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 مجله آمایش جغرافیایی فضا،
  پژوهشی دانشگاه گلستان - فصلنامه علمی

  1397بهار / هفتم/ شماره مسلسل بیست و هشتمسال 
  

  موردي: شهر اردبیلمطالعه .برابر مخاطرات طبیعی در آوري شهريتاب ارزیابی
  

  2، اصغر پاشازاده*1فر حسین نظم
  اردبیلی دانشگاه محقق ریزي شهري، دانشیار گروه برنامه1

  دانشگاه محقق اردبیلیریزي شهري،  دانشجوي دکتري برنامه2
  9/10/94 ؛ تاریخ پذیرش: 25/3/94تاریخ دریافت: 

  چکیده
 هـاي انسـانی سـکونتگاه بقـاي ضـامن که است رویکردهایی ترینکلیدي و مهمترین از یکی شهري آوريتاب رویکرد ه،امروز

مـدیریت  بـراي جدیـد هايمشی خط پذیر،انعطاف تصمیمات اندرکاران ازدست و مسئولین تا است راهنمایی ،این رویکردباشد.  می
که شهر اردبیل شهري است که همواره مورد تهدید مخاطرات طبیعی همچون  در این راستا و با توجه به این کنند. استفاده شهري

 .باشدز اهمیت میئد، حاآور نماینتواند این شهر را تابکه میآوري آن و عوامل موثري لذا بررسی وضعیت تاب ؛سیل و ... بود، زلزله
ز ا تحقیق جداي از اکتشافی بودن، روش .استدر برابر مخاطرات طبیعی  اردبیل شهر آوريبررسی تاب مقاله این هدف رو، از این

 سـنجش بـراي و نامـهپرسـش از استفاده با پیمایشی و ايکتابخانه از روش اطالعات گردآوري براي است. تحلیلی -توصیفی نوع
 یافتـه است. شده استفاده SPSS 22افزار  در قالب نرم t-Testي میانگین آمار آزمون و عاملی تحلیل مدل آوري شهر اردبیل از تاب
بـا میـانگین  عد نهـاديترین آن مربوط به بُو پایین 57/3عد کالبدي با باالترین میانگین مربوط به بُ که دهدمی نشان تحقیق هاي
همچنـین  ؛اسـت 4کمتر از حد متوسط یعنـی رقـم ست، که ا 33/3آوري شهر اردبیل ی تابمیانگین کلدر ضمن باشد. می 94/2

درصد از واریانس عوامـل  73/74ه ک است متغیر، هفت عامل شناسایی شده 30پژوهش حاکی از آن است که از ترکیب  هايیافته
کنند. از میان این هفت عامل استخراج شده، عامل رعایت اصـول و قـوانین بـه عنـوان  می ل تبیینآوري شهر اردبیتابدر را ثر ؤم

در  ؛کنـد رصـد واریـانس تحقیـق را تبیـین د 59/29توانسته است به تنهـایی  87/8ترین و اولین عامل بوده که با مقدار ویژه  مهم
کـه عامـل اچر ؛یل از اهمیـت بسـزایی برخـوردار اسـتشهر اردب آوريعد کالبدي در تابکه بُ دهدنتیجه پژوهش نشان می ،نهایت

باشـند. ایـن دو عامـل عد کالبدي میدرصد از بُ 8/5درصد و عامل دسترسی به فضاي باز و عمومی با  39رعایت اصول و قوانین با 
  کنند. آوري شهر اردبیل تفسیر میدر تابرا ثر ؤدرصد از کل عوامل م 8/44روي هم رفته 

  
  ي، مدل تحلیل عاملی، شهر اردبیل.آوري شهرمدیریت بحران، مخاطرات طبیعی، تاب ي کلیدي:ها واژه

  
  1مقدمه
 بـه جهـان جمعیـت افـزایش ،اخیـر هـايدهه در

 مهـم، پدیده یک عنوان به شهري مناطق در خصوص
 مختلف هايزمینه در را زیادي و مشکالت هاپیچیدگی

 عنـوان بـه مخـاطرات ،میان این در .است کرده ایجاد
 و ریزيبرنامه هايحوزه در ترین موضوعاتمهم از یکی

 پذیري،خطر و بحران مدیریت جهت به شهري طراحی
 کیفیـت و ایمنـی ها، افـزایشآسیب و ریسک کاهش
 وقـوع بسـتر عنـوان بـه شهر واقع در باشد.می زندگی

ــادي اهمیــت داراي حــوادث ــن ؛اســت زی و ر از ای

                                                             
 nazmfar@uma.ac.ir نویسنده مسئول:*

 مناسب طراحی و شهري فضاهاي شناخت ریزي، برنامه
 گونـاگون نیازهـاي بـرآوردن سـوي بـه است راهی آن

 پس اقدامات و مقابله پیشگیري، عدسه بُ در شهروندان
ریزي  برنامه در هابحران با برخورد در بنابراین ؛بحران از

 عنـوان به پذیريانعطاف اصل به توجه شهري و طراحی
 آور،تـاب و کیفیت با شهري فضاي خلق عوامل از یکی
 در هـر را متعـددي هـايگزینه تا سازدمی قادر را فضا

 بحران اثرات و خطرپذیري کاهش و مقابله جهت زمان
: 1393(فـالح و همکـاران،  نمایـد ارائـه شـهروندان به

 مخـاطرات سـاله همـه رایطی،شـچنـین  ). در1354
کشـورهاي  ویـژه در به را ايگسترده خسارات طبیعی،

 نیـز موجـود شـواهد و شـوندمـی باعـث توسـعه به رو
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عـی طبی هايبحران انواع ۀهم مداوم افزایش از حکایت
کشـور ایـران هـم بـه  دارنـد. فراوانی و شدت نظر از را

لحــــاظ موقعیــــت جغرافیــــایی ویــــژه (ســــاختار 
ژئومورفولوژیکی و اقلیمی) در معرض انواع مخاطرات از 

و بـه ویـژه زلزلـه قـرار   قبیل سیل، طوفان، خشکسالی
 توجـه با نیز اردبیل شهر). 18: 1390وند، دارد (موسی

چندین گسل در اطـراف شـهر و سـابقه  گرفتن قرار به
مخاطرات طبیعی  با و واقع شدن در دشتی هموار زلزله

 آنهـا وقـوع کـه اسـت مواجـه و سـیل همچون زلزلـه
 ؛دهـد قـرار تـأثیر تحـت را شهروندان شهر و تواند می

 از اردبیـل برخـورداري مـوارد یـاد شـده، بـر عـالوه
مرکزیـت اسـتان و بـالطبع  جمله از خاصی هاي ویژگی

اقتصادي  و اداري اکثر مراکز تمرکز جمعیت، بودن باال
 شـهر این ...،مپرتراک و فرسوده هايبافت وجود استان،

 معـرض در که دهدمی قرار حساسی مراکز در زمره را
 قـرار مخـاطرات طبیعـی نـاگوار وقوع از ناشی خطرات

 باعـث مختلف عوامل مجموعه حاضر این حال در دارد.
شـهر اردبیـل و شـهروندان  پذیريآسیب سطح تا شده

 ،در این راسـتا باشد. طبیعی باال مخاطرات برابر در آن
و معطـوف  پژوهش در ارتباط با مرحله پیش از بحـران

تـر هـدف به عبارت دقیـق ؛به تقلیل خطر بحران است
آوري این پژوهش به طور کلـی ارزیـابی وضـعیت تـاب

مخـاطرات طبیعـی بـوده و همچنـین شهري در برابـر 
آوري در  شناخت و تبیین مهمترین عوامل موثر در تاب

آور نمـودن پذیري شـهر یـا تـابراستاي کاهش آسیب
ــت.  ــهر اس ــابش ــوص ت ــر در خص ــهر در براب آوري ش

مخــاطرات طبیعــی تحقیقــاتی صــورت گرفتــه کــه در 
  اند.به طور خالصه ارائه شده 1جدول 

  

  آوري شهرها در برابر مخاطراتاي از ادبیات تحقیق در خصوص تاب: خالصه1جدول 
 توضیحات و نتایج تحقیق سال تحقیق عنوان تحقیق محقق/ محققین

 و همکاران 1برنئو
چارچوب ارزیابی کمی  و 

آوري جوامع در بهبود تاب
 برابر زلزله

2004 

کاهش پیامدهاي «، »هااحتمال کاهش ویرانی«آوري و مشتمل بر  گیري تابچارچوب مفهومی متکی بر اندازه
عد، فنی، است. این چارچوب همچنین شامل چهار بُ» کاهش زمان بازیابی و ریکاوري«و » هاناشی از ویرانی

ترسیم نمودار سیستم وظایف مورد آوري است که در نهایت به  سازمانی، اجتماعی و اقتصادي در رابطه با تاب
 نیاز براي رسیدن به اهداف منتهی شده است.

آوري گیري تابتعریف و اندازه 2روز
 2004 اقتصادي در برابر زلزله

اي بستگی گیري)، بازار و اقتصاد کالن منطقهآوري اقتصادي به رفتار افراد (نحوه تصمیم عدم تعادل در تاب
ها در گذاريهاي عمده مفهومی، عملیاتی و تجزیه و تحلیل سیاستمقاله پیشرفتدارد. همچنین در این 

 اي در برابر زلزله ارائه شده است.آوري اقتصادي فردي و منطقهارزیابی تاب

 3ویشسلگارتنروکلمن
ها و آور: چالشجغرافیاي تاب

هاي یک مفهوم فرصت
  توصیفی

2014  
 

کند. این  هایی را فراهم می ها و فرصت به یک دستور کار اصولی، چالشآوري از یک مفهوم توصیفی  انتقال تاب
 آوري هر دو مفهوم مورد نیاز است. کند که براي افزایش تاب مقاله استدالل می

 رفیعیان و همکاران
آوري و تبیین مفهومی تاب

سازي آن در مدیریت شاخص
 )CBDMسوانح اجتماع محور (

1390 
 -آوري در قالب ابعاد چهارگانه اجتماعی، اقتصادي، نهادي و کالبدي  تاب هاي مطلوب براي سنجششاخص

ترین مدل بر اساس گردد که مناسبگردد. همچنین در نهایت این نتیجه حاصل میمحیطی پیشنهاد می
 .است CBDMو   DROPسازي ارائه شده، مدل ترکیبی رویکرد مفهومی و ساختار شاخص

 صالحی و همکاران
 آوريتاب میزان بررسی
 مدل از استفاده با محیطی

  علیت شبکۀ
1390 

 مطالعه هايو مدل هاچارچوب به توجه با آوريتاب هايمؤلفه و ابعاد تعیین و آوريتاب و پذیريآسیب تعاریف
 نیز انتها در .گشته است مشخص محیطی آوريتاب براي پیشنهادي هايمؤلفه و ابعادهمچنین  ،، ارائه شدهشده

  .است شده ارائه علیت شبکۀ مدل محیطی پیشنهادي براساس آوريتاب مدل

 آورىتاب هاىمدل و مفاهیم ایزدخواهاستوار
آوري ارائه شده است. همچنین در انتهاي مقاله و در جهت ایجاد، حفظ و دستیابی به مقوله چند مدل تاب 1391 طبیعى سوانح در

 ارائه شده است.آوري مراحل مختلفی پیشنهاد و تاب

 فالح و همکاران
 شهري فضاهاي طراحی نقش

 در آورتاب و پذیرانعطاف
 بحران مدیرت

1393 
 هايراه و پذیريانعطاف مفهوم و آورتاب شهري طراحی معیارهاي تبیین به آوريتاب اصول به اشاره ضمن

 در آوريتاب به دستیابی منظور به معیارهایی و اصول همچنین ،شده پرداخته شهري در فضاي آن تحقق
 .گشته است ارائه هاساختمان طراحی

  1394اي تحقیق، هاي کتابخانهماخذ: یافته

                                                             
1. Bruneau  
2. Rose  
3. Weichselgartner  
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با عنایت بـه مـروري بـر ادبیـات تحقیقـات انجـام 
آوري شـهرها بحـث تـوان گفـت بحـث تـابگرفته می

شود مطالعات میگیري که از این جدیدي است. نتیجه
گرفت به این شکل است که، بیشـتر تحقیقـات یـا بـه 

انـد، آنهـم پرداختـه آوري جامعـهبررسی وضعیت تـاب
عـد در نگر (تنها چند معیـار یـا بُبیشتر بصورت بخشی

آوري به یکی دو که تاب نظر گرفته شده است در حالی
شود و باید تمامی ابعاد در نظر گرفتـه عد خالصه نمیبُ

؛ سازي کردنـدسازي و یا مدلشاخصد) و یا اینکه شون
آوري شـهر لذا نوآوري این تحقیق بررسی وضعیت تاب

آوري هاي تـاباردبیل با استفاده از تمامی ابعاد و مولفه
آوري از طریـق و تبیین مهمترین عوامل موثر بـر تـاب

  باشد.مدل تحلیل عاملی می
  

  مبانی نظري
 اخیـر هايسال در که هاییزمینه مهمترین از یکی

در  هم و بحران مدیریت هايحوزه در مشترك طور به
 شـهرهاي ایجـاد اسـت، شـده مطـرح شهري مدیریت

لـذا  ؛اسـت مختلف هايبحران برابر در مقاوم و آور تاب
الزم است در این بخش از مقاله مفاهیم مرتبط با بحث 

آوري ارائه شوند که در زیر بـه ترتیـب آروده شـده تاب
  است.

هایی  مدیریت بحران به مجموعه اقدام: مدیریت بحران
شود که قبل از وقوع، در حین وقوع و بعد از  اطالق می

وقوع سانحه، جهت کاهش هرچه بیشتر آثار و عـوارض 
ــدیریت ). 60: 1382گیــرد (عبــدالهی،  آن انجــام می م
توانـد بـه عنـوان  هایی است که می ویژگی بحران داراي

. اصول مدیریت بحران به این ندشواصول کلی استفاده 
ریزي بحران فراینـدي  صورت خالصه شده است: برنامه

ریزي بحـران  برنامـه ).Nazmfar, 2012( پیوسته اسـت
هاي وضـعیت بحرانـی  باید به دنبال کـاهش ناشـناخته

ریزي بحران باید مبتنی بر آن چیزي باشد  باشد؛ برنامه
ي بحران باید ریز که احتمال بروز آن وجود دارد؛ برنامه

ریزي  بر اساس دانش و اطالعات قابل قبول باشد؛ برنامه
ریزي  بحران باید بر روي اصول کلی تمرکز کند؛ برنامـه

ریزي بحـران بایـد  بحران فعالیتی آموزشی است؛ برنامه

ریزي بحـران بایـد آزمـایش  نامـهبر موانع غلبه کند؛ بر
  ).33-32: 1388چی، (گیوه شود

مخاطرات شامل تنـوع وسـیعی از : خاطرات طبیعیم
که رویدادهاي طبیعـی (ژئـو فیزیکـی) تـا  خطرهاست

حوادث تکنولـوژیکی (سـاخته دسـت انسـان) و وقـایع 
 شــود هــاي انســانی) را شــامل میاجتمــاعی (رفتار

)Metanan et al., 2008 .(اصـطالح مخـاطرات  اغلـب
طبیعی را تنها بـه رویـدادهاي طبیعـی یـا ژئـوفیزیکی 

ماهیت آنها سـنخیت ها با  کنیم؛ زیرا این واژهاطالق می
مخاطرات طبیعـی عبارتسـت  بنابراین ؛یابد بیشتري می

هایی کـه منشـاء از وقوع ناگهانی و یا نامحسوس پدیده
طبیعی داشته و جزء خصوصیات ذاتی کره زمین بـوده 
و به دلیل نحوه عملکرد در قلمرو سکونتگاههاي انسان 

، تخریــب و خســارات و تأسیســات وي موجــب کشــتار
شـوند مستقیم و غیـر مسـتقیم در ابعـاد مختلـف مـی

  ).  12: 1383زاده، (حسین
از زمانی که بشریت بـا مخـاطرات : آوري رویکرد تاب

مواجه بـوده تـاکنون، همـواره اقـدامات و رویکردهـاي 
گوناگونی را براي مقابله با مخاطرات محیطی در پـیش 

رویکـرد یکردهـا گرفته است. یکی از مهمترین ایـن رو
ترویج این مفهوم به عنوان رویکرد، بـه  آوري است.تاب

گـردد. از زمـان ماهیت مراحل مـدیریت بحـران برمـی
ــرد  ــانونی طــرح هیوگــو در راهب تصــویب چــارچوب ق

، هـدف و  1المللی کاهش سوانح سازمان ملل متحد بین
ریـزي بـراي تقلیـل خطرهـاي ناشـی از فرایند برنامـه

پذیري، به نحو بارزي بـه کاهش آسیبسوانح، جداي از 
 آوري در جوامــع معطــوف شــدافــزایش و بهبــود تــاب

ــا ــاب ).1: 2007، 2(مایانگ ــوان  آوري میت ــه عن ــد ب توان
هـا در برابـر تغییـرات، بـدون توانایی سازگاري سیستم

آوري بـه  فروپاشی در زمان سوانح مطـرح گـردد. تـاب
رات، دلیل پویا بـودن واکـنش جامعـه در برابـر مخـاط

هـاي نگـري اسـت و بـه گسـترش گـزینشنوعی آینده
سیاسی براي رویارویی با عدم قطعیت و تغییـر کمـک 

آوري در برابـر  کند. در ایـن صـورت، افـزایش تـابمی
تواند به ایجاد افـزایش ظرفیـت سـازگاري و  سوانح می

                                                             
1. UNISDR 
2. Mayunga  
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معیشت پایدار جامعه منجر شود (رفیعیان و همکـاران، 
1390 :21  .(  

اي است که توانایی جامعه ،آورشهر تاب :آور شهر تاب
را داشته هاي وارده از یک خطر ها و ضربهتحمل شوك

اي که آن خطر تبدیل به سوانح نگـردد و به گونهباشد 
حال توانایی یا ظرفیت برگشت به حالت عـادي،  درعین

امکـان و داراي در حین و پـس از سـانحه و همچنـین 
 از سـوانح باشـدفرصت براي تغییـر و سـازگاري پـس 

آور در  جامعـه تـاب .)12: 2006، 1(داویس و ایزدخـواه
اي هرگـز  آل اسـت. هـیچ جامعـهیک ایده ،برابر سوانح

تواند به طور کامل از مخاطرات طبیعـی و انسـانی  نمی
آور در  ایمن باشد. شاید اندیشـه در مـورد جامعـه تـاب

برابر سوانح یا جامعـه مقـاوم در برابـر سـوانح بـه ایـن 
رین امنیـت را تاي کـه بیشـ رت مفید باشد: جامعـهوص

ــه  دارد و می ــاخت در زمین ــی و س ــش طراح ــوان دان ت
پذیري  مخاطرات طبیعی را در آن براي کـاهش آسـیب

هـا جهـت رسـیدن بـه  بـه وسـیله تقویـت ایـن ویژگی
هـا بـه  آوري به کار بست. اهمیت هر یک از ویژگی تاب

طرات) شـامل انـواع مخـامکان، زمان و شرایط خـاص (
  .)53: 1389(رضایی،  بستگی دارد

 آور،تـاب یـا جوامـع شـهرها: شهري آوريتابابعاد 
 و بـوده آورتـاب ابعـاد در تمـام کـه هسـتند جـوامعی
 تمـام زیرا ؛باشند داشته را پذیريآسیب میزان کمترین

 پـذیريآسـیب و هسـتند مرتبط هم با ايگونه به ابعاد
 بـر غیرمسـتقیم یـا مسـتقیم، طـور به تواندعد میبُ یک

 تمـام نیـز، عـدبُ یـک در تأثیرگذار باشد. نیز ابعاد دیگر
 یـک نادیـده گـرفتن و هسـتند اهمیـت داراي هامؤلفه

 شـد و خواهـد پـذیريآسـیب افـزایش باعـث مؤلفـه،
 نظـر از را نظـر مـورد عـدبُ مؤلفه، یک پذیر بودن آسیب
 قـرار کمـال حـد از اي پـایین تـردرجـه در آوريتـاب

همـین  ). در 107: 1389(صالحی و همکاران،  دهد می
از تمـامی معیارهـاي  این تحقیـق راستا سعی شده در

معیارهاي آگـاهی،  اي کهگونهه مربوطه استفاده شود ب
عـد مهارت، دانش، نگرش، سرمایه اجتماعی مربوط به بُ

میزان خسارت، توانـایی جبـران و اجتماعی، معیارهاي 
عد ب شغلی مربوط به بُتوانایی برگشت به شرایط مناس

                                                             
Davis and Izadkhah .1  

اقتصــادي، معیارهــاي بســتر نهــادي، روابــط نهادهــا و 
ــوط يعملکــرد نهادهــا ــاي بُ مرب عــد نهــادي و معیاره

ــت و  ــت کیفی ــهمقاوم ــاربريابنی ــازگار، ، ک ــاي ناس ه
البـدي عـد کبُ مربوط به فضاي باز و ها، تراکمرسیتدس

الزم بذکر است که زیـر  مورد بررسی قرار گرفته است؛
  شده است. ارائه 4معیارهاي تحقیق در جدول 

  
  روش تحقیق

از نـوع اکتشـافی اسـت کـه بـا روش  پـژوهشاین 
تحلیلی انجام گرفته اسـت. هـدف اصـلی در  -توصیفی

آن ة تحقیق اکتشافی شناخت وضعیتی است که دربـار
به عبـارت دیگـر، در ایـن  ؛هاي الزم وجود نداردآگاهی

نوع تحقیق، محقق بـه دنبـال دسـتیابی بـه اطالعـاتی 
وع تحقیق خود را به تواند موضاست که با کمک آن می

ــن همچنــین ؛ )63: 1390(خــاکی، خــوبی بشناســد ای
از نظر هدف در زمره تحقیقات کـاربردي قـرار  پژوهش

بــه دو روش  پــژوهشدارد. اطالعــات مــورد نیــاز ایــن 
، در اســت آوري گردیــده جمـع  میــدانیو ي ا کتابخانـه

هاي اولیـه بـا توجـه بـه  آوري داده ، جمعمیدانیروش 
نامه طیف پژوهش از طریق طراحی پرسش هايپرسش
 تحقیق حجم نمونه .مقیاسی انجام شده است 7لیکرت 

ــا  کارشناســان ــرتبط ب مــدیریت بحــران، در  ۀمســئلم
اسـاتید شهرداري و سازمان مدیریت بحـران اردبیـل و 

که با توجه بـه نامشـخص  است یدانشگاه محقق اردبیل
گیري تصادفی سـاده از بودن تعداد آنها، اقدام به نمونه

(دلیل استفاده  مند استفاده شدنفر به صورت هدف 50
، تخصصی بودن موضـوع پژوهشاز کارشناسان در این 

کارشناسان نسبت بـه  خوبو آشنایی  آوري شهريتاب
. پایـایی ابــزار باشـد)ن خصـوص مــیشـهروندان در ایـ

کورنبـاخ سـنجیده تحقیق هم از طریـق آزمـون آلفـاي
طح بـاالي درصـد نشـان از سـ 9/81شده که با ضریب 

همچنـین بـراي تجزیـه و  ؛باشـدنامه میی پرسشیپایا
اي (براي ارزیـابی تک نمونه t تحلیل اطالعات از آزمون

آوري کنونی شهر اردبیل) و مـدل تحلیـل وضعیت تاب
(بـراي اسـتخراج SPSS 22 عاملی در قالب نـرم افـزار 

آوري شهر اردبیـل) اسـتفاده شـده عوامل موثر در تاب
  است.
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  محدوده مورد مطالعه
و  درجـه 47شهر اردبیل در مختصـات جغرافیـایی 

 37شـرقی و  طـول دقیقه 39و  درجه 48تا  دقیقه 48
 عـرض دقیقـه 33و  درجـه 38 تـا دقیقـه 56و  درجه

 یافتـه گسـترش شـعاعی صـورت قرار دارد و به شمالی
براساس آخرین آمارگیري رسمی کشور در سـال  است.

 158009نفـر ( 525702جمعیت شهر اردبیـل  1395
هکتـار گـزارش  6100مسـاحت آن بـیش از خانوار) و 

ــن شــده اســت.  شــت رســوبی در روي یــک دشــهر ای
هـا از گسلاي به وسیلۀ زنجیره وکواترنري شکل یافته 

توان بـه ها میترین این گسلاحاطه شده است. از مهم
(شـکل  گسل نئور، گسل آستارا و گسل هیر اشاره کرد

خیزي آنها و همـین ها و سابقه لرزه. وجود این گسل)1
گیـري شـهر اردبیـل روي سـازندهاي سسـت طور قرار

وع زمین لـرزه آبرفتی همواره شهر اردبیل را در برابر وق

ایـن در  ).4: 1391(لطفی،  مستعد آسیب ساخته است
حالی است که عالوه بر مسائل طبیعی حاکم بـر شـهر 
اردبیل، وضعیت مسائل انسـانی نیـز در آن از همگنـی 
برخوردار نیست. به طوري که به عنوان نمونه به جهت 
پراکندگی تراکم جمعیت در سطح شهر، تـراکم بسـیار 

ــاالي جمعیــت بی ــرب شــهر، جــزو شــتر در شــمالب غ
شــود. ایــن تــرین منـاطق شــهر محســوب مـی متـراکم

هـاي ایـن درحالی است که مصالح به کار رفته در سازه
محدوده از شهر، جزو مصالح کم دوام و از نوع خشت و 

ها، بیشـتر از نـوع  تخریبـی چوب و کیفیت ابنیۀ سازه
باشد. وضعیت مجموعـه مسـائل طبیعـی و انسـانی می

تواند گواهی بر ایـن ادعـا باشـد کـه بر شهر، می حاکم
توانـد همـواره شـهر اردبیـل در برابـر زمـین لـرزه مـی

   .پذیر باشدآسیب

  

  
  اردبیل استانهاي : موقعیت گسل1شکل 

  

  هاي تحقیقیافته
 آوري شهر اردبیلبررسی میزان تابمنظور  ابتدا به
اسـتفاده شـده اسـت. در ایـن  ايتک نمونه tاز آزمون 

آوري، آزمون با توجه به اینکه براي سنجش میزان تـاب
 1 امتیـاز اي لیکرت استفاده شده کـه گزینه 7از طیف 

 7 امتیـاز و آوريتـاب میـزان رینمتـدهنـده ک نشـان
ایـن  ت. بـهاسـ آوريتـاب میزان بیشترین دهنده نشان

ها در نظـر عنوان میانگین نظري پاسخ به 4عدد  ترتیب

ــاب ــانگین ت ــه شــده و می ــه آوريگرفت ــده  ب دســت آم
  .شود می مقایسه 4(میانگین تجربی) با عدد 

هـاي پارامتریـک اي جزو آزمـونتک نمونه tآزمون 
زم است که نرمـال بـودن است. قبل از گرفتن آزمون ال

مورد بررسی قرار گیرد. جهـت هاي مربوطه  توزیع داده
 -ها از آزمون کلموگروفبررسی نرمال بودن توزیع داده

سمیرونوف اسـتفاده شـده اسـت. در همـین خصـوص ا
ــه داده ــان داد ک ــون نش ــایج آزم ــه نت ــوط ب ــاي مرب ه
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 sig( داراي توزیع نرمـالی هسـتند آوريمتغیرهاي تاب
آوري شـهر تـابدر این راسـتا جهـت . )069/0برابر با 

عـد کالبـدي، چهـار بُ اردبیل در برابر مخاطرات طبیعی

زیـر  30اجتماعی، اقتصـادي و نهـادي روي هـم رفتـه 
از دیدگاه خبرگان هدف مورد سـنجش  یا متغیر معیار

  ائه شده است.ار 2که در جدول  ،قرار گرفته است
  

  آوري شهر اردبیلسنجش تاباي جهت تک نمونه t: آزمون 2جدول 
 آوريتاب کالبدي نهادي اقتصادي اجتماعی آوريابعاد تاب

 آمار توصیفی
 33/3 57/3 94/2 37/3 19/3 میانگین

 67/0 89/0 90/0 72/0 75/0  انحراف معیار

لی
حلی

ر ت
آما

  = 
ت

تس
ش 

ارز
5 

 -66/0 -42/0 -05/1 - 62/0 - /80 اختالف میانگین
 - t 54/7- 10/6 - 26/8 - 40/3- 98/6مقدار 

 49 49 49 49 49 درجه آزادي
 000/0 001/0 000/0 000/0 000/0 ايداري دو دامنهمعنی

فاصله اطمینان 
95/0 

 - 86/0 - 68/0 -31/1 -83/0 -02/1 کران پایین
 -47/0 -17/0 -79/0 -42/0 -59/0 کران باال

  1394نامه، هاي مستخرج از پرسشماخذ: یافته
  

آوري نشــان تحقیـق در خصـوص تـابهـاي یافتـه
 بـه مربـوط 57/3میانگین  میزان بیشترین دهد که می

به  مربوط 94/2میانگین  میزان عد کالبدي و کمترینبُ
با توجه به میانگین ارزش هر کـدام از  بعد نهادي است.

نظـري (میـانگین ابعاد تحقیق که عددي زیر میـانگین 
آوري توان گفـت تـاب دهند، می ) را نشان می4نظري =

و نخبگـان در ایـن  نـداردشهر اردبیل وضـعیت خـوبی 
عد مذکور هم دوباره و اگر از چهار بُاند  خصوص ناراضی

 33/3برابـر بـا  آوريتـابمجموع بگیریم میانگین کلی 
ضـعیف  آوريتـابخواهد بود کـه ایـن رقـم نشـان از 

 این مطالب را آزمـون ري) شهر اردبیل است.پذی(آسیب
t  یعنـی  ،کنـدتایید مـی درصد 95در سطح معناداري

هـاي بدسـت آمـده با میانگین )4( بین میانگین نظري
پـس (میانگین تجربی) تفـاوت معنـاداري وجـود دارد. 

توان گفت شهر اردبیل در برابـر مخـاطرات طبیعـی می
  باشد.پذیر میآسیب

  
  تحلیل عاملی

 1مورد استفاده در این تحقیق تحلیـل عـاملی مدل
هـاي چنـدمتغیره . تحلیل عـاملی از جملـه روشاست

است که در آن متغیر وابسته و مستقل مطرح نیست و 
شـود و کلیـه هاي هم وابسته محسوب میزو تکنیکج

                                                             
1. Factor Analysis   

النتري، گیرند (کمتغیرها بطور همزمان مدنظر قرار می
رازهـاي قـوي و این مدل یکی از اب .)283-282: 1387

پذیر براي متغیرهاي به هم پیوسته و مشـترك انعطاف
باشد. در است و روشی براي خالصه کردن اطالعات می

عــین حــال ایــن خالصــه کــردن بــه ترتیبــی صــورت 
 اردپذیرد که نتیجـه خالصـه از نظـر مفهـوم معنـی می

ــت ــا ،اســت (موســوي و حکم ــع 59: 1384نی ). در واق
ــاملی، ــل ع ــده تحلی ــی عم ــا و  ویژگ ــاهش متغیره ک

هـاي متغیرهاي زیاد به چند عامل بـا اسـتفاده از روش
ریاضی و پنهـان و پیچیـده اسـت (تقـوایی و رحمتـی، 

 بـر عـالوه چنـدمتغیره، یعنی این روش ).123: 1385
 آنهـا، بهینـۀ ترکیـب متغیرهـا بـا میـان روابـط تفسیر

 کمتـر تعـداد در قالـب را متغیرهـا در نهفته اطالعات
 تنهـا نـه و دهـدمـی قـرار دسترس در داریعامل معن

 بلکـه محقـق شـود،مـی علمـی صـرفه جـویی موجب
بزنـد  متغیرسـازي بـه دسـت آن از استفاده با تواند می

    ).121: 1377گري،  و (کینی
در تحقیقات به دالیل مختلف، حجـم زیـادي  اغلب

تر  از متغیرها قابل بررسـی اسـت. بـراي تحلیـل دقیـق
تـر و در عـین حـال  نتـایج علمیها و رسـیدن بـه هداد

تر، یکی از راههاي کاهش حجم متغیرهـا و یـا  عملیاتی
اسـتفاده از روش  ،هـا تشکیل ساختار جدیدي براي آن

). 191: 1386 باشد (مومنی و قیونی، تحلیل عاملی می
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 ها داده تحلیل براي اضافی روش چندین عاملی، تحلیل
 اسـت. لیاصـ هايمؤلفه روش ها آن ترین مهم که دارد

 از خطـی ترکیبی یافتن ها با داده تحلیل روش، این در
 در تغییـري چنـین بـراي مؤلفه) کـه متغیرهایی (یک

 شود. سپس می آغاز شوند می اصلی محاسبه متغیرهاي
 اغلـب بـراي کـه شـوند می پیـدا دیگـري هـايمؤلفـه

 مؤلفـه بـا و شـوند می محاسـبه مانـده متغیرهاي باقی
بدین منظور در این تحقیـق از ندارند.  همبستگی قبلی

این روش استفاده شده و مراحل انجام به صورت ذیـل 
  است:

 -هـا، ب انتخاب متغیرها و تشکیل مـاتریس داده -الف
 -هـا، د استخراج عامل -ماتریس همبستگی، ج  محاسبه

  ها. گذاري عاملنام -ها، ه دوران عامل
انتخاب متغیرها و تشـکیل مـاتریس بـراي تحلیـل     

 ماتریسـی روي بر عاملی در این تحقیق، تحلیل: عاملی
شده است که  انجام نمونه واحد 50 در متغیر 30 شامل
 بـر عـاملی تحلیـل الگوي اجراي از حاصل آماري نتایج

 نشـان 7 تـا 3 جـداول مورد نظـر در متغیرهاي اساس
به منظور اسـتفاده از تکنیـک تحلیـل است.  داده شده

کـه بـه ترتیـب آورده عاملی چندین مرحله وجود دارد 
شـود بـه انتخـاب شده است و اولین مراحل مربوط می

متغیرها و تشکیل ماتریس، در مرحله انتخاب متغیرهـا 
با تشکیل ماتریس همبستگی، متغیرهایی که بـا هـیچ 
یـک از متغیرهـاي دیگـر هـم بسـتگی ندارنـد، حـذف 

هاي وجود همبستگی بین متغیرها  شوند. یکی از راه می
باید باالتر  KMOاست. مقدار آماره  KMOه مقدار آمار

 ؛سـتباشد و هرچه بیشـتر باشـد، بهتـر ا درصد 50از 
داري متغیرهـا بـراي تحلیـل عـاملی از همچنین معنی

دار بـودن  گیـرد. معنـیطریق آزمون بارتلت صورت می
این آزمون حداقل شرط براي انجام تحلیل عاملی است 

معیــار  3 جــدول). 271: 1378(ســرمد و همکــاران ، 
KMO دهد.می نشان را بارتلت آزمون نتایج و  

 

  
  و آزمون بارتلت در خصوص عوامل موثر در تاب آوري شهر اردبیل  KMO: نتایج آماره 3جدول 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .721 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 786.056 

- Df 49 
- Sig. .002 

  نامه، مستخرج از پرسش1394هاي محققان، مأخذ: یافته
  

برابـر بـا  KMOآمـاره  مقـدار 3 جـدول به توجه با
باشد که تایید کننده تحلیل عاملی و بیانگر می 721/0

 و متغیرهـا بـراي هـاداده مناسب بودن آن است، پـس
 آزمـون نتـایج همچنین ؛اندمناسب عاملی تحلیل انجام

 اسـت دارمعنـی درصد 99نیز در سطح  بارتلت کرویت
)sig  متغیرهـا همبسـتگی بـین یعنـی ،)002/0برابر با 

  دارد. وجود داريمعنی

آوري شهر اردبیـل ثر در تابؤمل مبراي بررسی عوا
متغیر در ابعاد اقتصادي، اجتماعی، نهـادي و  30تعداد 

کالبــدي انتخــاب شــده و بــا اســتفاده از روش تحلیــل 
و عاملی مورد تحلیل قرار گرفتـه اسـت. ایـن متغیرهـا 

(از جامعه نمونه  آنهامیانگین و انحراف معیار هر یک از 
 ارائه 4در جدول اي) گزینه 7نفري و طیف لیکرت  50

  شده است.
  

  / زیر معیارها: ماتریس مشخصات متغیرها4جدول 
 انحراف معیار میانگین عوامل موثر در تاب آوري/  متغیرها/ زیر معیارها ابعاد   ردیف

1 

 اجتماعی

16/4 آگاهی از دلیل وقوع مخاطرات طبیعی  09/1  
08/4 ناشی از مخاطراتهاي آگاهی از خسارت 2  38/1  
38/4 آگاهی از ضوابط و مقررات 3  23/1  
16/4 هاي امداد رسانآگاهی از وجود گروه 4  19/1  
72/4 هاي اولیه و اسکان موقتمهارت در ارائه کمک 5  42/1  
08/4 حفظ آرامش روحی و روانی با وقوع مخاطره 6  33/1  
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04/4 ابنیهها و توجه به مقاومت زیرساخت 7  43/1  
52/3  مشارکت مردم و همکاري داوطلبانه 8  21/1  
46/3  ها اعتماد به رسانه 9  65/1  
86/3  اعتماد به دولت 10  53/1  
80/3  ایمنی وسایل درون منازل و محیط عمومی  11  38/1  
12   

  
 اقتصادي

16/3 پایداري شغل و جایگذینی آن در صورت از دست دادن  24/1  
98/2  انداز براي مواقع اضطراريپس 13  37/1  
46/3 هاي مالی از طرف اقوام و دولت در مواقع اضطراريکمک  14  37/1  
40/3 تخصص و مهارت شغلی 15  47/1  
16 

 نهادي

10/4 هاپایبندي به قوانین، اصول و دستور العمل  36/1  
56/2 هاگیريمشارکت مردمی در تصمیم  17  65/1  
58/2 با نهادهاي دولتیارتباط مردم  18  53/1  
14/3 جوابگویی نهادهاي خدماتی به مردم و نیازها 19  61/1  
36/4 هاي آموزشیبرگزاري کالس 20  21/1  
21 

 کالبدي

58/4 (بیمارستان، اورژانس، داروخانه) دسترسی به مراکز درمانی  37/1  
50/3 دسترسی به مراکز آموزشی  22  35/1  
76/3 نظامی -امنیتی دسترسی به مراکز 23  34/1  
65/4 نشانی، هالل احمر، مدیریت بحران)هاي امداد رسان (آتشدسترسی به گروه 24  32/1  
66/4  دسترسی به حمل و نقل عمومی  25  45/1  
22/4  دسترسی به فضاي باز (فضاي سبز، پارك و کاربري بایر)  26  32/1  
62/3  دسترسی به شبکه معابر اصلی  27  48/1  
54/5  گرفتگی و ...)آمیز طبیعی (گسل، رانش، آبهاي مخاطرهدوري از محیط   28  83/0  
84/4  آمیز انسانی (جایگاه سوخت، پست برق فشار قوي هاي مخاطرهدوري از محیط   29  39/1  
18/4  کیفیت مصالح در ساخت و سازها   30  38/1  

  نامه، مستخرج از پرسش1394هاي محققان، مأخذ: یافته
  

براي انجام محاسـبات در : محاسبه ماتریس همبستگی
 مراحل بعدي و ارتباط درونی بین متغیرها از مـاتریس

متغیرها در جهت  ۀشود. اگر همهمبستگی استفاده می
مثبت مرتب شده باشد، همبستگی مثبت خواهـد بـود. 

و اعـداد زیـر قطـر آن تکـرار  1مقادیر قطر آنها همگی 
اعداد باالي قطر است. در این تحقیق همبستگی میـان 

  .1باشدمی 30در  30متغیر، ماتریس  30
در این مرحله با استفاده از مـاتریس : استخراج عوامل

شـود. بـا رها، عوامل استخراج مـیهمبستگی بین متغی
استفاده از ماتریس عاملی، عوامـل مشـترك و اهمیـت 

 داریمعنـگـردد و ها معلوم مـینسبی هر یک از متغیر
بودن عوامل انتخاب شده از آماره مقدار ویژه مشـخص 

کنـد کـه مقـدار گردد و عامل هایی را انتخـاب مـیمی
مـاتریس تعـداد ي آنها باالتر از یک است. در ایـن ویژه

هـا بــه انـدازه تعـداد متغیرهــاي اسـتفاده شــده عامـل

                                                             
به دلیل حجم باالي جدول همبستگی از ارائه آن در مقاله خودداري .1

  شده است.

باشد که مقدار ویژه هـر کـدام نیـز مشـخص شـده  می
است. مجمـوع ایـن عوامـل کـل واریـانس متغیرهـا را 

م تـر معمـوالً سـههـاي پـایینکند. اما عاملتبیین می
بـه همـین دلیـل بـر  ؛ناچیزي در تبیین متغیرها دارند

هـایی اسـتخراج هـا بایـد عامـلاساس مالك کیسـر تن
  گردند که مقدار ویژه آنها بیشتر از یک باشد.

 را هاعامل با متناظر واریانس و ویژه مقدار 5 جدول
مقـادیر ویـژه اولیـه اسـت.  اولبلـوك  دهـد.مـی نشان

 قالـب در هـاعامـل از یـک هـر مقادیر ویژه اولیه بـراي
 واریـانسشـود. می برآورد شده تبیین واریانس مجموع
 درصـد و کل واریـانس از درصدي برحسب شده تبیین

با توجـه بـه درصـد تجمعـی بلـوك اول  .است تجمعی
شود که عوامل اول تا هفتم روي هم رفتـه مشاهده می

بلـوك  در شـوند.درصد از واریانس را شامل مـی 7/74
 تبیین مجموع ضرایب عامل دوران نیافته، واریانس دوم
 آنهـا ویـژة مقـادیر است کـه شده ارائه هاییعامل شدة

باشد. بلوك سـوم نیـز بـه عامـل می یک عدد از بزرگتر
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 مقـادیر موعـۀمج ،شـود. ایـن بلـوكدوران مربوط می
 نشـان را چـرخش از بعـد شـده اسـتخراج هـايعامل

 داده شـده و چـرخش واریماکس روش دهد. که با می
 شناسایی شده هفت عامل شودمی مشاهده هم چنانکه

را در خصـوص  هـادرصد واریـانس 7/74قابلیت تبیین 
اردبیـل در مـورد مخـاطرات آوري عوامل موثر در تـاب

  دارند.طبیعی 

  

  : بارهاي عاملی اصلی و مقدار کل واریانس تبیین شده5 جدول
 

 مجذورات بارهاي عاملی بعد از دوران مجموع مجموع مجذورات بارهاي عاملی قبل از دوران مقادیر ویژه اولیه

 درصد واریانس مجموع عامل
درصد 
 تجمعی

 درصد واریانس مجموع
درصد 
 تجمعی

 درصد تجمعی درصد واریانس مجموع

1 87/8  59/29  59/29  87/8  59/29  59/29  54/8  47/28  47/28  
2 69/4  65/15  24/45  69/4  65/15  24/45  12/3  40/10  87/38  
3 22/2  40/7  64/52  22/2  40/7  64/52  03/3  11/10  98/48  
4 02/2  73/6  38/59  02/2  73/6  38/59  33/2  77/7  76/56  
5 84/1  15/6  54/65  84/1  15/6  54/65  13/2  10/7  86/36  
6 45/1  85/4  39/70  45/1  85/4  39/70  77/1  90/5  77/69  
7  30/1  34/4  73/74  30/1  34/4  73/74  49/1  69/4  73/74  

  نامه، مستخرج از پرسش1394هاي محققان، مأخذ: یافته
  

گانـه مــوثر در ، عوامــل هفـت5مطـابق بـا جـدول 
همگـی  آوري اردبیل در برابـر مخـاطرات طبیعـی، تاب
 در مجمـوع و هسـتند 1 ازر بزرگتـ ویـژة مقادیري دارا

در  مـذکور متغیر 30 مجموعه واریانس از درصد 7/74
 تبیین آوري شهر اردبیل را ثر در تابؤخصوص عوامل م

 شـمار بـه بـاالییو  قبـول مـورد درصـد کـه کنندمی
 ویـژة مقـادیر عوامـل ایـن همۀ گرچه بنابراین، ؛آید می

اول و  عوامـل نقش و اهمیت ولی دارند، واحد بزرگتر از
 زدوم بیش از عوامل دیگر است (بخصوص عامل اول). ا

 تنهـایی بـه 87/8ویـژه  مقـدار بال او عامل که جا آن
آوري شـهر اردبیـل را در واریـانس تـاب درصد 59/29

بـه  بنـابراین ؛کنـدتبیین می را برابر مخاطرات طبیعی
  .شودمی معرفی مهمترین عامل عنوان

  

 
  

  شهر اردبیل آوريتاب معتبر هاىتشخیص تعداد عامل ریزه: نمودار سنگ2 شکل
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 (نمـودار  معتبـر  هـاى تشخیص تعداد عامـل  نمودار
 ویـژه بـراى نمودار مقـدار در روش اسکرى،: )1اسکرى

 شکل منحنـى اى کهشود. در نقطهمی هر عامل ترسیم
بـه صـورت افقـى درآیـد، آن نقطـه  مقادیر ویژه براي

 هـایى کـهو عامـل شود مى ریزه) نامیدهاسکرى (سنگ
واقعـى و بقیـه  هـاىدارنـد عامـل سمت چپ آن قـرار

یـک تصـویر  شوند. این نمـودارها خطا قلمداد مى عامل
گرافیکی از مقادیر ویژه در هر یک از عوامـل اسـتخراج 

دهد. مقدار واریانس توجیـه شـده بـا شده را نشان می
کنـد نقطـه استخراج عوامل بعدي به سرعت افـت مـی

شـود یی است که منحنی به نقاطی وصل مـیجالب جا
  که شروع به مسطح شدن کرده است.

 بـا ارتبـاط در را ویـژه مقـادیر ، تغییـرات2 شـکل
 مشـاهده نمودار این به توجه با دهد.می نشان هاعامل

 ویـژه مقدار تغییرات بعد به هفتم عامل از که شودمی
 به را هفت عامل توانمی پس ،)1(کمتر از  شودمی کم

 تبیـین در را نقـش بیشـترین کـه مهـم عوامل عنوان
کرد. با ایـن وجـود در  استخراج دارند، هاداده واریانس

نمودار باال مشخص است کـه آشـکارترین شکسـت در 
یعنی بیشترین واریانس  ،عامل اول و دوم رخ داده است

  .کنندرا این دو عامل تبیین می
جدیدي هدف از دوران ایجاد وضعیت : هادوران عامل

در  تـر تفسـیر کـرد.است کـه بتـوان عوامـل را راحـت
اي ثابـت چرخانـده ها متناوباً حول نقطه ماتریس، عامل

گیرنـد کـه ایـن روش  شـوند تـا متغیرهـا را در بـرمی
شـود (افشـانی و ماتریس عامل دوران یافته خوانده می

). در این جدول بـار عـاملی هـر 270: 1384همکاران، 
شـود امـا از  ان یـافتن مشـخص مـیمتغیر قبـل از دور

هـا نقـش ایب در تعریف عامـلآنجایی که تمام این ضر
تر بایـد از جـدول حـذف بنابراین ضرایب پایین ؛ندارند

بودن این ضرایب  داریمعنشوند. در مورد اینکه مبناي 
چیست نظرات متفاوتی وجود دارد. بـراي تفسـیر ایـن 

درصـد  40درصـد تـا  30از ها مقدار این ضریب عامل
ــی ــر م ــدمتغی ــري،  باش ــن  .)322: 1387(کالنت در ای

                                                             
1.Scree  

مبناي تعیین ضـرایب در نظـر  درصد 40تحقیق مقدار 
گرفته شده است. این ضـرایب عوامـل همـان ضـرایب 

هـا اسـت. بنـابراین هـر همبستگی بین متغیر در عامل
چقدر مقدار قدر مطلق این ضرایب بیشـتر باشـد (کـه 

مـل مـورد نظـر نقـش بیشتر از یـک نخواهـد بـود) عا
بیشتري در کل واریـانس اعـداد در متغیـر مـورد نظـر 

 با که گیردمی قرار عاملی در متغیر هرو  خواهد داشت
باشـد.  داشـته داريمعنـی بـاالي عامل همبستگی آن
هـاي گونـاگونی مچنین براي دوران عوامل هـم روشه

ــن تحقیــق ا ز روش واریمــاکس وجــود دارد، کــه در ای
   ). 6(جدول شماره  استاستفاده شده 

مـاتریس دوران یافتـه عـاملی : هـا گذاري عامـل نام
بایستی مبناي نام گذاري عوامل قرار گیرد. هـر متغیـر 

در یک عامل بارگذاري می شود اما ممکن اسـت  اغلب
که بعضی از متغیرها، بـار عـاملی در دو عامـل داشـته 
باشند و حتی ممکن است این بـار عـاملی بصـورت دو 
قطبی نیز ظاهر شود یعنی نیمی از بار عـاملی منفـی و 

  ).323: 1387نیمی دیگر مثبت باشد (کالنتري، 
طریق انتساب ها، محقق باید از پس از دوران عامل

ها به استنتاج مفهومی بپردازد. بـدین متغیرها به عامل
معنی که باید براي هر یک از مجموعه متغیرهایی کـه 

اند، مفهومی عام تعیین کرد تا بر یک عامل تعلق گرفته
بتوان به تفسیر آنها پرداخت. از طریـق همـین فراینـد 
است که محقق بـا اسـتفاده از تحلیـل عـاملی، تعـداد 

ادي متغیـر را در چنـد عامـل خالصـه کـرده و نـام زی
کند تـا بتوانـد بـه تلخـیص عمومی براي آن تعیین می

ها که از اهداف اساسی تکنیک آماري است دسـت داده
). از همـین رو متغیرهـاي 326: 1387یابد (کالنتـري، 

گانه عوامـل مـوثر در هاي هفتبارگذاري شده در عامل
توان به شرح ذیل تحلیل و آوري شهر اردبیل را میتاب
  .)6(جدول  گذاري نمودنام
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  گانهگذاري متغیرهاي بارگذاري شده در عوامل هفت:  نام6جدول 
R عوامل شماره متغیر همبستگی متغیرها 
 D4 848/0 دسترسی به آتش نشانی   1

  
  عامل اول

رعایت اصول و 
  قوانین
 

 D10 689/0  مصالح در ساخت و سازهاکیفیت   2
 D3 523/0 امنیتی -دسترسی به مراکز نظامی  3
 D8 526/0  گرفتگی و ...)آمیز طبیعی (گسل، آبهاي مخاطرهدوري از محیط  4
 A7 605/0 توجه به پایداري و مقاومت ساخت و سازها  5
  D1 757/0  دسترسی به اورژانس  6
  A3 -898/0  آگاهی از ضوابط و مقررات  7
 C1 569/0 پایبندي به قوانین و مقررات  8
 D9 496/0  آمیز انسانی (جایگاه سوخت، پست برق فشار قوي، و هاي مخاطرهدوري از محیط  9
 A11  501/0 ایمنی وسایل درون منازل و محیط عمومی  10
  عامل دوم A10  640/0  اعتماد به دولت  11

 C2 893/0 هاگیريدر تصمیم مشارکت مردمی  12 سرمایه اجتماعی
 B5 557/0 تخصص و مهارت شغلی  13

  عامل سوم
  آموزش و مهارت

 

 C5 624/0 هاي آموزشیبرگزاري کالس  14
  A5 529/0 هاي اولیه و اسکان موقتمهارت در ارائه کمک  15
  D2 -429/0 دسترسی به مراکز آموزشی   16
 B2 501/0  دست دادن ینی آن در صورت اززپایداري شغل و جایگ  17
 B3 526/0  انداز براي مواقع اضطراريپس  18

  چهارم
 اقتصادي مالی

 B4 865/0  هاي مالی از طرف اقوام و دولتکمک  19
 A2 629/0 هاي ناشی از مخاطراتآگاهی از خسارت  20
 A1 892/0 آگاهی از دلیل وقوع مخاطرات طبیعی  21

  عامل پنجم
 دانش و آگاهی

  A4 890/0 هاي امداد رساناز وجود گروهآگاهی   22
 A6 481/0 حفظ آرامش روحی و روانی با وقوع مخاطره  23
 A8 453/0  مشارکت مردم و همکاري داوطلبانه  24

  عامل ششم
  عامل

 حکمروایی/ نهادي

 C3 -505/0 ارتباط مردم با نهادهاي دولتی  25
 C4 509/0 گویی نهادهاي خدماتی به مردم و نیازهاجواب  26
 C9 653/0  ها اعتماد به رسانه  27
  عامل هفتم D7 568/0  دسترسی به شبکه معابر اصلی  28

دسترسی به فضاي 
 باز و عمومی

 D6 820/0  دسترسی به فضاي باز (فضاي سبز، پارك و کاربري بایر)  29
 D5 476/0  دسترسی به حمل و نقل عمومی  30

  نامهمستخرج از پرسش، 1394هاي محققان، مأخذ: یافته
  

باشد کـه بـه می 87/8عامل اول: مقدار ویژه این عامل 
و کنـد درصد از واریانس را محاسبه می 59/29تنهایی 

، اسـت گانه داشتهبیشترین تأثیر را در بین عوامل هفت
گـردد. در بنابراین به عنوان مهمترین عامل معرفی مـی

ي شده کـه متغیرهـاي متغیر بارگذار 10 مذکورعامل 
نشانی، دسترسی به مراکـز امنیتـی و دسترسی به آتش

انتظـامی، دسترسـی بــه اورژانـس، کیفیـت مصــالح در 
آمیـزه هـاي مخـاطرهساخت و سازها، دوري از محـیط

ســاخت (جایگــاه ســل و ســیالب) و انســانطبیعــی (گ
سـاخت و سوخت و برق فشار قوي) و توجه به پایداري 

عد کالبدي، متغیر آگاهی از قوانین و سازها، مربوط به بُ

مقرارت ساخت و سازها و ایمنی وسایل درون منـازل و 
متغیــر  عــد اجتمــاعی وی، مربــوط بــه بُمحــیط عمــوم

عـد نهـادي بندي به قوانین و ضوابط، مربـوط بـه بُ پاي
باشد. با توجه به اینکه اکثـر متغیرهـاي موجـود در می

البدي هستند که بارگذاري عد کمتغیرهاي بُاین عامل، 
عـد کالبـدي و با توجه بـه اینکـه متغیرهـاي بُ اندشده

داراي همبستگی بیشتري هستند و بیشتر در رابطه بـا 
 فاصله و دسترسی، ضوابط و مقررات می باشند، از ایـن

توان، عامل رعایت اصـول و قـوانین رو این عامل را می
  نامید.
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باشد که این می 69/4ژه عامل دوم عامل دوم: مقدار وی
کنـد. در درصد از واریانس را محاسبه می 65/15مقدار 

متغیر با همبستگی قابل قبولی  2 در مجموعاین عامل 
، یکی اعتماد مردم به دولت و دیگري اندبارگذاري شده

متغیـر ها، کـه ایـن دو گیريمشارکت مردم در تصمیم
توان ایـن همین رو میاز  باشند.نهادي می –اجتماعی 

  عامل را عامل سرمایه اجتماعی نامید.
 40/7، 22/2عامل سـوم: عامـل سـوم بـا مقـدار ویـژه 

در  عامـل ایـن کند. درمی تفسیر را واریانس از درصد
شده است،  متغیر با همبستگی باال بارگذاري 5 مجموع

پایـداري شـغل و یـا پیـدا (تخصص و مهـارت شـغلی، 
عـد صـورت از دسـت دادن از بُین آن در زکردن جـایگ

ــارت در  ــی، مه ــالس آموزش ــزاري ک ــادي، و برگ اقتص
رسـانی و دسترسـی بـه مراکـز هاي اولیه و امدادکمک

با توجه بـه نقـش مهـارت و  آموزشی از بعد اجتماعی)
 تحـت تـوانمی را عامل این آموزش در این متغیرها،

  گذاري کرد.مهارتی نام -عامل آموزشی عنوان
 73/6اسـت و  02/2مقدار ویژه این عامل عامل چهارم: 

کند. در ایـن عامـل درصد از کل واریانس را تشریح می
انـداز بـراي مواقـع اضـطراري، هاي پـسمتغیر به نام 3

هاي مالی از طـرف اقـوام و همچنـین آگـاهی از کمک
هاي ناشی از مخاطرات، با همبستگی مثبـت و خسارت

با توجه بـه اینکـه همگـی ایـن  اند وباال بارگذاري شده
تـوان متغیرها از بعد اقتصادي هستند بدین ترتیب می

  اقتصادي نام نهاد. -عامل مالی را چهارمعامل 
 15/6اسـت و  84/1مقدار ویژه این عامـل عامل پنجم: 

 عامل این در کند.درصد از کل واریانس را تشریح می

ات، متغیر، آگاهی از دالیل وقـوع مخـاطر 3 در مجموع
هاي امدادرسـان و حفـظ آرامـش آگاهی از وجود گروه

 داراي متغیـر 3و هـر  شـده روحـی روانـی بارگـذاري
را  عامـل این هستند. خود عامل با خوبی همبستگی

تـوان می با توجه به نوع متغیرهاي بارگذاري شده، هم
  کرد. گذاريعامل دانش و آگاهی نام عنوان تحت

قادر اسـت  45/1ویژه عامل ششم: عامل ششم با مقدار 
 4درصد از واریانس را تبیین کند. در این عامـل  85/4

که شـامل مشـارکت  است متغیر نهادي بارگذاري شده
داوطلبانه مـردم، ارتبـاط مـردم بـا نهادهـا، جوابگـویی 

 باشـد وها مـینهادها به مردم و متغیر اعتماد به رسانه
 عامل ششـم با خوبی همبستگی داراي متغیرها همۀ

توان این عامل را عامل نهـادي از همین رو می ؛ستنده
  یا حکمروایی نامید.

باشـد کـه مـی 30/1عامل هفتم: مقدار ویژه عامل آخر 
 ،کنـدرصد از واریانس را محاسبه مید 34/4این مقدار 

متغیــر بــا همبســتگی قابــل قبــولی  3 ،در ایــن عامــل
بارگذاري شده، دسترسی به معابر اصلی، دسترسـی بـه 
حمل و نقل عمومی و دسترسی به فضاي بـاز، کـه هـر 

عد کالبدي و دسترسی به متغیرها درخصوص بُسه این 
تـوان رو مـیاز همـین باشند.فضاهاي باز و عمومی می

می این عامل را عامل دسترسی بـه فضـاي بـاز و عمـو
  نامید.

گانـه، نـام عوامـل هفـت 7همین خصوص، جـدول در 
ارزش ویژه، درصد واریـانس تبیـین شـده توسـط هـر 
عامل، درصـد تجمعـی کـل واریـانس و درصـد از کـل 

  ها نشان داده است.عامل
  

  متغیر انتخابی 30: نتایج تحلیل عوامل حول محور اصلی 7جدول 
 ارزش ویژه نام عوامل شماره عوامل

درصد واریانس تبیین 
 شده توسط هر عامل

درصد تجمعی کل 
 واریانس

درصد از کل 
 عوامل

87/8 عامل رعایت اصول و قوانین عامل اول  59/29  59/29 درصد 39   
69/4  سرمایه اجتماعی عامل عامل دوم  65/15  24/45 درصد 21   
22/2 مهارتی  -عامل آموزشی عامل سوم  40/7  64/52 درصد 5/10   

02/2 اقتصادي -عامل مالی عامل چهارم   73/6  38/59 درصد 9   
84/1 عامل دانش  و آگاهی عامل پنجم  15/6  54/65 درصد 2/8   
45/1 حکمروایی - عامل نهادي عامل ششم  85/4  39/70 درصد 5/6   
30/1  عامل دسترسی به فضاي باز  و عمومی  عامل هفتم  34/4  73/74 درصد 8/5   
  نامه، مستخرج از پرسش1394هاي محققان، مأخذ: یافته
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آوري شهر اردبیـل را ، عوامل موثر در تاب7جدول 
راه سـهم درصـدي در قالب عوامل هفت گانـه بـه همـ

دهد. الزم به ذکر اسـت کـه نشان می اههریک از عامل
فـرض شـده اسـت و سـهم  100مجموع عوامل مـوثر 

درصدي هر عامل بر ایـن مبنـا محاسـبه شـده اسـت. 
بیانگر این مطلب هسـت کـه عامـل اول کـه  7جدول 

عنوان مهمتـرین و عامل رعایت اصول و قوانین باشد به
باشـد کـه آوري شهر اردبیل میثرترین عامل در تابؤم

درصـد از کـل  59/29بـه تنهـایی  87/8ه با مقدار ویژ
درصد از عوامل مـوثر در  39واریانس را تبیین نموده و 

  گیرد.آور نمودن شهر اردبیل را در بر میتاب
تـر توان به یک مدل کلـیها میاز طریق این عامل

آوري براي تحلیل و تبیین پدیده مـورد نظـر کـه تـاب
ت. در شکل اردبیل در برابر مخاطرات طبیعی است، یاف

آوري شهر اردبیـل نمـایش مدل عوامل موثر در تاب 3
  داده شده است.

  

رعایت اصول و قوانین
٣٩%

سرمایھ اجتماعی
٢١%

مھارتی -آموزشی
١٠%

اقتصادی -مالی
٩%

دانش و آگاھی
٨%

نھادی
٧%

[]
[]

  آوري شهر اردبیل: مدل تجربی عوامل موثر در تاب4شکل 
      

 گیرينتیجه
ترین تحلیل عاملی یکی از مناسب استفاده از روش

راهها براي تعیین چند عامل از بین متغیرهـاي بسـیار 
باشد. در این تحقیـق بـه کمـک ایـن تکنیـک کـه می

 spssافزار روشی چند متغیره است و با استفاده از نرم
ب متغیر و ترکی 30صورت گرفت، به تفسیر روابط میان

داختـه شـد. دار پریعامـل معنـ 7بهینه آنها در قالـب 
آوري شهر اردبیل  نتایج تحقیق نشان داد که جهت تاب

در برابر مخاطرات طبیعی عوامل گوناگونی وجـود دارد 
دسـته  7که بر اساس نتایج تحلیل عاملی، این علل در 

ثر در ؤدرصد از واریانس عوامل مـ 73/74قرار گرفته و 
 مـورد درصد که آوري شهر اردبیل را تبیین نمودندتاب

. اولـین و مهمتـرین ایـن آیدمی شمار به باالیی و قبول
عوامل، عامل رعایت اصـول و قـوانین بـوده کـه مقـدار 

 کـهقابل توجهی از واریانس را به خود اختصـاص داده 
 بـه نسـبت اول عامـلارزش و اهمیـتنشـانگر امـر این

دسترسـی بـه مراکـز اي که گونهه ب است. بعدي عوامل
هاي انسـانی و از حریم پدیده حیاتی و اورژانسی، دوري

زا و همچنین رعایت قوانین و ضوابط از طبیعی مخاطره
 تواننـد در تـابهایی هستند کـه مـیمهمترین ویژگی

تـوان لـذا مـی ؛آوري شهر اردبیل نقش داشـته باشـند
آوري شهر اردبیل عد کالبدي در تابنتیجه گرفت که بُ

عامـل نی دو عامل اول یعچرا که  ؛دارداهمیت بسزایی 
رعایت اصول و قوانین و عامل دسترسی به فضاي باز و 

روي  ،عد کالبدي می باشند. ایـن دو عامـلعمومی از بُ
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از کل عوامل مـوثر در  )درصد 8/44نزدیک نیمی ( هم
عـد کننـد. البتـه بُآوري شهر اردبیل را تبیـین مـیتاب

عد کالبدي نقش مانند بُ، اجتماعی هم با توجه به نتایج
ــخیلــی م ــهه همــی دارد. ب اي کــه عامــل ســرمایه گون

و عامـل دانــش و مهـارتی  -اجتمـاعی عامـل آموزشــی
، منشاء اجتماعی دارند. یعنی عوامـل مـذکور از آگاهی

وري آدرصـد از تـاب 7/39عد اجتماعی روي هم رفته بُ
در  ابعـادلـذا مهمتـرین  ؛کنندشهر اردبیل را تببین می

ــاب ــل، بُت ــهر اردبی ــدي آوري ش ــد کالب ــاعی ع و اجتم
عـد عـد اقتصـادي و بُعد سوم هم مربوط به بُباشد. بُ می

عـد آوري شـهر اردبیـل بُآخر هم از نظر اهمیت در تاب
عنـوان  بـه کالبـدي عـدبُ بودن پیشرو باشد.نهادي می

هیچ  به اردبیل، شهر آور بودنتاب مهمترین عامل براي
 و ریـزانبرنامـه غفلـت باعث نباید و کافی نیست وجه

 شرایط بهبود و وضعیت ارتقاي کمک به از متخصصین
 اردبیـل آوري شـهرتـاب مسـیر ابعاد و عوامل در سایر

شـهرهاي  زمـره در توانـدمـی شهر اردبیل شود. زمانی
 و متـوازن محسـوس، رشـد از کـه بگیـرد آور قرارتاب

 مطالعـه مـورد تمـامی ابعـاد چهارگانـه در نزدیکـی
 زنـده موجـود یکن عنوابه را شهر باشد. اگر برخوردار
 و شـهرها پویـایی تغییـر و رشـد، و کنـیم معرفـی

 شهري ساختن حتی و یافتن بپذیریم، را شهروندانشان
 هـايشـاخص هـا ومؤلفـه داراي کامـل طـور بـه کـه
 که چه آن است، اما امکانپذیر ندرت به آوري باشد، تاب
 آنها شهري مدیریت و شهرها خیزش و اراده است مهم

و  آمـاده شـهرهاي سـمت به گامشان به گام حرکت و
. جـداي از آوري اسـتتـاب شهرهاي به شدن نزدیکتر

 و سـاخت فرهنگ باید حوادث از جلوگیري براياینکه 
الزم یابـد،  بهبـود 2008 اسـتانداردهاي رعایـت و ساز

 شـهر دیران و مردمۀ مماست که آموزش جامع براي ه
 در چراکـه ؛بـوط صـورت پـذیردنهادهـاي مر ۀبه وسیل
 و برخـوردار کـافی و مهارت آگاهی از افراد که صورتی
 هنگـام کـه بـود امیـدوار تـوانمی باشند شده توانمند

 رفتـار و بـا واکـنش توانسـت خواهنـد مخاطرات وقوع
 و کـرده حفـظ را شـاننزدیکـان و خـود جان مناسب،

 بـدین کمتري شوند. روحی و مالی جانی، آسیب دچار

 و مقاومـت بـراي شـهري هـايسیسـتم توانایی ترتیب
 و ارتقـاء یافتـه آمیـز فاجعه حوادث در سریع بازتوانی

 رو ایــن شــد. از خواهــد ایجــاد شــهريآوري تــاب
 آگــاهی از طریـق اردبیلــی شـهروندان توانمندسـازي

 منظـور بـه مهارتی هايآموزش و سازيفرهنگ بخشی،
 مطـرح زلزلـه هنگام وقوع در آنها پذیري آسیب کاهش

گـردد کـه بحـث آگـاهی لـذا پیشـنهاد مـی ؛گرددمی
هـاي از مـدارس و رسـانه ،یت بحرانرشهروندان از مدی

بایـد  لاي کـه مـردم اردبیـگونهه ب ،جمعی دنبال شود
و بدانند که اردبیل از نظر مخاطرات طبیعی مثل زلزله 

شـهروندان در ایـن در حالت مستعد قرار دارد تـا سیل 
طـور ه بـ ،باشـندداشـته  ايخصوص اقدامات پیشگرانه

و قـوانین مثال ابنیه خود را مقـاوم نماینـد و از اصـول 
در کنـار رعایـت اصـول و  ساخت و ساز پیروي کنند و

ــد ــوانین ســاخت و ســازها بای ــرد دسترســی ق ــه م م ب
 و هـاسـاختمان ، تـراکمحیاتی و محیط باز هاي شریان
 هر در بحث تراکم .شود گرفته نظر جمعیت در ازدحام

سـاختمان کمتـر باشـد و  جمعیتی و تراکمازدحام  چه
محیط باز به اندازه کافی وجـود داشـته باشـد و اینکـه 

هـاي خطـرزا مردم و ساخت و سازها هر چه از محـیط
خواهد  کمتر انسانی و مالی تلفات، فاصله داشته باشند

در این خصوص اولویـت بـا منطقـه چهـار اردبیـل  .بود
کم جمعیتـی و است که از نظر تراکم سـاختمانی و تـرا

و الزم  کیفیت ابنیه در شـرایط نابسـامانی قـرار دارنـد
 .ریزي گرددهاي اصولی طرحاست در این منطقه برنامه

در برخی موارد هم الزم است که قوانین تغییـر یابنـد. 
 تعیـین قـوانین، بر اسـاس حاضر حال دربه طور مثال 

 ایـن که گیردمی صورت مالکان سوي از ناظر مهندس
 هـاو کیفیـت ابنیـه مهندسین ناظر نظارت نحوه بر امر

وانین مـورد لـذا الزم اسـت برخـی از قـ ؛اسـت اثرگذار
همچنـین عـالوه بـر نظـارت  ؛تجدید نظر قـرار گیرنـد

شـین شـهر ساز در منـاطق حاشـینهواصولی بر ساخت
ــار،  ــه چه ــالت منطق ــی از مح ــون برخ ــل همچ اردبی

نیـز هـاي فرسـوده و غیررسـمی یـهابنتمهیداتی براي 
اندیشه گردد کـه ایـن مـورد بیشـتر بـراي روسـتاهاي 

  الحاقی به شهر اردبیل داللت دارد.
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