرديدند.

 ی مورد مطالعهمعرفی محدوده

همچنین غرب کشور بوده و  شمال یشهر منطقه نيبزرگترو است  رانيبزرگ ا یاز شهرها یکي یشرق جانين آذربامرکز استا زيتبر
 یقهیدق 21درجه و  01در . شهر تبريز شودیمنطقه شناخته م نيا یو نظام یفرهنگ ،یصنعت ،یاسیس ،یبازرگان ،یارتباط ،یقطب ادار
آزاد حدود  یهاواقع شده است و ارتفاع متوسط آن از سطح آب مبدأ النهاراز نصف یعرض شمال یقهیدق 2درجه و  41و  یطول شرق

. همچنین اين شهر ششمین شهر پرجمعیت ايران پس از شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، کرج و شیراز محسوب متر است 1404
(. 1411شهر تبريز، ريزی کالنو برنامه نفر برآورد شده است )معاونت پژوهش 2422100، 1411شود. جمعیت شهر تبريز در سال می

چی )خیابان شمس تبريزی (، از جنوب دوده یاز شمال به محلهتوان گفت که بافت قديم که در مرکز شهر تبريز قرار گرفته همچنین می
در از طرفی، گردد. حدود میکوچه و شريعتی مو خاقانی و از غرب به راسته االسالمهلیالوا و چرنداب، از شرق به خیابان ثق یبه محله

ها و مساجد و ها و سراها و داالنمربع از تیمچه مترمرکزی بازار تبريز قرار گرفته است که با وسعتی معادل يک کیلو یدرون اين هسته
 تشکیل يافته است. هاهها و حجرحمام
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 ی اولیه و بافت قدیمی تبریز (. گسترش شهری و موقعیت هسته2شکل )

 (1041شهر تبريز، ی شهرداری کالنريزی و توسعهمعاونت برنامه)منبع: 

 هاتجزیه و تحلیل داده

  های اولیه و تشکیل ماتریس اثرات متقاطعشناسایی شاخص
های شناسايی شده در قالب پژوهی آن، شاخصآوری در بافت قديمی تبريز و آيندهی تابکنندههای تبیینمنظور ارزيابی اثرات مؤلفهبه

 1ی فرعی به شرح جدول شماره مؤلفه 20محیطی( و زيست-نهادی و کالبدی-ی اصلی )اقتصادی، اجتماعی، فردی، مديريتیمؤلفه 1
 باشد.می

 آوریی تابکننده(. عوامل تبیین1جدول )
 عوامل/متغیرهای فرعی عوامل/متغیرها اصلی

 (E)اقتصادی 
، تنوع درآمدی و قدرت E2ی اشتغال مندی از بیمهه، بهرE1میزان درآمد و مستمر و دائمی بودن آن 

 .E5پذير ، وجود نهادهای مالی حامی از اقشار آسیبE4، مالکیت مسکن و خودرو E3انداز خانوار پس

 (S)اجتماعی 

، اعتماد به مديران و مسئوالن جهت حل مشکالت S1آگاهی در مورد انواع مخاطرات بافت و مواجهه با آنها 
S2 ها( جمعی در راستای مقابله با بحران )با افراد و سازمان، مشارکتS3 ،در  یاجتماع تیاحساس مسئول

همچنین کمک به همسايگان و شهروندان  و و مهم بودن سالمتی و ايمنی ساير افراد جامعه مواجهه با بحران
 .S4ديگر در مواقع ضروری 

 (I)فردی 

، I2ت دادن به محل سکونت و میزان حس تعلق به مکان ، اهمیI1واکنش و رفتار مناسب در مواقع بحرانی 
 یهاحلخلق راه يیتواناو  نسبت به مسائل یشياند، مثبتI3کنترل اضطراب  يیتوانا واعتماد به نفس 

 .I4 مختلف

 (M)نهادی -مديريتی

و اقشار  نهادها نیدر ب یفرهنگ یبسترساز، M1 (نشانیآتشاورژانس،  مارستان،ی)ب امدادونجات مجهزمراکز 
، M2سازی شهروندان های مناسب و آگاهی آموزشطريق ارائهاز  یریشگیبحران و پ ینهیدر زم یاجتماع

های بافت و همچنین تعامل با ساير سازمان بحران تيريبا مد ریدرگ ینهادها نیب یوجود تعامل و همکار
صمیمات خود و همچنین شفافیت در پذيری مديران و مسئوالن در قبال تمسئولیت ،M3ی شهر کنندهاداره
 ، تأکید بر رويکرد حکمروايی و مشارکتی از طريق ايجادM4ها و پاسخگويی مديران در شرايط بحرانی برنامه



22   2، شماره ای و توسعه منطقه یشهر یزري برنامهنشريه 

 

 ازهایبه ن يیپاسخگو تیفیدر ک عيتسر منظوربه مديريت بحران یهامردم و سازمان نیب یارتباط یهاگاهيپا
 .M5 و پس از بحران در زمان وقوع بحران

محیطی زيست-کالبدی
(PE) 

محیطی و دفع مناسب ، عدم آلودگی زيستPE1اندازهای طبیعی و فضاهای سبز شهر توجه به منظر و چشم
، وجود فضاهای PE4پذيری معابر ، کششPE3ها ، میزان استحکام بناها و زيرساختPE2فاضالب و زباله 

 .PE6ها ، سازگاری کاربریPE5اسکان موقت در شرايط بحرانی 

 (1041ی، و نخبگان دانشگاه دیمصاحبه با اسات؛ 1041)مطالعات اسنادی نگارندنگان، منبع: 

( تشکیل يافته است. پس 20*20ها )با توجه به تعداد مؤلفه n*nهای مورد بررسی، ماتريس اولیه بندی مؤلفهپس از شناسايی و طبقه
های مورد بررسی بپردازند. لذا با توجه به شدت اثرات به ه است تا به امتیازدهی مؤلفهاز تشکیل ماتريس اولیه، از حجم نمونه خواسته شد

 ریثأتبر اساس نظر حجم نمونه، که  بیترت نيبدمک( داده شده است. )بر اساس مدل میک 4تا  4متغیرهای مورد بررسی امتیازهايی از 
به  وهیش نيذکر است که ا انيخواهد شد. شا يیشناسا کيو استراتژ یدیکل ر،يرپذیثأت رگذار،یثأو عوامل ت نییتع گريکديها بر شاخص

 شود اگریچه م" و با پرسش افتد؟یمختلف اتفاق م طيتحت شرا یزیاست که چه چ نيبوده و تمرکزش بر امعروف  یاکتشاف یهویش
های ماتريس و تأثیرات متقاطع ی دادهاولیهتحلیل  ."م؟یرا دنبال کن y اي xی اگر استراتژ شودیچه م"مثال  یهمراه است. برا "...

ی ماتريس خانه 20گزينه برای ماتريس وجود دارد که از اين تعداد  102ی آن است که با توجه به ابعاد ماتريس، در مجموع دهندهنشان
خانه  10خانه دارای تأثیر ضعیف،  004اند. از طرف ديگر صفر بوده، يعنی عوامل بر همديگر تأثیر نداشته يا از همديگر تأثیر نپذيرفته

اند. های ماتريس را به خود اختصاص دادهخانه از خانه 112باشند که در مجموع شامل خانه دارای تأثیر قوی می 21دارای تأثیر میانه و 
همديگر تأثیر  درصد از عوامل انتخاب شده بر 1/11باشد که حاکی از آن است که بیش از درصد می 1/11پرشدگی ماتريس ی درجه
درصد برخوردار  144شدگی ای از مطلوبیت و بهینههای آماری با دو بار چرخش دادهاند. عالوه بر اين، ماتريس بر اساس شاخصداشته

 دهد.های آن را نشان میبوده است که اين موضوع نیز روايی باالی پرسشنامه و پاسخ
 

 های آنههای ماتریس و آمار(. تحلیل اولیه داده3جدول )

 (4بدون تأثیر ) تکرار تعداد ابعاد ماتريس
تأثیر ضعیف 

(1) 
 ی پرشدگیدرجه (4تأثیر قوی ) (2تأثیر میانه )

 درصد 1/11 21 10 004 20 2 20*20

 (1041های تحقیق، )يافتهمنبع: 

 تحلیل ماتریس اثرات )مستقیم و غیرمستقیم(

شود تا ها تشکیل میهای حاصل از پرسشنامهبر اساس میانگین (MDI) 1قیمپس از تشکیل ماتريس متقاطع، ماتريس تأثیرات مست
 دست آورد. های گرافیکی مرتبط با آن را بهبتوان نتايج حاصل از تأثیرات متقابل، نمودارها و نقشه

عامل از عوامل ديگر را در ماتريس متقاطع، جمع اعداد سطرهای هر عامل میزان تأثیرگذاری و جمع ستونی نیز میزان تأثیرپذيری آن 
های ارتباطی در ماتريس ها با در نظر گرفتن تعداد گروهتوان دريافت که تأثیر متغیرها و مؤلفهدهد. با يک روش ساده مینشان می

دکی نیز ها تأثیر مستقیم دارد، تأثیرگذاری انتشکیل شده، قابل سنجش است. متغیر يا شاخصی که بر تعداد محدودی از متغیرها يا شاخص
توان با در نظر گرفتن ستون مربوط در ماتريس در کل سیستم دارد. به اين ترتیب، تأثیرپذيری مستقیم يک متغیر يا مؤلفه را نیز می

 بررسی کرد. 
اساس،  و ... رسانده و بر اين 1، 0، 4، 2افزار به توان ها توسط نرمهر يک از مؤلفه ،(MII) 2همچنین در ماتريس تأثیرات غیرمستقیم

 باشد.شود. اثرگذاری و اثرپذيری متغیرها در ماتريس غیرمستقیم همانند ماتريس مستقیم میها سنجیده میتأثیرات غیرمستقیم مؤلفه

                                                      

1 - Matrix of Direct Influences 

2 - Matrix of Indirect Influences 
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 گریبر همدها و غیرمستقیم مؤلفه میمستق ریثأت(. 4جدول )

 میرمستقیاثرات غ میاثرات مستق هامؤلفه میرمستقیاثرات غ میاثرات مستق هامؤلفه

 یرياثرپذ یاثرگذار یرياثرپذ یاثرگذار یرياثرپذ یاثرگذار یرياثرپذ یاثرگذار
E1 44 21 20242 24112 I4 44 01 20421 44201 
E2 20 21 22221 24124 M1 20 21 11141 24111 
E3 40 20 44401 11120 M2 42 22 21001 21214 
E4 44 20 20024 21111 M3 40 22 44102 21214 
E5 21 21 24024 24111 M4 44 21 20141 24111 
S1 22 44 21120 20224 M5 41 21 41244 24214 
S2 22 44 21224 22101 PE1 44 44 20110 20120 
S3 41 04 21124 42401 PE2 20 41 22144 21240 
S4 41 41 21401 21000 PE3 20 21 21142 24112 
I1 24 40 11102 21020 PE4 24 20 11102 11114 
I2 22 44 21221 21142 PE5 22 21 21412 22120 
I3 24 40 11102 44440 PE6 22 21 21442 24041 

 (1041های تحقیق، )يافتهمنبع: 

آوری بافت ی تابها در راستای توسعههای مورد بررسی بر ساير مؤلفهدست آمده بیشترين اثرگذاری در بین مؤلفهبر اساس نتايج به
 تيريمد یهامردم و سازمان نیب یارتباط یهاگاهيپا جاديا قياز طر یو مشارکت يیحکمروا کرديبر رو دیتأکهای هقديم مربوط به مؤلف

 ریدرگ ینهادها نیب یوجود تعامل و همکار، وقوع بحران و پس از بحران زماندر  ازهایبه ن يیپاسخگو تیفیدر ک عيمنظور تسربحران به
در  ینهادها و اقشار اجتماع نیدر ب یفرهنگ یبسترسازو  شهر یکنندهاداره یهاسازمان ريامل با ساتع نیبحران بافت و همچن تيريبا مد

های و بیشترين اثرپذيری نیز مربوط به مؤلفه شهروندان یسازمناسب و آگاه یهاآموزش یارائه قياز طر یریشگیبحران و پ ینهیزم
و  یدر مواجهه با بحران و مهم بودن سالمت یاجتماع تیاحساس مسئول ،مختلف یهالحخلق راه يینسبت به مسائل و توانا یشياندمثبت

کنترل اضطراب  يیاعتماد به نفس و توانا و یدر مواقع ضرور گريو شهروندان د گانيکمک به همسا نیافراد جامعه و همچن ريسا یمنيا
 باشد.می

 ثرپذیری تحلیل پایداری/ناپایداری سیستم بر اساس پالن اثرگذاری و ا

ها به تأثیرپذيری بیانگر میزان پايداری يا ناپايداری سیستم است. چناچه توزيع آن-ها در محور تأثیرگذاریی پراکنش شاخصنحوه
ها است. چناچه ها بر ساير شاخصهای تاثیرگذاری و تداوم تأثیر آنباشد، سیستم پايدار است و اين حالت نشانگر ثبات در شاخص Lشکل 

از سمت محور مختصات به سوی انتهای نمودار و در حوالی آن پخش شده باشند، سیستم ناپايدار است و کمبود متغیرهای  هاشاخص
های پايدار برخی عوامل دارای تأثیرگذاری باال و برخی دارای تأثیرپذيری باال هستند. در کند. در سیستمتأثیرگذار، سیستم را تهديد می

تر از سیستم های ناپايدار وضعیت پیچیدهی قابل مشاهده هستند. اما در سیستم، مستقل و نتیجه سه دستهها عوامل کلیدیاين سیستم
اند و در بیشتر موارد حالت بینابینی از تأثیرگذاری و تأثیرپذيری را نشان ها، عوامل حول محور قطری پراکندهپايدار است. در اين سیستم

-ها در محورهای تأثیرگذاریی پراکنش شاخصسازد. آنچه از نحوهيی عوامل کلیدی را دشوار میدهند، اين حالت ارزيابی و شناسامی
باشد و در اين راستا، با توجه به ضعف آوری در بافت قديم تبريز میکننده تابهای تبیینتأثیرپذيری مستقیم پیداست، پايداری در مؤلفه

آوری را در آينده شاهد خواهیم بود. بنابراين پايداری در اين ت موجب عدم ارتقاء تابآوری در اين بافت و استمرار وضعیهای تابمؤلفه
 باشد.های شهر در بهبود وضعیت در آينده میابعاد حاکی از ضعف نظام مديريتی بحران و ساير ارگان
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 میمستق راتیتأث سیماتر یریرپذیتأث -یرگذاریها در محور تأثآن گاهیو جا هامؤلفه یپراکندگ(. 3شکل )

 (1041های تحقیق، )يافتهمنبع: 

 

 های استراتژیکاثرپذیری و شناسایی شاخص-ها در پالن اثرگذاریقرارگیری مؤلفه
ها در سیستم مشخص کرد. شرح ها را با توجه به موقعیت آنتوان وضعیت هر يک از مؤلفهی میرياثرپذ-یاثرگذاربر اساس پالن 

 باشد:می ها بدين صورتقرارگیری مؤلفه
و  یبودن آن، تنوع درآمد یدرآمد و مستمر و دائم زانیمی دهد که پنج مؤلفهها نشان میشکل پراکنش مؤلفه های اثرگذار:مؤلفه

 یهاآموزش یارائه قياز طر یریشگیبحران و پ ینهیدر زم ینهادها و اقشار اجتماع نیدر ب یفرهنگ یانداز خانوار، بسترسازقدرت پس
 یهاسازمان ريتعامل با سا نیو همچن فتبحران با تيريبا مد ریدرگ ینهادها نیب یشهروندان، وجود تعامل و همکار یسازآگاهمناسب و 

بحران  تيريمد یهامردم و سازمان نیب یارتباط یهاگاهيپا جاديا قياز طر یو مشارکت يیحکمروا کرديبر رو دیشهر و تأک یکنندهاداره
باشند. اين ها در سیستم میاثرگذارترين مؤلفهدر زمان وقوع بحران و پس از بحران  ازهایبه ن يیپاسخگو تیفیدر ک عيمنظور تسربه

ها ها، وضعیت سیستم و تغییرات آن وابسته به آنترين مؤلفهعنوان بحرانیها بیشترين اثرگذاری و کمترين اثرپذيری را داشته و بهشاخص
شوند و توسط سیستم قابل کنترل نیستند زيرا خارج از سیستم قرار متغیرهای ورودی سیستم محسوب میهای شناسايی شده است. مؤلفه

 نمايند.های باثبات عمل میداشته و به صورت مؤلفه

 ،یو مسئوالن جهت حل مشکالت، واکنش و رفتار مناسب در مواقع بحران رانياعتماد به مدهای مؤلفه: يا وابسته ريپذهای اثرمؤلفه
با اثرگذاری پايین و  مختلف یهاحلخلق راه يینسبت به مسائل و توانا یشياندکنترل اضطراب و مثبت يیاعتماد به نفس و توانا

های تأثیرگذار و دووجهی بسیار حساس هستند. اين باشند که نسبت به تکامل مؤلفههايی از سیستم میاثرپذيری بسیار باال، مؤلفه
 روجی سیستم هستند.های خها، مؤلفهمؤلفه
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در مورد  یآگاه ر،يپذبیاز اقشار آس یحام یمال یاشتغال، وجود نهادها یمهیاز ب یمندبهرههای مؤلفه های مستقل و مستثنی:مؤلفه
 ن،مارستایحس تعلق به مکان، مراکز امدادونجات مجهز )ب زانیدادن به محل سکونت و م تیانواع مخاطرات بافت و مواجهه با آنها، اهم

و دفع مناسب فاضالب و  یطیمحستيز یسبز شهر، عدم آلودگ یو فضاها یعیطب یاندازها(، توجه به منظر و چشمینشاناورژانس، آتش
های مستقل ی از مؤلفهبحران طياسکان موقت در شرا یمعابر و وجود فضاها یريپذکشش ها،رساختياستحکام بناها و ز زانیزباله، م

ها نیز تأثیر کمی های سیستم تأثیر چندانی نپذيرفته و بر آنها از ساير مؤلفهاين بدان معناست که اين مؤلفه شوند.سیستم محسوب می
ها ارتباط بسیار کمی با سیستم دارند زيرا نه باعث توقف يک شاخص اصلی و نه باعث تکامل و پیشرفت يک داشته يا تأثیری ندارند. آن

 شوند.متغیر در سیستم می
 نیخود و همچن ماتیو مسئوالن در قبال تصم رانيمد یريپذتیمسکن و خودرو، مسئول تیمالکهای مؤلفه: هيثانو یاهرمای همؤلفه

عنوان معیار توانند به عنوان مبدأ جهت سنجش و بهمی هایکاربر یو سازگار یبحران طيدر شرا رانيمد يیها و پاسخگودر برنامه تیشفاف
 کار روند.تأثیرگذار به

ی دووجهی در سیستم محسوب مؤلفه ها(مقابله با بحران )با افراد و سازمان یدر راستا یمشارکت جمعی مؤلفه: های دووجهیؤلفهم
 کند.باشد و نقش مؤثری در پايداری سیستم ايفا میها تا حدود زيادی يکسان میگردند که اثرگذاری و اثرپذيری آن بر ساير مؤلفهمی

آوری را تحت تأثیر منفی خود قرار دهد، ی بحرانی که سیستم تابهای مورد بررسی، مؤلفهاطره(: در مؤلفههای ريسک )مخمؤلفه
 شود.ديده نمی
 صورت اهرم ثانويه، اهداف ضعیف و يا شاخص ريسک ثانويه در سیستم وجود ندارد.کننده بههای تنظیمهای تنظیمی: مؤلفهمؤلفه
افراد جامعه و  ريسا یمنيو ا یدر مواجهه با بحران و مهم بودن سالمت یاجتماع تیاحساس مسئول یکننده: مؤلفههای تعیینمؤلفه

 نمايد.ی اثرگذار ثانويه و تعیین اثرگذاری عمل میصورت مؤلفهبه یدر مواقع ضرور گريو شهروندان د گانيکمک به همسا نیهمچن
عنوان به که عالوه بر دووجهی بودن،ها( ا بحران )با افراد و سازمانمقابله ب یدر راستا یمشارکت جمعی های هدف: مؤلفهمؤلفه

 گردد.آوری بافت قديم محسوب میهدف اصلی در راستای پايدارسازی نظام تاب
باشند. با اين هايی هستند مهم، قابل دستکاری و کنترل که بر پويايی و تغییر سیستم تأثیرگذار میهای استراتژيک: مؤلفهمؤلفه

توان متغیر استراتژيک محسوب کرد. ارزيابی صورت گرفته هايی که تأثیر بسیار بااليی دارند، ولی قابل کنترل نیستند را نمیف مؤلفهتوصی
 ی استراتژيک در سیستم وجود ندارد.دهد مؤلفهنشان می

 تحلیل گراف اثرگذاری

ا بر همديگر است. اين گراف در قالب خطوط قرمز و آبی نشان ها و چگونگی اثرگذاری آنهی روابط مؤلفهدهندهگراف اثرگذاری نشان
ی اثرگذاری دهندهشود که انتهای هر خط با يک پیکان نشان داده شده و بیانگر جهت اثرگذاری متغیر است. خطوط قرمز نشانداده می

دهد. همچنین اين گراف نشان ن میشديد عوامل بر همديگر است و خطوط آبی، با تفاوت در ضخامت، روابط متوسط تا ضعیف را نشا
آوری در آينده به سمت پايداری ها تأثیرگذار باشند، سیستم تابهای مورد بحث تأثیرگذار بر تعداد زيادی از مؤلفهدهد که چنانچه مؤلفهمی

 و ارتقاء سوق پیدا خواهد کرد. 
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 هاو روابط آن هامؤلفه نیب میمستق راتیثأت (.4)شکل 

 (1041ای تحقیق، ه)يافتهمنبع: 

ها تأثیر ندارند و برعکس تأثیرگذار بر تعداد زيادی از مؤلفه هایگر اين است که مؤلفهوضعیت روابط در گراف اثرگذاری بیان
 آوری بافت قديم و کمبودتوان عنوان کرد که با توجه به وضعیت موجود تابباشند. بنابراين میهای مستقل دارای تعداد بسیاری میمؤلفه
 آوری ناپايدار خواهد بود.ی بافت قديم تبريز از منظر تابی سیستم، آيندههای کلیدی و استراتژيک تأثیرگذار در راستای توسعهمؤلفه

 گیرینتیجه

 يیو اجرا یاسیس ،ینهاد ،یاقتصاد ،یاجتماع هایتیظرف یرگذاریتأث یدر واقع شناخت نحوه دات،يدر برابر تهد آوریتاب نییتب
و  آوریتاب ینوع نگرش به مقوله انیم نيدر شهرها است. در ا آوریابعاد مختلف تاب يیو شناسا آوریتاب شيدر افزا یشهر جوامع
و  هااستیس گريدارد و از طرف د یدیوضع موجود و علل آن نقش کل آوریشناخت تاب یدر چگونگ طرف کيآن، از  لیتحل ینحوه

شهرها  یرپذيیبکاهش آس کرد،يرو نيدرواقع هدف از ا .دهدیقرار م یاساس ریبا آن را تحت تأث يیواريرو یخطر و نحوه لیاقدامات تقل
 یبوم انسانکه اساساً زيست یو مخاطرات داتيمختلف است. تهد داتياز تهد یمقابله با خطرات ناش یشهروندان برا هایيیتوانا تيو تقو

بنابراين در  ( دارند.یو انسان ساختنیزم ،یمیهای مختلفی )اقلت کشورها؛ زيرمجموعهو بسته به وضعی دهندیرا تحت تأثیر خود قرار م
پژوهی بر مبنای سو و آيندهآوری بر يکديگر از يکهای مختلف تابسنجی و بررسی اثرات مؤلفهآور ظرفیتراستای تحقق شهر تاب

آوری حاکی از آن است بررسی بافت قديم شهر تبريز از منظر تاب باشد. نتايج تحقیق حاضر باناپذير میوضعیت موجود ضرورتی اجتناب
بر ساير  ی(طیمحستيز-یکالبدی و نهاد-یتيريمدی، فردی، اجتماعی، اقتصادهای مورد بررسی )که بیشترين اثرگذاری در بین مؤلفه

و  يیحکمروا کرديبر رو دیتأکی يا به عبارتی نهاد-های مديريتیآوری بافت قديم شهر مربوط به مؤلفهی تابها در راستای توسعهمؤلفه
در  ازهایبه ن يیپاسخگو تیفیدر ک عيمنظور تسربحران به تيريمد یهامردم و سازمان نیب یارتباط یهاگاهيپا جاديا قياز طر یمشارکت

 ريتعامل با سا نیهمچنبحران بافت و  تيريبا مد ریدرگ ینهادها نیب یوجود تعامل و همکار، وقوع بحران و پس از بحران زمان
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 یارائه قياز طر یریشگیبحران و پ ینهیدر زم ینهادها و اقشار اجتماع نیدر ب یفرهنگ یبسترسازو  شهر یکنندهاداره یهاسازمان
به نسبت  یشياندمثبتفردی همچون -های اجتماعیو بیشترين اثرپذيری نیز مربوط به مؤلفه شهروندان یسازمناسب و آگاه یهاآموزش

افراد  ريسا یمنيو ا یدر مواجهه با بحران و مهم بودن سالمت یاجتماع تیاحساس مسئول ،مختلف یهاحلخلق راه يیمسائل و توانا
باشد. بنابراين میکنترل اضطراب  يیاعتماد به نفس و توانا و یدر مواقع ضرور گريو شهروندان د گانيکمک به همسا نیجامعه و همچن

کند. همچنین تأثیرگذاری آوری ايفا میهای تابريزی در شهرها نقش محوری بر تحقق شاخصکه مديريت و برنامهتوان عنوان کرد می
تأثیرگذار بر تعداد زيادی از  هایهای مختلف آن در بافت قديم شهر تبريز باعث گرديده که مؤلفهباالی اين عامل و ضعف در عرصه

آوری بافت قديم رو، با توجه به وضعیت موجود تابباشند. از اينی مستقل دارای تعداد بسیاری میهاها تأثیر نداشته و برعکس مؤلفهمؤلفه
آوری ناپايدار خواهد ی بافت قديم تبريز از منظر تابی سیستم، آيندههای کلیدی و استراتژيک تأثیرگذار در راستای توسعهو کمبود مؤلفه

 بود.
( و 1411) نژادینیهمراستا با پژوهش حس یآورتاب یهابر اساس شاخص ميبافت قد یمطلوبپژوهش حاضر از منظر نا جينتا نیهمچن

. از باشدی( م2422( و کاپوکو و همکاران )2410دوبسون ) یهاهمراستا با پژوهش یآورابعاد مختلف بر تحقق تاب یاز منظر اثرگذار
منظور به یکل یراهبردها یبه ارائه نیشیپ یهاکه اکثر پژوهش از آن است یحاک یمطالعات ینهیشیپ اتفاوت پژوهش حاضر ب یطرف

شده پرداخته و نقش  یبندطبقه یراهکارها یابعاد مختلف به ارائه کیپژوهش حاضر با تفک کهیاند، درحالشهرها پرداخته یآورارتقاء تاب
 نیب یارتباط یهاگاهيپا جاديا قياز طر یو مشارکت يیحکمروا کرديبر رو دیتأک یعبارت هب اي ینهاد-یتيريشاخص مد یرا برا یمحور

 قائل شده است. یتعامل و ارتباط نهاد یریگبحران و شکل تيريمد یهامردم و سازمان
ی ناپايدار آن بر مبنای نتايج آوری در بافت قديم تبريز و آيندهی تابکنندههای تبیینطور کلی با توجه به وضعیت و اثرات مؤلفهبه

منظور ارتقاء توان پیشنهادهای زير را بهآوری بافت، مینهادی در تحقق تاب-های مديريتیو همچنین نقش محوری مؤلفهمستخرج 
 آور نمودن آن به کار بست:وضعیت بافت قديم تبريز و تاب

آوری فضاهای شهری منظور ارتقاء تابهای مشخصی بهت، بنابراين ضروری است در ابعاد مختلف برنامهاس ايپو یروند یآورتاب -
های فردی و اجتماعی گری در راستای بهبود شاخصارائه کرد. در سطح بافت قديم تبريز و محالت آن نیاز به ايجاد دفاتر تسهیل

های مختلف فرهنگی، اجتماعی و ی برنامهتوانند با ارائهگردد. اين دفاتر پس از شناخت دقیق از محالت میآوری احساس میتاب
ها و گیری از افراد بومی محالت و مشارکت دادن آنها مقدمات توانمندسازی ساکنان را در مواجهه با انواع استرسو با بهره اقتصادی

 ها فراهم سازند.بحران

د. در اين ناسازگار باش گريد یهاتیممکن است در موقع ت،یموقع کيرفتار سازگارانه در  کي یعنيوابسته به اوضاع است.  یآورتاب -
 ی مقابله با آنها افزايش يابد.ها و نحوههای ساکنان از انواع بحرانستا ضروری است آگاهیرا

پذيری ضروری است که منظور در بعد بازگشتباشد. بدينپذيری ضروری میآوری در سه بخش سازگاری، مقاومت و بازگشتتاب -
ری به شرايط قبل از بحران در ساکنان منطقه را فراهم آورد. پذيپذير شکل بگیرد و مقدمات بازگشتنهادهای حامی از اقشار آسیب

گر خود را به نحو احسن انجام داده و ی شهر نقش تسهیلکنندههمچنین در بحث سازگاری و مقاومت بايستی نهادهای اداره
 و ... را داشته باشند.مشارکت افراد بومی سعی در ارتقاء و توانمندسازی منطقه در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، کالبدی 

های نابسمان در ابعاد های مختلف صورت گیرد و بر مبنای موضوع شناسی مناسب نسبت به ارتقاء بافتتفکیک مداخالت در بافت -
 متعدد اقدام گردد.

نهادی و مشارکت  گردد که تعاملطور کلی نیاز به مديريت سیستمی و يکپارچه در شهر تبريز احساس میشده، بهعالوه بر موارد ارائه
ها در ساختار فضايی شهر با عدالت و برابری در دسترسی به ريزیمردمی و همچنین رويکرد حکمروايی را مدنظر خود قرار داده و برنامه

 ها و منافع همراه باشد.ارزش
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