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A R T I C L E    I N F O 
 

A B S T R A C T 

Article Type:Research article 
Cities will have accommodated most of the people around the world in 

the future. Therefore, the focus of managers should be on making these 

places more sustainable and resilient. Urban resilience is a concept that 

has recently been considered by urban planners and managers around 

the world. This has been a key concept in response to natural disasters 

and socio-political crises. The purpose of this study is to identify the 

dimensions of urban resilience and their relationship with urban 

sustainability in Rasht. The research method is descriptive-analytical. 

Besides, it is a kind of applied research in which data has been gathered 

by the methods like the documentation and surveying. The statistical 

sample of the research consisted of 35 experts familiar with the subject 

of the research who were selected by Delphi method and reached 

consensus on the research questions in three stages. Data were analyzed 

using SPSS and LISREL software. To determine the validity of the 

items, a first-order confirmatory factor analysis model was used and 

Cronbach's alpha test was used to assess its reliability. Model results 

and standardized coefficient measurements indicate the correlation 

between the present variables and the corresponding indices. The 

findings from confirmatory path analysis (structural model) show that 

social resilience (Beta = 0.87 T 0.87), economic resilience (T = 5.62 eta 

Beta 0.84), resilience Environmental-physical (T = 9.78 eta Beta = 

0.85) and institutional resiliency (T = 8.17 eta Beta = 0.85) affect urban 

sustainability. Therefore, it is concluded that urban resilience can be 

considered as the foundation of urban sustainability and paying 

attention to the benefits of urban resilience in strengthening sustainable 

urban systems is a vital factor in achieving a desirable urban future. 
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 ی رشتپایداری شهر تأثیر آن بر آوری وتاب ابعاد شناسایی

 4، ایوب احمدپور2، فاطمه فالح حیدری3یاسر قلیپور ،*8محمد اسکندری نوده

 .نور، تهران، ایرانة علوم اجتماعی، دانشگاه پیامگروه جغرافیا، دانشکد 8
 .علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران ةگروه جغرافیا، دانشکد 3
 .گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی، رشت، ایران 2
 .دانشگاه تبریز، تبریز، ایران ریزی و علوم محیطی،ة برنامهگروه جغرافیا، دانشکد 4

 چکیده  مشخّصات مقاله

ین، تمرکز مددیران بایدد بدر    شهرها در آینده، بیشتر مردم جهان را در خود جای خواهند داد؛ بنابرا پژوهشی نوع مقاله:

تدازگی مدورد   آوری شهری مفهومی است که بهها باشد. تابآورکردن این مکانپایدارترکردن و تاب

ایدن امدر در واکدنه بده      .ریزان و مدیران شهری در سراسر جهدان قدرار گرفتده اسدت    توجّه برنامه

فهدومی کلیددی جایگداه    مثابد  م سیاسدی، بده   -های اقتصادی و اجتماعی حوادث طبیعی و بحران

هدا بدا   آوری شدهری و ارتبداآ آن  ای یافته است. نوشتار پیه رو با هدف شناسایی ابعداد تداب   ویژه

 -تحلیلدی، کداربردی    -پایداری شهری، در شهر رشت انجام شده اسدت. رو  پدژوهه توفدیفی    

وند  آمداری   یداب( بدوده اسدت. نم   ای و شیوة گردآوری اطالعات، اسنادی و پیمایشی )زمینهتوسعه

اند که بده رو  دلفدی انتبداب و در سده     نفر از کارشناسان آشنا به موضوع بوده 23پژوهه شامل 

اس.. و اس..افزارهدای اس..پدی.  هدا بدا ندرم   اند. دادههای پژوهه به اجماع رسیدهمرحله دربارة پرسه

ی مرتبد  اول و بدرای   ها از مدل تحلیل عاملی تأییدد اند. برای تعیین روایی گویهلیزرل تحلیل شده

گیدری ضدرای    سنجه پایایی آن از آزمون آلفای کرونباخ بهره گرفته شده است. نتایج مدل اندازه

هدای متندا ر بدوده اسدت.     دهندة همبستگی بین متغیّرهای مکنون و شاخصاستانداردشده، نشان

؛ Beta= 0/ 17) آوری اجتماعیهای تحلیل مسیر تأییدی )مدل ساختاری( نشان داد که تابیافته

83/1  =Tتاب ،)( 14/0آوری اقتصادی  =Beta 33/3؛  =Tتاب ،)کالبددی   -محیطی آوری زیست

(13/0  =Beta 71/3؛  =Tو تاب )( 13/0آوری نهادی  =Beta 87/1؛  =T    بدر پایدداری شدهری )

ایدداری شدهری   منزل  شالودة پتوان بهآوری شهری را میمؤثّرند؛ بنابراین نتیجه گرفته شد که تاب

های شهری پایدار، عاملی آوری شهری در راستای تقویت سیستممطرح کرد و توجّه به مزایای تاب

 حیاتی در دستیابی به آیندة مطلوب شهری است.

 تاریبچ  مقاله:
 8237 بهمن 80 دریافت

 8231 مهر 30 پذیر 

 8231 آبان 33دسترسی آنالین 

 ها:کلیدواژه
داری شددهری، آوری شددهری، پایددتدداب

 یابی معادالت ساختاری، رشت.مدل

قلیپور، ، محمد؛ اسکندری نوده استناد:

 ،احمددپور فاطمه؛ فالح حیدری، یاسر؛ 

 ابعددداد  (. شناسدددایی8231)ایدددوب 

ی پایداری شهر تأثیر آن بر آوری و تاب

 3، جغرافیدا و پایدداری محدیط   رشت. 
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 مهمقدّ
هدا  هایشان تبری  یا در سازگاری بدا بحدران  یکی از زیرسیستمکه وقتی  هستند یاهای پیچیدهشهرها سیستم

اندد؛  ا.این منداط  بده پایدداری جهدانی حسّد      (.3001، 8فیکوشوند )پذیر مید، بسیار آسی دچار مشکل شو
تغییرات کدارآیی اندرژی، سدازگاری در برابدر تغییدرات       افزایه پایداری و محلّ منظوربههایی که مکانیطور به

دهد کده  نشان می روشنیهای اخیر نیز به(. توسعه3088، 3سالوینند )هستهای اجتماعی وهوایی و نوآوری آب
د دارد و در ایدن  هدا وجدو  یی در این مکانهواوها مانند بحران اقتصادی یا تغییرات آباحتمال وقوع انواع بحران

ناچار باعث افدزایه  ت شهری است که بهی و چشمگیر جمعیّها، افزایه جدّبحرانة ویژ هایلمیان یکی از شک
شدود  محیطی و اجتماعی بر منداط  داخلدی کشدورها مدی    تقاضا برای تولیدات و خدمات، همراه با اثرات زیست

ارهایی کده باعدث فرسدودگی و بده     ها و فشد شهرها در برابر شوکنین همچ (؛3081، 2کیس )کیس و میکلو.

 3020تدا سدال   (. 3083، 4اوربکدت پدذیر هسدتند )  آوریشان شود، آسی افطالح تابخطرافتادن ساختارها و به
، 3کشور در معرض خطر، زندگی خواهند کرد )بانک جهدانی  43فقیر، در خیلیمیلیون نفر مردم  233میالدی، 
هدای  های اجتماعی، اقتصادی و اکولوژیکی مسیر سیسدتم آوری در برابر آشفتگیتاب نبودین میان (. در ا3083

 (. 3084و همکاران،  3فرسونمک کند )شهری را از پایداری دور می
جوامد    توجّده محیطدی  اقتصادی و زیست - آوری در رویارویی با نامالیمات سیاسی، اجتماعیپیشرفت تاب 

دربرابدر  ی مهمّد  ویدژه بدرای شدهرها، هددف    آوری بده یری را به خود جل  کرده است. تابگدانشگاهی و تصمیم
هدای  اسدتدالل   به مجموع تازگیبهآوری (. اگرچه تاب3083و همکاران،  7هوایی شده است )میرووتغییرات آب

جهه به »معنای به Resi-lire التین آن به کلم   ریش ا مفهوم جدیدی نیست.ریزان اضافه شده است، امّبرنامه
های ارتجاعی و توفیف پایداری مدواد  آوری ابتدا در علوم فیزیکی برای تشبیص ویژگیگردد. تابمیبر« 1عق 

آوری ر سیستمی، تاببا افزایه تفکّ 8330  کار رفته است. در دههای خارجی بهبرابر شوکها درو مقاومت آن

هدای جهدانی و رسدوم    کدام از دیددگاه مفهوم  هور کرد که هرلفی از این معانی مبت واکولوژی شد   وارد رشت
راسدتای حفا دت و   توانایی تغییر در  آوری نشان(. ایجاد تاب3083، 3علمی مبتلفی گرفته شده بودند )داوودی

 (. 3083، 80های سیستم شهری است )پیسانونگهداری ویژگی
میالدی  3000های اقتصادی جهان در ده   درپی بحرانگذشته   در سرتاسر دو ده (3003) 88النگباور به 

آوری شدهری در  ویژه تداب به آوریمفهوم تاب ،های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در کشورهای اروپاییو بحران

مفهوم  .(3083، 83)دویلمورد توجّه بسیاری قرار گرفته است ریزی شهری، سیاست و عمل، برنامه های پژوهه
و انجمدن مددار.    82ریدزی انجمدن مددار. دانشدگاهی برنامده     باآور، های تابریزی برای مناط  و شهربرنامه

  حادید های علمی شهری در امریکدا و اتّ انجمن  وسیلهتوسعه داده شد و ب 3082در سال  84ریزیاروپایی برنامه
                                                                                                                                                                          
1- Coaffee 
2- Salvin 
3- Kiss & Miklos Kiss 
4- URBACT 
5- World Bank  
6- McPhearson 
7- Meerow 
8- Spring back  
9- Davoudi 
10- Pisano 
11- Lang 
12- Doyle 
13- ACSP  
14- AESOP 
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داد یر فرانسه برگدزار شدد. تعد   پلیآوری در شهر مونت، انجمن تاب3084 سالاروپا به رسمیت شناخته شد. در 
آوری شدهری مشدارکت کدرده و    ریزان شهری در مطالعات تداب زیادی از مدیران حکومتی، پژوهشگران و برنامه

آور در سطح جهدانی  آوری و سازمان شهر تابآوری، سازمان تابانجمن تاب های علمی مانندبسیاری از سازمان

 (. 3081، 8د )ژانگ و لیتشکیل ش

آوری چگونه توسدعه یافتده   تئوری تابدانسته شود د شناختی است که آوری شهری نیازمندرک مفهوم تاب 

شناسی و مهندسی تاریخ طوالنی دارد، در ادبیدات جهدانی   های رواناستفاده از آن در رشته  است، اگرچه سابق

 3ندام هولیندگ  شناسدی بده  زیسدت  هدای پدژوهه معمول به طور بهآوری محیطی، تابمربوآ به تغییرات زیست

توانایی سیستم برای حفظ عملکردهای اساسدی در رویدارویی    مثاب آوری را به( تاب8372د. هولینگ )گرد میبر

هدای پایددار چندگانده، بدین     توضدعیّ  منزل ( با توفیف اکوسیستم به8313) ویکند. ها، تعریف میبا آشفتگی

آوری پویدای  ت قبلی( و تابیّآوری ثابت )منفعل( مهندسی )اشاره به توانایی سیستم برای بازگشت به وضعتاب

وایدت و  شدود ) ها تأکیدد دارد( تفداوت قا دل مدی    ردهای کلیدی در زمان آشفتگیلکاکولوژیکی )که بر حفظ عم

 (.3083، 4؛ میرو و نیویل3084، 2او.هار

آوری اسدت. تداب   توجّهدیدگاه نظری و تجربی جال  آوری و پایداری شهری ازارتباآ بین تاب ،در این میان 

 توجّده د. شدو میمنجر پایدار   یند توسعبه راهکارهای پایدار در فرا ی موج  تقویت پایداری شهری شده وشهر

ة های شهری پایدار، عاملی حیداتی در دسدتیابی بده آیندد    راستای تقویت سیستمآوری شهری دربه مزایای تاب

شدود  پایدار شهری مربوآ مدی   طرف دیگر، پایداری شهری به پارادایم توسعاز؛ (3084، 3مطلوب است )تیمون

آوری، مفداهیمی  گدردد. در برخدی از نظدرات پایدداری و تداب     میمشترک ما برة آن به گزار  آیند  که پیشین

یکی از اهداف پایدداری   مثاب آوری بهکار روند و در نظر برخی دیگر، تابجای یکدیگر بهتوانند بههستند که می

 آید.حساب میببه آن بهحکیمی پیشرو و عامل تشود و حتّمطرح می

 هدای ای یافتده و موضدوع پدژوهه   آوری در محافل علمی، مددیریتی ایدران جایگداه ویدژه    امروزه مفهوم تاب 

رو بوده و گشدایه  های زیادی روبهانسانی با بحران - لحاظ طبیعیبوده است. ایران کشوری است که ازبسیاری 

آوری جمله تاببه ادبیات مدیریت بحران جهانی ازاندازی ر و دستاین مشکالت جز با راهکارهای مدیریت پایدا

 کالبددی،  ازلحداظ  ،گدیالن  استان شهر ترینبزرگ منزل به رشت پذیر نبواهد بود. شهرو پایداری شهری امکان

 غربدی،  - شدرقی  گسدل  وجود) طبیعی هایبحران وقوع. است پذیرآسی  اقتصادی و اجتماعی و محیطیزیست

 رسدمی،  غیدر  مسدکن  ت،جمعیّ افزایه) اجتماعی هایبحران ،(هارودخانه طغیان معابر، گرفتگیآب برف، بار 

 هدای بحدران  ،(بیکداری  مسدکن،  گراندی  رسدمی،  غیدر  اقتصاد فقر،)اقتصادی  هایبحران ،(اجتماعی هایآسی 

 جدای بده  بصدی ش ونقدل حمدل  سبز، فضای کاهه زباله، بهداشتی غیر دف  ها،رودخانه آلودگی)محیطی زیست

 سدوخت،  هدای جایگداه  نادرست یابیمکان ها،کاربری تعارض) شهر کالبدی هاینابسامانی و( عمومی ونقلحمل

 از ببشدی ( غیره و پذیرآسی  شهری سیساتأت ارتباطی، هایپل وجود ایمن، غیر هایساختمان فرسوده، بافت

 کند.  می ایجاب را هابحران و فجای  دربرابر شهر کردنآوتاب و سوانحپایدار  مدیریت لزوم که است عواملی

پدذیری شدهر،   به میدزان آسدی    توجّهبرابر بحران، رفتار فحیح درة نحو رةبامادگی و آموز  شهروندان درآ 

                                                                                                                                                                          
1- Zhang & Li 

2- Holling  

3- White & O’Hare 

4- Newell 

5- Timon 
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ای شدهری  برابر مباطرات، پایداری فضر درپذیری بیشتآوری و انعطافها و مناب  انسانی و تابتأمین زیرساخت

اگدر از شدرایط    ساخت هستند؛های انسانت و پدیدهتراکم جمعیّ که شهرها محلّ. ازآنجارا در پی خواهد داشت

شدود.  شهری تحمیدل مدی    مالی و جانی فراوانی بر بدن هایتداری الزم برخوردار نباشند، خسارآوری و پای تاب

را شناسایی کنند و  تشهر رش در شهری آوریتاب نگارندگان برآنند تا ابعاد نوشتار پیه رو در همین راستا در

  این شهر پی ببرند. در شهری پایداری و آوریتاب بین به ارتباآ

 هامواد و روش
عدرض شدمالی    27° 83' 20" وطول شدرقی   43° 23' 43" بین گیالن در محدودة  شهر رشت در مرکز جلگ

 گدیالن  استان و شهرستان مرکز رشت، هکتار است. شهر 80340. مساحت آن حدود (8)شکل  واق  شده است

 شرق از پسیبان، و حومه هایدهستان به شمال از و شده است واق  شهرستان مرکزی ببه در خود که است

 محدود رودبار شهرستان به جنوب از و شفت شهرستان به غرب سراوان، از و آباداسالم و سنگر هایدهستان به

 است. نفر 373338، 8233ت این شهر در سرشماری سال جمعیّ .شودمی

اسدت.   شدهری  پایدداری  با آن ارتباآ و رشت شهر در شهری آوریتاب ابعاد شناسایی پژوهه حاضر هدف 

رو   سداخته اسدت.   محقّ نام تحلیلی، اسنادی و پیمایشی مبتنی بر توزی  پرسه - توفیفی نوشتار پیه رو

رشناسان ارشد آشنا به موضدوع  از کانفر  23شامل  ،آماری  دلفی و نمون تکنیکنامه با استفاده از توزی  پرسه

بدا  شدهری   آوریابعاد تاب اند.پاسخ دادهنیز ها ویهنامه، به گپرسه هایپرسهیید روایی افزون بر تأکه  اندبوده

نهدادی و  هدای اقتصدادی، اجتمداعی،    در دسدته  اینترنتدی، شناسدایی شدده،   ای و استفاده از مطالعات کتاببانده 

دسدت آمدد.   ، اجماع نظدرات بده  مرحلهر گرفت و در سه کارشناسان قرادر اختیار گنجانده شد و محیطی  زیست

 و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونبداخ  لاوّ  مرتب ییدیدر تحلیل عاملی تأنامه های پرسهایی گویهرو

اده شدده اسدت. بدرای    اسدتف  3لیزرلو  8ا..ا..پی.ا..افزارهای ها از نرمبرای تحلیل دادهد. تعیین ش( 123/0)

 استفاده شده است.  2آزمون مدل مفهومی پژوهه از مدل معادالت ساختاری

 
 . موقعیّت شهر رشت در شهرستان و استان1شکل 

                                                                                                                                                                          
1- Statistical Package for Social Science (SPSS) 
2- Linear Structural Relations (LISREL) 
3- Structural Equation Modeling  
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آوری شهری با چهار بُعد )متغیّرهای مستقل( بر متغیّر وابسته )پایدداری  با این مدل ارتباآ و اثرگذاری تاب 

دسدت  است که با مناب  اسنادی بده  8قرار جدول های پژوهه بهو مؤلّفهها شهری( سنجه شده است. شاخص

 آمده است.

 نتایج
آوری شهری در شهر رشت و بررسی ارتباآ و اثرگذاری آن با پایدداری  حاضر شناسایی ابعاد تاب پژوهههدف 

هدا  متندا ر آن  هدای ای از ابعاد و شاخصشهری است؛ در همین راستا ابتدا براسا. مطالعات اسنادی، مجموعه

 شده است؛تحلیل وافزار لیزرل تجزیهل در نرماوّ  شناسایی شده و با استفاده از مدل تحلیل عاملی تأییدی مرتب

هدا  های چولگی و کشیدگی محاسدبه و توزید  نرمدال داده   ها با استفاده از آمارهبودن توزی  دادههمچنین نرمال

آوری اجتماعی، تابهای مکنون )تغیّرتوان گفت که بین من نتایج میبه ای توجّهبا (. 3تأیید شده است )جدول 

هدای  و شداخص  (کالبددی، پایدداری شدهری    - محیطدی آوری زیسدت آوری نهادی، تابآوری اقتصادی، تابتاب

گیدری،  در مددل تبمدین اسدتاندارد حافدل از مددل انددازه      داری وجدود دارد.  هدا ارتبداآ معندی   متنا ر با آن

 هدا پرسهتوان گفت که باشد، می 43/0باالتر از  شده(عاملی استاندارد استاندارد )بار دار ضری که مق درفورتی

داری )مقدادیر  در مددل اعدداد معندی    .(233: 8233 محسنین و اسدفیدانی، ) از قدرت تبیین خوبی برخوردارند

کده روایدی    شدود رفتده مدی  بیشدتر اسدت، نتیجده گ    33/8در مطلد   نکه این مقادیر از قایبه  توجّه( نیز با 8.تی

 (.3تأیید شده است )جدول  03/0داری یطح معنهای مربوطه در ستغیّرگیری مهای اندازه سازه

 -؛ رومـرو 2012، 4؛ سـیالررو 2012، 3؛ پاتل و نوسـل 2002 ،2کاررفته در پژوهش )نوریسهای متناظر به. شاخص ها و مؤلّفه1جدول 

و  2؛ جـی. برابوسـکی  2012، 2؛ ری و شـاو 2012؛ ژانگ و لـی،  2002؛ کوفی، 2012کاران، و هال 2؛ شریفی2012و هالکاران،  5النکائو

 (2012، 10؛ اجیبد2012؛ میرو و هالکاران، 2012و هالکاران،  2؛ بروسکوا2012هالکاران، 

 مؤلّفه شاخص

 آوری اجتماعیتاب
88آموز  )

8s-r)، ( 3مشارکتs-r( عدالت و برابری اجتماعی ،)2s-r آسی ،)پذیری اج ( 4تمداعیs-r   دلبسدتگی مکدانی ،)

(3s-rدسترسی به حمل ،)( 3ونقل و خدمات بهداشتیs-r( سرمای  اجتماعی ،)7s-r) 

 آوری اقتصادیتاب
83تنوّع اقتصادی )

8e-r)، ( 3مالکیت خانه e-r ( نرخ بیکداری ،)2 e-r   ( مشدارکت اقتصدادی زندان ،)4 e-r)   سدران  درآمدد ،

 (e-r 3(، پوشه بیمه )3e-rخانوار )

 آوری نهادیتاب
82ریزی توسعه )برنامه

8in-r)، مدیریت یکپارچ  سازمان( 3های شهریin-r( حکمروایی خوب ،)2in-r   امنیدت عمدومی ،)

(4in-rانعطاف ،)( 3پذیری سازمانیin-r) 

آوری تاب

 -محیطی  زیست

 کالبدی

84( )هوا، زلزله، سدیل و غیدره  و)تغییرات آب مباطرات محیطی
8En)،   آب، بدرق، گداز و غیدره   مصدرف اندرژ( 3( )یEn) ،

محیطدی   (، تنوّع زیسدت 3En(، محیط مصنوع )4En(، کیفیت و مصالح بنا )2Enریزی توسعه و حفظ فضای سبز )برنامه

(3En  ) 

                                                                                                                                                                          
1- T-Value 
2- Norris 
3- Patel & Nosal 
4- Cimellaro 
5- Romero-Lankao 
6- Sharifi 
7- Ray & Shaw 
8- Grabowski 
9- Borsekova 
10- Ajibade 
13- Social resilience 
12 - Economic resilience 
13- Institution resilience 
14 -Environmental resilience 



 77-42( 8231) 23و پایداری محیط  اسکندری نوده و همکاران/ جغرافیا 41
 

 

 پژوهشمتناظر های شاخص گیری( ابعاد و)مدل اندازه لاوّة . نتایج تحلیل عاملی مرتب2جدول 
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آوری تاب

 اجتالاعی

 84/51 48/0 آموز 

48/0 14/0 
CR >7/0 

CR>AVE 
AVE >5/0 

252/0- 58/5 

 -814/0 281/0 99/51 42/0 مشارکت

 -859/0 -252/0 12/51 88/0 عدالت و برابری اجتماعی

 -52/5 -402/0 11/51 81/0 پذیری اجتماعیآسی 

 -81/5 814/0 89/50 19/0 دلبستگی مکانی

 -414/0 825/0 84/51 89/0 و خدمات بهداشتی ونقلحملدسترسی به 

 -144/0 -201/0 18/51 84/0 اجتماعی  سرمای

آوری تاب

 اقتصادی

 51/51 49/0 اقتصادی تنوّع

9/0 45/0 
CR >7/0 

CR>AVE 
AVE >5/0 

481/0- 442/0- 

 -815/5 -88/0 20/54 48/0 مالکیت خانه

 -104/0 -928/0 28/54 44/0 نرخ بیکاری

 -902/0 181/0 09/58 41/0 مشارکت اقتصادی زنان

 51/5 148/0 82/51 84/0 درآمد خانوار  سران

 -412/5 -494/0 48/52 41/0 پوشه بیمه

 آوری نهادیتاب

 10/51 44/0 توسعهریزی برنامه

92/0 81/0 
CR >7/0 

CR>AVE 
AVE >5/0 

81/5 19/5- 

 -489/0 881/0 14/54 49/0 های شهریسازمان مدیریت یکپارچ 

 -948/0 241/0 85/58 48/0 حکمروایی خوب

 -144/0 -448/0 52/58 41/0 امنیت عمومی

 -914/0 -825/0 88/51 89/0 پذیری سازمانیانعطاف

آوری تاب

 - محیطی زیست

 کالبدی

 15/51 84/0 مباطرات محیطی

48/0 18/0 
CR >7/0 

CR>AVE 
AVE >5/0 

189/0- 218/5- 

 -494/0 814/0 21/52 44/0 مصرف انرژی

 -418/5 -521/5 51/50 14/0 فضای سبز ریزی توسعه و حفظبرنامه

 -884/0 528/0 48/51 45/0 کیفیت و مصالح بنا

 -219/5 452/0 24/51 44/0 محیط مصنوع

 -148/5 -814/0 49/52 82/0 محیطیزیست تنوّع

، در ایدن ببده  . شدد  درادامه برای آزمون مدل مفهومی پژوهه از مدل معدادالت سداختاری بهدره گرفتده     

 لین مرحلده، در اوّ ه است.شدافزر لیزرل سنجه نرم آوری شهری با پایداری شهری بایک از ابعاد تابارتباآ هر

بده   توجّهبا  پژوهههای در همین راستا یافتهآوری اجتماعی و اثر آن بر پایداری شهری بررسی شده است. تاب

آوری عاملی( مددل سداختاری حافدل از ارتبداآ تداب      )بار ضری  استانداردکه دهد ینشان م 2و  3 هایشکل

 تغیّدر بدین ایدن دو م   گیدریم نتیجه مدی است که  83/1ابر ، برتیو مقدار  17/0اجتماعی و پایداری شهری برابر 

آوری اجتمداعی و پایدداری   سداختاری )تداب   هدای بدراز  مددل   شاخصارتباآ و اثرگذاری مثبتی وجود دارد. 

شداخص  ؛ 31/0برابر  3. شاخص براز  تطبیقیاز براز  مناسبی برخوردار استمدل که دهد نشان می شهری(

                                                                                                                                                                          
1- Composite Reliability (CR) 

2- Average Variance Extracted (AVE) 

3- Convergent Validity 

4- Kurtosis 

5- Skewness 

6- Comparative Fit Index (CFI) 



 43 ی رشتپایداری شهر تأثیر آن بر آوری وتاب ابعاد شناسایی
 

و شداخص نیکدو ی    37/0 2؛ شداخص بدراز  هنجاریافتده   33/0 3براز  نسبی شاخص ؛31/0 8ندهیبراز  افزا

 دست آمده است.به 33/0 4براز 

آن اسدت ایدن بعدد     بیدانگر هدا  آوری اقتصادی وارد مدل ساختاری شده اسدت. یافتده  تاب در دومین مرحله، 

  وابسدت  تغیّدر داری بدر م فی شده است، تأثیر مثبت و معنیپذیر معرّمشاهده تغیّرآوری شهری که با شه م تاب

، برابدر بدا   تدی و مقددار   14/0برابر بدا   ساختاری مدلاین ضری  استاندارد داری شهری دارد. پای یعنی پژوهه،

 وابسدته  تغیّدر مستقل بر م تغیّرمو اثرگذاری مثبت  تغیّرداری ارتباآ بین این دو مه نشان از معنیاست ک 33/3

دهدد  نشدان مدی  آوری اقتصادی و پایداری شهری( )تاب ساختاری لهای براز  مدشاخص (.3و  4دارد )شکل 

 ؛33/0 ندده یشاخص بدراز  افزا ؛ 33/0برابر  مدل از براز  مناسبی برخوردار است. شاخص براز  تطبیقیکه 

دسدت آمدده   بده  33/0 و شاخص نیکو ی بدراز   34/0 ؛ شاخص براز  هنجاریافته32/0 شاخص براز  نسبی

 است.

 بوده است. مقدار بدار  دارمعنینیز مثبت و  شهری پایداری و کالبدی - محیطیزیست آوریتاب ارتباآ بین 

کالبدی بدا   - محیطیآوری زیستتاب. (7و  3)شکل  است 71/3، برابر تیو مقدار  13/0برابر  عاملی این رابطه

سدبز، کیفیدت و    فضدای  ریزی توسعه و حفظپذیر مباطرات محیطی، مصرف انرژی، برنامهمشاهده تغیّرشه م

هدای بدراز    شداخص  شده است. پژوههمحیطی وارد مدل ساختاری زیست تنوّعمصالح بنا، محیط مصنوع و 

مدل از براز  مناسبی که دهد نشان می کالبدی و پایداری شهری( - محیطیآوری زیستساختاری )تاب مدل

؛ 34/0 شاخص براز  نسبی ؛37/0 دهنیشاخص براز  افزا؛ 37/0برابر  برخوردار است. شاخص براز  تطبیقی

 دست آمده است.به 33/0 و شاخص نیکو ی براز  33/0شاخص براز  هنجاریافته 

 13/0مقدار بارعاملی این رابطه برابدر   ی بر پایداری شهری دارد.دارمعنیآوری نهادی نیز تأثیر مثبت و تاب 

، توسعه یزریبرنامهپذیری همچون های مشاهدهیّرتغاین عامل با م(. 3و  1است )شکل  87/1مقدار تی، برابر و 

ه شدد ارزیدابی  ی سازمان یرپذیانعطافی و عموم تیامن، خوب ییحکمروای، شهر هایسازمان  کپارچی تیریمد

مدل از بدراز   که دهد نشان می آوری نهادی و پایداری شهری(ساختاری )تاب های براز  مدلاست. شاخص

شداخص بدراز     ؛31/0ر ندده یشاخص براز  افزا؛ 37/0برابر  براز  تطبیقیمناسبی برخوردار است. شاخص 

 دست آمده است.به 37/0 و شاخص نیکو ی براز  33/0 ؛ شاخص براز  هنجاریافته34/0 نسبی

 
 افزار لیزرل(آوری اجتالاعی و پایداری شهری در حالت تخالین استاندارد )خروجی نرم. مدل ساختاری تاب2شکل 

                                                                                                                                                                          
1- Incremental Fit Index (IFI) 

2- Relative Fit Index (RFI) 

3- Normed Fit Index (NFI) 

4- Goodness of Fit (GFI) 
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 افزار لیزرل(آوری اجتالاعی و پایداری شهری در حالت اعداد معناداری )خروجی نرمساختاری تاب . مدل3شکل 

 
 افزار لیزرل(آوری اقتصادی و پایداری شهری در حالت تخالین استاندارد )خروجی نرم. مدل ساختاری تاب4شکل 

 
 افزار لیزرل(معناداری )خروجی نرمآوری اقتصادی و پایداری شهری در حالت اعداد . مدل ساختاری تاب5شکل 

 
 افزار لیزرل(کالبدی و پایداری شهری در حالت تخالین استاندارد )خروجی نرم -آوری زیست محیطیمدل ساختاری تاب .2شکل 



 78 ی رشتپایداری شهر تأثیر آن بر آوری وتاب ابعاد شناسایی
 

 
 افزار لیزرل(کالبدی و پایداری شهری در حالت اعداد معناداری )خروجی نرم -محیطیمدل ساختاری تاب آوری زیست .2شکل 

 
 افزار لیزرل(آوری نهادی و پایداری شهری در حالت تخالین استاندارد )خروجی نرممدل ساختاری تاب .2شکل 

 
 افزار لیزرل(آوری نهادی و پایداری شهری در حالت اعداد معناداری )خروجی نرممدل ساختاری تاب. 2شکل 

 بحث

آوری و پایداری شهرها را اند و تابتغییر دادهزیست را ارتباآ بین جامعه و محیطشهرنشینی و مناط  شهری، 

هدای گذشدته پایدداری و    در دهده اندد.  ثیر قدرار داده تحدت تدأ   ایگونهسطح هشددار  ای درههای پیچیدبا رو 

هدای ایجداد   ای شدهری موجدود و در پاسدخ بده چداله     هد ادراک پویدایی راستای ی دربه مفاهیم مهمّآوری  تاب

 - )رومدرو  مفداهیم تحلیلدی   مثابد  آوری همچنین بهاند. پایداری و تابیل شدهپذیر تبدهای شهری زیست آینده

بسدیاری   ه وشدد استفاده  زیستونگی تأمین نیازهای جامعه و محیطبرای درک درست از چگو  (3083النکا و، 

 ،جدود بدا ایدن و   .آوری هستندتاب  یکردهای تئوریکی پایداری و نظریاز پژوهشگران در پی ترکی  مفاهیم و رو

 پایدداری  مفاهیم و نیست شهری آوریتاب به مربوآ فراحتبه اامّ دارند، پایداری هایبرنامه شهرها از بسیاری

آوری دو پایداری و تاب (.3084، 8)ردمن باشند تعویض قابل یکدیگر با که گیرندکار میطوری به را آوریتاب و

                                                                                                                                                                          
1- Redman 
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ای مسدیره  اجتماعی، اکولوژیکی( برای ارا  )شهری،  سیستمتوانایی  منزل و هر دو به بافته هستندمفهوم درهم

ارتباطات بین این دو مفهوم در ادبیات موضوع بررسدی   تنوّع (.3083)پیسانو،  شوندتوسع  مطلوب شناخته می

کده  حدالی فدی شدده اسدت، در   هدا معرّ نجاری برای ارتقای عدالت بدین نسدل  ه یمفهوم مثاب شده و پایداری به

بدا  (. 3007، 8)برند و جکس ی نامطلوب بررسی شده استتوفیفی، مطلوب و گاه حتّ یمفهومب  مثاآوری به تاب

کند که باعث کارکرد این دو مفهدوم  هایی را فراهم میآوری استراتژیهای پایداری و تابترکی  جنبه ،حالاین

 (.3083، 3ساندرز و بیکر) آور باشد و بالعکسن پایداری تابشهر بدوامکان ندارد شود: ا تمام  رفیت میب

طور  ری دارد، کاربرد این دو مفهوم بهشههای زمینهآوری درتابکاربرد طور جداگانه بهجدای از مزایایی که  

 م خواهدد کدرد  هاقتصدادی شدهری فدرا    - ی برای سیستم اجتماعیاشهری مزایای چندگانه  ر توسعزمان دهم

ینددهای  هدا و فرا دسدتورالعمل دالیدل زیدادی در   یکددیگر،   برای همبستگی این دو مفهدوم بدا   (.3084)ردمن، 

 دشدو ابدزار و راهنماهدایی ارزیدابی     بدا ریزی و مدیریت شهری وجود دارد و اینکه چگونده بایدد در عمدل     هبرنام

رای بد  را پایددار قددرتی    توسدع   زمینزیست شهری و دردر محیطاین همبستگی (. 3083و همکاران،  2)چلری

ا )امّ آورتاب م خواهد کرد. سیستم شهری غیرهای شهری فراهار سیستمسعه و مزایای پایدگذاری در تویهسرما

آوری دربرابدر  علّت عدم تاببهدست آورده است، از دست خواهد داد و ر فرایند توسعه بهکه د را مزایاییپایدار( 

 (.3082)بانک جهانی، گردد؛ میپیه از اثرگذاری توسعه باز  ی به نقطحتّمباطرات، 

هدای  اجتماعی نشده و حوزه - و اکوژیکی تنها محدود به مطالعات اکولوژیکیدر گذر زمان آوری تئوری تاب 

و همکداران،   3؛ کاتر3003، 4)رز های طبیعی و مدیریت ریسکبحران جملهازشود؛ زیادی را شامل می پژوهشی

و همکداران،   7)تندر  هدوایی ورات آب(؛ سدازگاری بدا تغیید   3002، 3)گودچالک مباطرات(؛ 3003؛ کافی، 3088

-این .(3088، 80؛ آرن3083 ،)داوودی ریزیو برنامه (3083، و همکاران 3؛ براوون3083، 1تایلر و مونچ ؛3084

 گفته پیهما با ادبیات  پژوههنتایج  شوند.پایدار نیز محسوب می  توسع  نظری های مهمّها ببشی از کلیدواژه

آوری و پایدداری را ارزیدابی   ی ارتبداآ بدین تداب   طور کلّهای باال، نویسندگان بهپژوههدر ی دارد. همبوانی کلّ

 هسدت، آوری ی که در رویکردهدای پایدداری و تداب   هایتفاوت باوجود رأی هستند؛همها بر این امر اند. آندهکر

؛ پیسدانو،  3084مدن،  رد؛ 3083النکدا و،   - )رومدرو  ساختن این دو مفهوم وجدود دارد چههایی برای یکپارتال 

. در (3082؛ باندک جهدانی،   3083؛ چلدری و همکداران،   3083؛ ساندرز و بیکدر،  3007برند و جکس، ؛ 3083

 شده استارزیابی  پایداریها با آوری شهری در شهر رشت شناسایی و ارتباآ آنعد تابچهار بُ نوشتار پیه رو

لدین مددل معدادالت سداختاری     آوری اجتمداعی در اوّ همین است. تاب هاپژوههبا سایر  پژوههتمایز   و نقط

 ی بر پایداری شهری داشته است. دارمعنیتأثیر 

هدای  ل فشارها و آشدفتگی جوام  برای تحمّها یا توانایی گروه مثاب آوری اجتماعی را به( تاب3000) 88ادگر 

دهدد  این تعریف نشان مدی  .کندمحیطی است، تعریف میتغییرات اجتماعی، سیاسی و زیست  بیرونی که نتیج
                                                                                                                                                                          
1- Brand & Jax 
2- Saunders & Becker 
3- Chelleri 
4- Rose 
5- Cutter 
6- Godschalk 
7- Tanner 
8- Tyler & Moench 
9- Brown 
10- Ahern 
11- Adger 
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ای در رشدته ندد درک و تحلیدل میدان   و نیازم داردآوری اجتماعی ابعاد اقتصدادی، فضدایی و اجتمداعی    که تاب

ریدزی آیندده را نشدان    بیندی و برنامده  آوری  رفیت بشر بدرای پدیه  است و این نوع از تاب تنوّعهای ممقیا.

جتماعی به خصوفیات جمعیتدی جامعده شدامل جنسدیت،     آوری اتاب (.3003، و همکاران 8)آبسمیس دهد می

اجتمداعی اشداره     های کلیدی همچون سرمایفهلّیگر مؤاقتصادی و د - سن، قومیت، ناتوانی، وضعیت اجتماعی

 شدهری هدای  یست، به حس اجتماع، توانایی گروهگیری ن طور دقی  قابل اندازهی اگرچه بهاجتماع  دارد. سرمای

  (.3083)بانک جهانی،  اشاره دارد مکانیدلبستگی  حسّ ها وت بحرانسازگاری با اثرابرای 

ی، اجتماع یعدالت و برابر، مشارکت، آموز هایی همچون آوری اجتماعی با شاخصحاضر تاب پژوههدر  

ی اجتمداع   یسدرما ی و و خددمات بهداشدت   ونقدل حمدل بده   یدسترسی، مکان یدلبستگی، اجتماع یرپذی یآس

اولویدت قدرار دهدد، هرچده بیشدتر       هدا را در به این شاخص توجّهشهری   بنابراین اگر جامع شده است؛ارزیابی 

وری اجتمداعی  آبر تاب افزون تر خواهد بود؛ سوی پایداری حرکت کرده و در مدیریت مباطرات شهری موفّ به

بدا  ، پدژوهه ر ادبیدات  دآوری اقتصدادی  آوری اقتصادی نیز مقاوم باشد. تابهای تابفهلّجامعه باید براسا. مؤ

و درآمدد خدانوار     سدران ، زندان  یاقتصداد  مشارکت، یکاریب نرخ، خانه تیمالک، یاقتصاد تنوّعهایی چون فهلّمؤ

بده تواندایی بازیدابی از اثدرات و تعددیل فشدارهای بیروندی        آوری ص شده است. این نوع تابمشبّ مهیب پوشه

ناسدازگار و اثدرات    ب )کاهه خطر( و بازیابی از فشارهایقتصاد برای جذشامل  رفیت ا و اقتصادی اشاره دارد

سداختاری تبددیل شدود،     یمشدکل  تواندد بده  تی مدی آنجاکه خسارات مدوقّ ت؛ ازآن اس غال و خروج ازآن بر اشت

ای اندازهبه و استح رت مطمدّهای رشد اقتصادی بلندشرآ حفا ت از  رفیتپیه مثاب آوری اقتصادی به تاب

 هدا ها در پدی بحدران  سات بازرگانی و توانایی عملکرد آنسّجامعه؛ مانند اشتغال کل، تعداد مؤ اقتصادی تنوّعاز 

  (.3083بانک جهانی، )اشاره دارد 

کالبددی نیدز ارتبداآ     - محیطدی هدای زیسدت  آوری، بدا شداخص  بر دو نوع قبلی تاب افزونپایداری شهری  

محیطی وابسته یعنی کاهه خطرات زیست ،محیطیزیست آوریتابپذیرد. ها تأثیر میی دارد و از آندار یمعن

از  منظدور کدارکرد سیسدتم پدس    بده ی محیطدی حیدات  گشت سری  خدمات اکولوژیکی و زیستبه مباطرات، باز

)انجمدن  رویددادهای آیندده    خطدر ها و پذیرییند یادگیری برای کاهه آسی ی فراکارگیرهها همراه با ببحران

مانندد پاسدخ سدری  بده      - مدالی ات احتآوری مکان تنهدا بده عملید   تاب(. 3083، 3زیست آمریکاحفا ت محیط

اشاره نددارد، بلکده    - پذیرزله، سیل و دیگر فجای  در مناط  آسی های بحرانی یا رویدادهایی مانند زلتموقعیّ

جتماعی محیطی، اهای زیستثرات بحران( در رویارویی با چالهت )امدّمل راهبردهای سازگار و کاهه بلندشا

از وقوع  پسشهری برای اینکه ساختار و عملکرد خود را   بنابراین جامع (؛3083، 2)محمود دشوو اقتصادی می

آور پذیر و تداب محیطی در شرایط انعطافلحاظ زیستندهی بپردازد، باید ازسازماو به خودمباطرات حفظ کند 

 پاسدبگویی، ة یدداری نزدیدک خواهدد شدد و اجداز     قرار داشته باشد، چنین مکانی تا حدود زیادی به شدرایط پا 

 رفیدت سدازگاری جامعده تنهدا      ،با این وجدود  آورد.دست میرا به اختالالت برخی با سری  سازگاری و بازیابی

 .هستهای نهادی و سازمانی و مدیریتی نیز نیست و شامل  رفیت گفتهپیهمحدود به ابعاد 

 نجایاست. در ا یسوانح قبل  و تجرب یزیرخطر، برنامه کاههبا مرتبط  یهایژگیو یحاوآوری این نوع تاب 

 یوندهایپ جادیا یخطر، برا کاههدر  یکاهه خطر، اشتغال افراد محلّ یجوام  برا تی رف  لیوسهب یآورتاب

                                                                                                                                                                          
1- Abesamis 

2- United States Environmental Protection Agency 

3- Mehmood 
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ی و ی)رضدا  ردید گیقدرار مد   ریثأجامعده تحدت تد    کید در  یاجتمداع  یهاستمیو بهبود و حفا ت از س یسازمان

 کندد شاره دارد که اقتصاد را هدایت میدولتی ا های دولتی و غیرآوری نهادی به سیستمتاب (.8233همکاران، 

هدا و سدطوح خددماتی    حت تأثیر حکمرانی شهری و زیرسداخت طور عمده تآوری بهتاب (.3083)بانک جهانی، 

ی را در دو شدکل  آورتداب مفاهیم  (3084) 8گا پراامّ (؛3083اوربکت، ) دکنتأمین میآن را قرار دارد که دولت 

ار قدرار دارندد،   هایی که تحت فشد ساختارها و سازمانة آوری سبت: توانایی ادارکند: الف( تابفی میعمده معرّ

دهدد؛ ب(  ها را کاهه میاحتمال فروپاشی آن اقدامات تقویتی خاص که باآوری یک ساختار مانند افزایه تاب

ب بددون تغییدرات اساسدی در    ذب و بازسازی از اثرات رویدادهای مبرّها برای جآوری نرم: توانایی سیستمتاب

آوری نهدادی  تداب  .داردنظر یک کل  مثاب زگاری سیستم بهپذیری و ساکه این امر به انعطاف و ساختار عملکرد

یدا   یا بیروندی(  درونی) های ناگهانیبرابر چاله)سازمان یا جامعه( در توانایی واکنه یا تطاب  سیستم اجتماعی

 است.  هابحران بمبرّ اثراتاز  اجتناب

طورکامل بدا یکددیگر   بایست و بهبهآوری و پایداری شود که تابطور ضمنی فهمیده میه گفته شد بهاز آنچ 

نوشدتار  در نگارنددگان  توان گفت که شرآ الزم برای ایجاد یکدیگر هسدتند. آنچده   نها میپوشانی ندارند و تهم

هدای شدهری   سدازی مکدان  راسدتای مقداوم  مثاب  راهکاری درهآوری بند این است که تابابه آن رسیدهپیه رو 

هدای پایدداری شدهری مطدرح باشدد و      یکدی از سدتون   منزلد  تواند بهها و مباطرات محیطی، میبرابر بحراندر

ور باشد و آبرابر فجای  طبیعی و انسانی تاببالعکس؛ وگرنه هیچ تضمینی وجود ندارد شهری که پایدار است در

پایدداری   ،عبدارتی از پایدداری برخدوردار باشدد؛ بده     ابر مباطرات محیطی و انسدانی لزومدا   برآور درنیز شهر تاب

آوری نیدازی بده   کده تداب  نظر اسدت؛ درفدورتی   ت موردمفهومی لزوما  مستمر است که اثرببشی آن در درازمدّ

گونده   ا ضدرورتا  ایدن  امّد  ی مستمر نیز داشته باشد؛آورمکان تابت ندارد، هرچند ممکن است مدّارزیابی طوالنی

 نیست.

 گیرینتیجه
شهرنشدینی   ناپذیر است وهای طبیعی و اجتماعی امری اجتنابحرانپذیری شهرها در برابر مباطرات و بآسی 

هدای محیطدی،   منداب ، مصدرف بیشدتر اندرژی، آلدودگی     بدا کمبدود   را هدای شدهری   سوم مکانة سری  در هزار

رو کدرده اسدت، در ایدن میدان     بده محیطدی رو های اقتصادی و اجتماعی و زیسدت هری، ناپایداریهای ش شور 

 ها غیربینی این نوع از بحرانهیکه پازآنجا ها واکنه نشان دهد.برابر آنناچار باید درمدیریت بحران شهرها به

ی هدا مانیاذار از ایدن نابسد  برای گد خواهد شد.  ربرابت است، اثرات و پیامدهای آن، چندحدودی سبتاممکن و 

آوری و پایداری شدهری را بدا   در رویکردی عقالیی باید تابهای شهری، محیطی و جلوگیری از کاهه  رفیت

عمدل  ن این دو مفهوم توسدعه، در های تئوریکی بیتفاوت باوجود ،برخی پژوهشگران باوریکدیگر ترکی  کرد. به

گرفته، آن است که بدین ابعداد    یید قراره در این پژوهه نیز مورد تأآنچقرار کرد. ها برتوان ارتباطی بین آنمی

در ابعداد اجتمداعی،   آوری تداب قرار اسدت.  ی بردارمعنیرگذاری مثبت و آوری و پایداری شهری ارتباآ و اثتاب

محیطدی،  هدای مشدارکت، عددالت زیسدت    لبدی و نهادی هنگامی که بدا شاخصده  کا - محیطیاقتصادی، زیست

تدوان  ایداری شهری حرکت خواهد کرد و میراستای پهای اثرگذار همراه باشد، درفهلّوز  و دیگر مؤ، آمبرابری

اسدا.  تدوان بر مدی  آنچده درنظر گرفدت؛   (شرآ الزم، نه کافی)های پایداری یکی از شالوده مثاب آوری را بهتاب

 شهری عقالیی دانست.   را توسع ( آن3081) انگ و لیهای ژیافته

                                                                                                                                                                          
1- Proag 
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نوشدتاز  دلفی انجام شدده اسدت. هددف     تکنیکو  اسنادی - یپیمایش رو ضر در شهر رشت با حا پژوهه 

آوری شهری در شهر رشت و ارتباآ آن بدا پایدداری شدهری بدوده اسدت. ابتددا بدا        شناسایی ابعاد تاب پیه رو

د. نتدایج  شد  نامده پرداختده  های پرسهاول به سنجه روایی سازه  استفاده از مدل تحلیل عاملی تأییدی مرتب

ی وجدود دارد و درواقد    دارمعندی پذیر ارتباآ های مشاهدهتغیّرهای مکنون و منشان داد که بین عامل پژوهه

دسدت آمدده و   بده  3/0باالی  روابطسنجند. مقدار ضری  استاندارد این های متنا ر خود را میها، شاخصگویه

شددهری شددامل ابعدداد اجتمدداعی، اقتصددادی، آوری تدداببددوده اسددت.  33/8مقددادیر تددی، بیشددتر از قدددر مطلدد  

از مددل معدادالت سداختاری اثرگدذاری      در گدام بعددی بدا اسدتفاده    کالبدی و نهدادی اسدت.    - محیطی زیست

 ه است. شدمکنون وابسته بررسی  تغیّررهای مکنون مستقل بر مغیّتم

ی بدر  دارمعندی ثر مثبت و آوری شهری اتاب  یک از ابعاد چهارگانمعادالت ساختاری نشان داد که هر نتایج 

بدا   آوری اقتصدادی تداب ؛ 83/1و مقدار تدی   17/0با ضری  استاندارد  آوری اجتماعیتابپایداری شهری دارند. 

و مقددار   13/0با ضری  استاندارد  کالبدی - محیطیآوری زیستتاب ؛33/3و مقدار تی  14/0ضری  استاندارد 

بدر پایدداری    یدارمعندی تأثیر مثبت و  87/1و مقدار تی  13/0ارد با ضری  استاند آوری نهادیو تاب 71/3تی 

 ،تجربدی  رویکدردی هدای تئدوریکی و در   اند جدای از تفداوت دهوشیک حاضر نگارندگان در پژوهه. دارندشهری 

جدای یکددیگر   توان این مفداهیم را بده  و اذعان دارند که نمی را بررسی کنندی آوری و پایداری شهرارتباآ تاب

 طورآوری همانتابر برد، بلکه بیشتر از آنکه مفاهیمی موازی و عرضی باشد، مفاهیمی در طول یکدیگرند. کا به

چندد در ایدن   رهکه هولینگ معتقد است برای بازگشت سیستم به حالت تعادل پس از بحران، کارآمدتر اسدت.  

بنابراین ل جایگاه این مفاهیم نگراید؛ های ارتباطی، به ضعف و تنزّنوع گرایه  بود تا اینمسیر مبهم باید مراق

آوری و پایدداری شدهری   توان چنین نتیجه گرفدت کده تداب   و ادبیات موضوع می پژوهههای به یافته توجّهبا 

عدا  طدور مثدال ادّ  کار برد و بده جای دیگری بهتوان یکی را بهل یکدیگرند و هرگز نمیمفاهیمی هستند که مکمّ

آوری و پایدداری الزم و  توان گفت که تابر پایدار است و بالعکس، بلکه فقط میآور همان شهکرد که شهر تاب

نوشتار پدیه  در نگارندگان پی خواهند داشت. آنچه و درکنار هم بهبود کیفیت زندگی را درملزوم یکدیگر بوده 

اطی اسدت کده   گدذارد، تنهدا تأثیرگدذاری و ارتبد    نیز بر آن فحه مدی پژوهه های بر آن تأکید دارند و یافته رو

 یکی از اجزای پایداری شهری با آن دارد.   مثاب آوری به تاب

 منابع
هدا و  و شداخص  یآورمفهدوم تداب   لیو تحل نییتب (.8233نیا، امیر )سرا ی، محمدحسین و بسطامی رضا ی، محمدرضا؛

 .43-23(، 8) 3، دانه پیشگیری و مدیریت بحران  فصلنام .یعیآن در سوانح طب یهاچارچوب

چدا  اول،   .افدزار لیدزرل  کمک نرمسازی معادالت ساختاری بهمدل .(8233) رحیمحسنین، شهریار و اسفیدانی، محمدم

 .تهران، مهریان نشر
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