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 چکیده
 و اقتصاادي  تاریخی، کالبدي، هاي ارزش داراي که هستند شهرها بدنه و پیكره از بخشی فرسوده هاي بافت 

تحقیق حاظر با هدف بررسی میزان تحقاق اواو     .آیند می شمار به ملی سرمایه هاي عنوان به و بوده فرهنگی

بالیاي طبیعی در اجراي یكی از مهمترین پروژه هاي نوسازي بافات  و معیارهاي بین المللی کاهش خطرپذیري 

 روش از اساتفاده  باا  کاه  باوده  کااربردي  ناو   از تحقیاق  فرسوده در منطقه مجد شهر مشهد انجام گرفت. این

ارتباط بین فعالیتهاي انجام شاده باا اواو  کااهش      به بررسی پرسشنامه ابزار از گیري بهره و تحلیلی-توویفی

شامل مادیران، معااونین و کارشناساان شارکتهاي سارمایه      این تحقیق جامعه آماري  پرداخته است. خطرپذیري

ساکنین بافت فرساوده  و پیمانكاران دخیل در امر بازسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده  ،گذاري، مهندسین مشاور

ر مشهد به روش نمونه تعداد نمونه هاي پرسشگري براي ساکنین منطقه مجد شه بوده ومنطقه مجد شهر مشهد 

 تقویات  تحقیاق  نتاای   مجماو ،  در بدست آماد.  259معاد   %9و خطاي  %59گیري کوکران با سطح اطمینان 

آور سازي و بكارگیري اوو  کاهش خطرپذیري با تمایل شهروندان به مشاارکت  تاب است کهگزاره  این کنندة

بر مبناي ابزار خودسنجی دولتهاي محلی براي تااب آور   همچنین .در بازسازي بافت فرسوده رابطه مستقیم دارد

سازي که یک ابزار استاندارد بین المللی براي سنجش میزان تامین معیارهاي کاهش خطر پذیري بالیاي طبیعای  

 به پروژه مورد مطالعه در تحقیق حاضر نسبت داده شد. متناسب، شرح سطح پیشرفت می باشد،

 

 .، تاب آوري، کاهش خطرپذیري بالیات محلی، آسیب پذیري، بافت فرسودهدولی خودسنجابزار  كلیدي: ه هايواژ



 

 

 مقدمه

خصوویات ویژه بافتهاي فرسوده شهري آنها را بیش از ساایر منااطق مساكونی در معارا خساارات      

ناشی از بالیاي طبیعی قرار داده و میزان آسیب پذیري آنها را افزایش می دهاد. عماده راهكارهااي اجرایای     

تهاي فرساوده  کاهش آسیب پذیري بافتهاي فرسوده شهري، نوسازي و یا بهسازي آنها می باشد. نوسازي باف

، پیشاگیري از جابجاایی بای رویاه جمعیات     ، در مقابل زلزله هااي احتماالی  آنها مقاوم سازي شهري باعث 

خدمت رسانی و  مقابله با فقر ایجاد عدالت اجتماعی،، ارتقاي بهره وري شهر، جلوگیري از توسعه افقی شهر

قابل بالیاي طبیعی احتمالی خواهد شده و از این طریق منجر به کاهش خطرپذیري آنها در م مطلوب شهري

به منظور اجراي پروژه هاي نوسازي نیاز به چهارچوب و اوولی است که در زمان برناماه ریازي اجارا     شد.

  مدنظر قرار می گیرد و ارزیابی نتیجه و میزان موفقیت براساس آن اوو  مشخص شود.

شور ما اجارا شاده و یاا در حاا      پروژه هاي زیادي در خصوص بازسازي بافتهاي فرسوده شهري در ک

اجراست، اما ارزیابی دقیق و علمی از میزان موفقیت آنها در جهت کااهش خطرپاذیري بالیاا انجاام نشاده      

تعریف جاامعی از معیارهاا و اواو  کااهش      2212است. کمپین بین المللی تاب آور سازي شهرها در سا  

ی دهها سازمان دولتی، غیردولتای و دانشاگاهی از   خطرپذیري بالیاي طبیعی ارائه نمود که حاول هم اندیش

در حقیقات   1سراسر جهان بود. اوو  دهگانه کاهش خطرپذیري بالیا بر اساس چهارچوب اجرایای هیوگاو  

یک نقشه راه بین المللی و حاول به اشتراک گذاري تجربیات ارزشمند متخصصان، دولتمردان و گروههااي  

( منجر به تاب آور سازي جوامع بشاري  2219تا  2212سا  )از  9مختلف اجتماعی است که در یک برنامه 

 (.2211، 2برنامه بین المللی کاهش خطرپذیري بالیاي سازمان ملل متحد در مقابل بالیاي طبیعی گردد

تحقیق حاضر باهدف بررسی اوو  مدیریت بحران و کااهش خطرپاذیري بالیااي طبیعای در پاروژه       

مشهد و در پاسخ به این سوا  اولی که معیارهااي باین المللای کااهش      بازسازي بافت فرسوده منطقه مجد

 .خطرپذیري تا چه حد در طراحی و اجراي پروژه مذکور مد نظر قرار گرفته است، تعریف گردید

 

 بیان مساله
همواره باید در نظر داشت پروژه هاي بازسازي و نوسازي بافت فرسوده که باا هادف رفاع مع االت     

و کالبدي این بافتها و ارتقا سطح زندگی ساکنان آن اجرا می گردناد، منجار باه کااهش      اجتماعی، اقتصادي

ریسک و خسارتهاي احتمالی بالیاي طبیعی گردند. به عبارت دیگر، پروژه هاي بازسازي و نوسازي بافتهاي 

پاژوهش   در این فرسوده با در نظر گرفتن ضوابط و معیارهاي کاهش خطرپذیري بالیاي طبیعی اجرا گردند.

                                                 
1 Hyogo Framework for Action 

2  United Nation International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) 



 

 

محور تحقیق بر روي مدیریت بحران و کاهش خطرپذیري در بافتهاي فرسوده شهري است که در سده هاي 

 تاا  داشته آن بر را شهرسازان و اند شده گسیختگی و مدرنیزاسیون روند دستخوش ناآگاهانه و آگاهانهاخیر 

 نیازهااي  بحران مدیریت مسئله به توجه بدون را شهري کهن هاي بافت تا شوند برآن اي سلیقه به کدام هر

 این قدیم، بافتهاي فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، باالي ارزش به توجه با(. 1331 بحرینی،) دهند تغییر جدید

 کشور شهر کالن دومین و شهرمذهبی کالن اولین عنوان به مشهد شهري قدیم هاي بافت در اهمیت و ارزش

 قادمتی  با شهر کالن این قدیمی مناطق از یكی مشهد شهر شما  در منطقه مجد است. انكارناپذیر ضرورتی

 با و نبوده برخوردار مناسبی شرایط از شهري منظر و سیما ، کالبدي نظر از اکنون که باشد می قرن ازنیم بیش

 در مقاومت نظر از و آیند می حساب به مشهد نشین مرفه مناطق جزء که خود مجاور مناطق با اینكه به توجه

 برناماه  و توجاه  لزوم رو این از ندارد سنخیت و سازگاري اند؛ کرده تبعیت ایمنی اولیه اوو  از بحران برابر

 خاور  در نكاات  از بحران مدیریت جهت در محدوده این خدماتی و کالبدي کیفیت بهبود براي مجدد ریزي

 (. 1331)رهنما،  است شده مسئولین توجه

نیستند، بسیار اهمیت دارد. « طبیعی»براي درک این که بالیا  )ریسک( در نظر گرفتن عناور خطرپذیري

خطرپذیري تابعی است از مخاطره )به عنوان مثا  طوفان، زلزله، سیل، یا آتش ساوزي( یعنای قارار گارفتن     

ها در معرا خطرپذیري و شرایط آسیب پذیري جامعه یا اموا . این عوامل ایستا وثابات  اشخاص و دارایی

هاي نهادي و فردي براي مقابله و یاا اقادام باه منظاور کااهش      ها را با توجه به ظرفیتن آنتوانیستند و می

معرا حاواد  قارار   "توانند در خطرپذیري  بهبود بخشید. الگوهاي توسعه اجتماعی و زیست محیطی می

 .(1313)حسینی،  را افزایش دهند و در نتیجه منجر به افزایش خطرپذیري شوند " 2و آسیب پذیري 1گرفتن

 باا هادف تااب آور     3ارچوب اجرایی هیوگاو( هدستور کار جهانی و کمپین تاب آورسازي جوامع )چ 

در سا  چهارچوب این  طبیعی بعد از زلزله کوبه ژاپن تهیه گردید. سازي ملت ها و جوامع در برابر حواد 

کناون سیاساتهاي ملای و    به تایید کشورهاي ع و سازمان ملل متحد رسیده است و از آن تااریخ تاا    2229

تالش هاي سازمان هاي بین المللی را به نحوي هدایت کارده اسات کاه منجار باه کااهش قابال مالحظاه         

خسارات ناشی از حواد  طبیعی شده است. این چارچوب جامع بوده و به نقش دولتها، سازمان هاي منطقه 

ي داوطلب و بخش خصووی را به پیوستن اي و بین المللی می پردازد و جامعه مدنی، دانشگاه ها، سازمانها

خواند. این چهارچوب باعث عدم تمرکز قدرت و مناابع باه منظاور ارتقااي کااهش      می به این تالش ها فرا

خطرپذیري بالیا در سطح محلی می گردد. نتیجه مورد انتظار از چارچوب هیوگاو آن اسات کاه منجار باه      

                                                 
1  Exposure 

2 Vulnerability 

3  Hyogo Framework for Action (HFA)  



 

 

. ی، اقتصادي و زیست محیطی جوامع و کشورها گرددکاهش اساسی تلفات جانی و خسارات به اموا  عموم

که در مقر اروپایی سازمان ملل )ژنو، سوییس( مستقر می  برنامه کاهش خطرپذیري بالیاي سازمان ملل متحد

 سازمان بین المللی دولتای  19بر مبناي چهارچوب اجرایی هیوگو و با همكاري بیش از  2212باشد در سا  

ایجاد نماود.   1و با شعار شهر من آماده می شود،  با عنوان تاب آور سازي شهرها و غیر دولتی کمپین جهانی

شهر جهان به ع ویت کمپین مذکور درآمده و تعهد نموده اند باا بكاار بساتن اواو       1222تاکنون بیش از 

 2212شهرهاي خود را در مقابل بالیاي طبیعی تاب آور نمایند. شهر مشهد در سا   2219دهگانه آن تا سا  

شاهر کشاور باه     32اولین شهر ایران بود که به ع ویت کمپین مذکور درآمد و پس از آن تااکنون بایش از   

 بشرح زیر است:آور سازي شهرها تاب براي اوو  دهگانه ع ویت این کمپین درآمده اند.

  نظم و هماهنگی ائتالفات محلی تشكیل دهید -1

  بالیا و ارائه مشوقاختصاص بودجه براي کاهش خطرپذیري )ریسک(  -2

نگهداري به روز داده ها در مورد خطر و آسیب پذیري. تهیه ارزیابی هاي خطرپاذیري )ریساک( و    -3

 استفاده از آن به عنوان پایه اي براي برنامه هاي شهرسازي و تصمیم گیري. 

 .سرمایه گذاري و حفظ زیرساخت هاي حیاتی که خطرپذیري )ریسک( را کاهش می دهند -4

  ارزیابی ایمنی همه مدارس و تأسیسات درمانی و ارتقاء آنها در وورت لزوم. -9

کاربرد و اجراي مقررات ساختمانی واقع بینانه و اواو  برناماه ریازي کااربري اراضای مطاابق باا         -1

 .خطرپذیري )ریسک( احتمالی. اراضی ایمن براي شهروندان کم درآمد

ی و آموزشی و درباره کاهش خطرپذیري )ریسک( بالیا در حصو  اطمینان از تنظیم برنامه هاي درس -3

  مدارس و جوامع محلی.

حفاظت از زیست بوم ها و سپرهاي طبیعی براي کاهش سیل، توفان و سایر مخاطراتی که کاه شاهر    -1

 .ممكن است در برابرشان آسیب پذیر باشد. انطباق با تغییرات آب هوایی

نگام و ظرفیت هااي مادیریت ساوانح در شاهر و برگازاري      نصب سیستم هاي هشدار دهنده زود ه -5

 .منظم مانورهاي آمادگی عمومی

حصو  اطمینان، پس از هر مورد از بالیا، از این که نیازهاي جمعیت آسیب دیاده محاور عملیاات     -12

 .بازسازي قرار گیرد

ایان ابازار   انجام می گاردد.   2ابزار خودسنجی دولت محلیسنجش میزان تحقق اوو  دهگانه فوق توسط 

کمک خواهد کرد تا اوو  پایه را تنظیم کنیم، کمبودها را شناسایی کنیم، عملیات را برنامه ریازي کنایم و داده   

                                                 
1  Making Cities Resilient Campaign, My City is Getting Ready!  

2  Local Government Self Assessment Tool    



 

 

هاي قابل مقایسه اي را از طریق دولت هاي محلی در داخل کشور و در سراسر جهاان داشاته باشایم و بادین     

گیري نماییم. شهر ها و دولت هاي محلای باا اساتفاده از ایان ابازار      وسیله پیشرفت ها را در طو  زمان اندازه 

جهانی می توانند در خصوص تعیین اولویت و تخصیص بودجه در داخل شوراي شهر با دولت ملای بحاث و   

که به عنوان سواالت کلیدي ارایه شده و است م مونی  -شامل شاخص هاي محلی ابزار مذکور گفتگو نمایند.

. سواالت کلیادي در  (1)جدو مورد ارزیابی قرار می گیرد  9تا  1ک فرم درجه بندي شده از هر کدامشان در ی

و شاخص هاي مرکزي و همچنین ده اول مذکور در  رچوب اجرایی هیوگواچهراستاي محدوده هاي اولویت 

 .تاب آور ساختن شهرها می باشد

 .(2112حد، تخطرپذيري بالياي سازمان ملل م )برنامه بین المللی كاهش سطح پیشرفت –مقیاس نمره دهی  1جدول 

سطح 

 پیشرفت

 شرح سطح پیشرفت براي رده بندي كلی در هر سوال

  .اي به همراه تعهد و ظرفیت هاي الزم براي حمایت از تالش ها در تمامی سطوح به دست آمدهپیشرفت همه جانبه 5

 تعهد، منابع مالی یا ظرفیت هاي عملیاتی وجود دارد.موفقیت اساسی حاول شده اما نقص هاي شناخته شده اي در  4

 .تعهد و ظرفیت هاي نهادینه براي موفقیت در کاهش خطر پذیري بالیا وجود دارد اما فرایند جامع یا اساسی نیست 3

 .موفقیت بدست آمده اما کامل نیست و در حالیكه بهبودها برنامه ریزي شده است تعهد و ظرفیت ها محدود است 2

 موفقیت ها جزئی هستند و نشانه هاي اندکی از برنامه ریزي یا عملیات براي بهبود وضعیت وجود دارد. 1

 

 سواالت تحقیق

 سواالت مطرح در تحقیق حاضر شامل موارد زیر هستند:

  آیا پروژه هاي بازسازي و نوسازي هاي انجام شده در بافتهاي فرسوده با اوو  کاهش خطرپذیري بالیا

 دارد؟انطباق 

  انطباق و برآورده نمودن اوو  کمپین تااب آور ساازي شاهرها در پاروژه هااي بازساازي بافتهااي        آیا

 فرسوده رعایت شده است؟

 آیا نقش زنان و گروههاي آسیب پذیر اجتماعی در بازسازي بافتهاي فرسوده تحقق یافته است؟ 

 ت فرسوده مورد توجه است؟آیا حفظ و ارتقاء محیط زیست در مراحل اجراي پروژه بازسازي باف 

 آیا استفاده از تجربیات گذشته و اعما  اوالحات در پروژه بازسازي بافتهاي فرسوده مورد توجه است؟ 

 آیا استفاده از دانش و تجربیات متخصصین مختلف در پروژه مورد توجه قرار گرفته است؟ 

 

 



 

 

 هاي تحقیقفرضیه

 :فرضیات فرعی به شكل زیر بیان شده استفرضیات تحقیق حاضر در قالب فرضیه اولی و 

  تاب آور سازي و بكارگیري اوو  کاهش خطرپذیري با تمایل شهروندان به مشارکت در بازسازي بافت

 رابطه معنادار دارد.فرسوده 

  رابطه  با تمایل شهروندان به مشارکت در بازسازي بافت فرسودهع ویت در گروهها و انجمنهاي محلی

 دارد.

  میزان تحصیالت ساکنین بافت فرسوده در تمایل شهروندان به مشارکت در بازسازي بافت فرسوده موثر

 است. 

       میزان درآمد ساکنین بافت فرسوده در تمایل شهروندان به مشاارکت در بازساازي بافات فرساوده ماوثر

 است.

 فرسوده تاثیر دارد. میزان مع الت اجتماعی محله بر تمایل شهروندان به مشارکت در بازسازي بافت 

    میزان مشكالت کالبدي بافت فرسوده بر تمایل شهروندان به مشارکت در بازسازي بافت فرساوده تااثیر

 دارد.

 

 روش انجام تحقیق  
جماع آوري   ،پاژوهش ایان  توویفی تحلیلی بوده و باا توجاه باه ماهیات     حاضر  پژوهشانجام روش 

مرور ادبیات بوده است. در روش برداشات میادانی از    بااطالعات به وورت برداشت میدانی و کتابخانه اي 

ابزارهاي پرسشنامه، مصاحبه، برداشت کالبدي و مشاهده استفاده شده است. ضامن اینكاه اساتفاده از مناابع     

 ها و مقاالت فارسی و انگلیسی نیز وورت گرفته است.ها، پایان نامهسازمان

ابزار پژوهش عمدتاً پرسشنامه هایی می باشد که سواالت آن بر مبناي اساتانداردها و معیارهااي مادون    

کاهش خطرپذیري بالیاي )برنامه کاهش خطرپذیري بالیاي سازمان ملل متحد( توسط نگارنده تنظایم شاده   

ابازار   "ان است. در خصوص تهیه این سواالت از پیوست اوو  کمپین تاب آور سازي شاهرها تحات عناو   

استفاده شده و سعی گردیده تا مفااهیم کلای ماورد     "خودسنجی دولت محلی براي تاب آوري در برابر بالیا

 نظر کمپین براي پروژه خاص مقاوم سازي بافت فرسوده استخراج گردد.

جامعه آماري شامل کارشناسان شرکتهاي سرمایه گذاري، مهندسین مشاور و پیمانكااران دخیال در امار    

همچنین آمارگیري از میان ساکنین بافت فرسوده منطقه مجاد شاهر مشاهد انجاام      ،بازسازي بافتهاي فرسوده



 

 

-)حاافظ  1خواهد گرفت. در این تحقیق ابتدا حجم نمونه براي منطقه مورد مطالعه از طریق فرماو  کاوکران  

ت ماورد نیااز در غالاب    ( انتخاب شده و سپس با استفاده از روش نمونه گیري تصادفی اطالعا14:1312نیا،

در تحقیاق حاضار تعاداد نموناه هااي       پرسشنامه از ساکنین محل و کارشناسان مرتبط جماع آوري گردیاد.  

و خطاي  %59شهر مشهد به روش نمونه گیري کوکران با سطح اطمینان  ساکنین منطقه مجدپرسشگري براي 

 ا گردید.بدست آمد که به وورت نمونه گیري تصادفی ساده اجر 259معاد   9%

 یدر برگیرنده موضاوعات  تحقیق، به عنوان ابزار اولی روشپرسشنامه طراحی شده براي تحقیق حاضر 

(، بعاد اجتمااعی )میازان    اشتغا  و درآمدبعد اقتصادي خانوار )هاي جمعیت شناختی خانوار، ویژگی از قبیل

مع الت کالبدي بافت فرساوده  تحصیالت(، مع الت اجتماعی بافت فرسوده، میزان مشارکت در نوسازي، 

)تنگی معابر، ترافیک، روشنایی ناکافی، ترافیک، مبلمان شهري و غیاره( و بعاد زیسات محیطای) آلاودگی،      

عالوه بر موارد فوق و در راستاي هدف اولی  .حشرات موذي، بیماریها، ف اي سبز، زباله و غیره( می باشد

طبیعی می باشد، تعدادي سوا  در راستاي پرسشهاي تحقیق که سنجش معیارهاي کاهش خطرپذیري بالیاي 

تجزیه و تحلیل همچنین  پرسشنامه قرار گرفت.متن در  ،ابزار خود سنجی آنالین دولت محلیمطرح شده در 

 از طریق آزمون همبستگی اسپیرمن که یک رویكرد آماري جامع براي آزمون فرضیهدر تحقیق حاضر  داده ها

 شده است. انجام ،است هایی درباره روابط بین متغییرها

 

 معرفی طرح مجد شهرمشهد
هزار متر مربع یكی از  422هكتار و زیر بناي بالغ بر  1.1طرح عظیم مجد مشهد با مساحتی بالغ بر 

بزرگترین طرح هاي بازسازي بافتهاي فرسوده شهري در سطح کشور می باشد. این پروژه در فاوله سه 

راه  رحدفاول چهار راه شهید مطهري و چها ،ومتري از حرم مطهر امام رضا ) ( بعد از میدان شهداءکیل

و از ضلع شمالی در حاشیه بلوار حر  نیاز ضلع جنوبی در حاشیه بلوار شهید قره ابوطالب قرار گرفته است.

وظایف این مهمترین یكی از  شده وو از شرق به خیابان شهید مهربان منتهی  29عاملی و از غرب به قره نی 

 23تا  3برج  31بزرگ مجد در مجمو  شامل پروژه است. تصا  بلوار شهید کریمی به بلوار مجد ا پروژه

 موقعیت پروژه مجد و راههاي دسترسی آنرا نشان می دهد. 1است. شكل طبقه 

 

 

 

                                                 
1  Cochran 



 

 

 نتايج تحقیق
ي بالیا، سواالت پیش بینی در تحقیق حاضر براي سنجش معیارهاي دهگانه اوو  کاهش خطرپذیر

شده در ابزار خودسنجی دولتهاي محلی براي تاب آور سازي، مورد استفاده قرار گرفت. سواالت مرتبط با 

مورد است. در تحقیق حاضر از آنجا که پروژه مورد بررسی تنها بازسازي بافت  41ابزار خودسنجی مجموعاً 

ه که کلی بوده و شامل جنبه هاي مختلف عملكردي می فرسوده شهري می باشد، لذا برخی از اوو  دهگان

: امنیت تمامی مدارس و مراکز درمانی را ارزیابی کرده و در وورت 9باشد درنظر گرفته نشد )مانند اول 

  لزوم آنها را بروز رسانی کنید(.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسکن سازان منطقه شرق( موقعیت پروژه مجد در شهر مشهد و راههاي دسترسی )سايت شركت عمران و: 1شکل



 

 

 

از سوي دیگر در جهت اختصار از هر اول یک یا دو سوا  که کلیت و جامعیت بیشتري داشته و پاسخ 

لذا در مجمو  از میان سواالت ابزار  دهی به آن از سوي مردم و کارشناسان آسانتر بوده، انتخاب شد.

تحقیق  انتخاب شده و در متن پرسشنامه سوا  19خودسنجی با توجه به نو  پروژه مورد تحقیق تعداد 

نتای  سنجش بعد کاهش خطرپذیري بالیاي طبیعی  2زیر حاول گردید. جدو   حاضر گنجانده شد و نتای 

از طریق پرسشنامه هاي پر شده توسط ساکنین محله مجد و کارشناسان را نشان می دهد. ستون دوم از 

 .جدو  مذکور نشان می دهد پرسش مورد اشاره به کدامیک از اوو  دهگانه این تحقیق مرتبط است

  



 

 

 بالياي طبیعینتايج سنجش بعد كاهش خطرپذيري  2جدول 

 عنوان پرسش

اصل 

مورد 

 تحقیق

پاسخ 

 دهندگان

 درصد پاسخ دهی )سطح پیشرفت(

خیلی 

 كم
 زياد تاحدي كم

خیلی 

 زياد

سازمانهاي دولتی محلی )شاهرداري( تاا چاه     -1

اناادازه از جوامااع آساایب پااذیر )زنااان، کودکااان، 

 سالخوردگان و معلولین( حمایت می کنند؟

 1اول

 

 %3 %11 %15 %21 %33 مردم

 %9 %12 %22 %33 %32 کارشناسان

مشارکتها تا چاه انادازه میاان جواماع، بخاش       -2

خصوواای و مقاماااات محلااای باااراي کااااهش  

 خطرپذیري وجود دارد؟

 1اول 
 %1 %12 %29 %25 %21 مردم

 %5 %14 %31 %29 %21 کارشناسان

مناابع ماالی کاافی باراي      چقادر دولت محلی  -3

اجراي فعالیت هااي کااهش خطار پاذیري بالیاا      

 شامل واکنش و بازیابی تخصیص می دهد؟

 2اول 
 %3 %5 %19 %11 %91 مردم

 %1 %12 %29 %21 %23 کارشناسان

تااا چااه اناادازه انگیاازه هاااي اقتصااادي بااراي  -4

ساارمایه گااذاري در کاااهش خطاار پااذیري بااراي 

شده است؟ )کاهش حق خانوارها و مشاغل ایجاد 

 بیمه خانوارها و معافیت مالیاتی مشاغل(

 2اول 

 %21 %23 %15 %13 %11 مردم

 %24 %32 %13 %13 %12 کارشناسان

دولت محلی تا چه میزان ارزیابی هااي خطار    -9

پذیري بالیاا را باراي بخاش هااي آسایب پاذیر       

 کلیدي در حوزه مربوطه انجام می دهد؟

 3اول 

 %14 %34 %21 %14 %12 مردم

 %22 %39 %15 %11 %1 کارشناسان

هاي خطار پاذیري تاا چاه میازان      این ارزیابی -1

 شود؟ )مثال سالیانه(بصورت منظم به روز می
 3اول 

 %5 %13 %31 %21 %19 مردم

 %3 %5 %11 %33 %33 کارشناسان

ارزیابی هاي خطر پذیري بالیا چقادر خاوب    -3

توسعه محلی مربوطاه  در تمامی برنامه ریزي هاي 

 گنجانده شده است؟

 3اول 

 %5 %11 %19 %21 %33 مردم

 %9 %12 %15 %31 %21 کارشناسان

سیاست هاي استفاده از زمین و قوانین برناماه   -1

تاا چاه    هاا ریزي براي خانه سازي و زیرسااخت  

حد برنامه هاي جاري و آتی خطرپذیري بالیاا را  

 مد نظر قرار می دهند؟

 4اول 

 %14 %23 %24 %11 %13 مردم

 %24 %33 %11 %13 %12 کارشناسان

 



 

 

 نتايج سنجش بعد كاهش خطرپذيري بالياي طبیعی 2ادامه جدول 

 عنوان پرسش

اصل 

مورد 

 تحقیق

پاسخ 

 دهندگان

 درصد پاسخ دهی )سطح پیشرفت(

خیلی 

 كم
 زياد تاحدي كم

خیلی 

 زياد

اقدامات براي محافظت از تأسیسات و زیر  -5

بناهاي عمومی پر اهمیات در برابار خساارت    

 است؟ بودهطی بالیا تا چه حد کافی 

 4اول 
 %21 %23 %15 %11 %12 مردم

 %11 %29 %32 %19 %12 کارشناسان

مقررات استفاده از زمین، قوانین سااخت   -12

و ساز و قوانین بهداشت و امنیت تا چاه حاد   

خوب در تمامی مناطق عمرانی و انوا  ساخت 

 و ساز اجرا می شود؟

 1اول 

 %13 %31 %23 %11 %11 مردم

 %13 %39 %22 %14 %12 کارشناسان

اقدامات دولت محلی براي ایجاد آگااهی   -11

و برنامه هااي آموزشای در خصاوص کااهش     

خطر پاذیري و آماادگی در برابار بالیاا باراي      

 جوامع محلی تا چه حد می باشد؟

 3اول 

 %22 %31 %21 %19 %11 مردم

 %23 %39 %22 %12 %1 کارشناسان

دولت محلای تاا چاه حاد برناماه هااي        -12

 آموزشی براي مقامات و مدیران اجرا می کند؟
 3اول 

 - - - - - مردم

 %12 %19 %13 %22 %34 کارشناسان

سازمان هاي جامعاه مادنی و شاهروندان     -13

تا چه اندازه در مرمات، حفاظات و مادیریت    

 پایدار خدمات زیست بوم مشارکت می کنند؟

 1اول 
 %12 %11 %31 %13 %22 مردم

 %11 %15 %25 %21 %22 کارشناسان

دولت محلی تاا چاه انادازه داراي مرکاز      -14

عملیااات اضااطراري وسیااا سیسااتم ارتباطااات  

 اضطراري می باشد؟

 5اول 
 %1 %13 %11 %21 %42 مردم

 %3 %12 %22 %34 %23 کارشناسان

اقدامات کاهش خطر پذیري بالیا تا چاه   -19

اندازه در فعالیات هااي بازیاابی و توانبخشای     

 پس از بالیا گنجانده شده است ؟

 12اول 
 %12 %15 %29 %23 %21 مردم

 %3 %19 %22 %31 %23 کارشناسان

 

جهت تخصیص مقیاس عددي براي سطح پیشرفت در زمینه کاهش خطرپذیري بالیاي طبیعی در پروژه 

به هار   9الی  1این تحقیق عددي در مقیاس  1نطقه مجد شهر مشهد، مطابق جدو  بازسازي بافت فرسوده م



 

 

نتاای    3پاسخ تخصیص داده شد و سپس از مقادیر مذکور براي تمامی سواالت میانگین گرفته شد. جادو   

د. از آنجاا کاه باه    این میانگین گیري و اختصاص عدد نهایی سطح پیشرفت به پروژه مذکور را نشان می ده

نظر می رسد نظریات کارشناسان بدلیل اطالعات بیشتر و دید تخصصی به موضو  اهمیت بیشتري در تعیین 

 2باه  1گیري وزندار بین نظرات مردم و کارشناسان )باا وزن  سطح نهایی پیشرفت داشته باشد، یكبار میانگین

 ن انجام شد تا امكان مقایسه نتای  فراهم گردد. به ترتیب( انجام گرفت و بار دیگر میانگین گیري بدون وز

عدد نهایی ساطح پیشارفت پاروژه باا اساتفاده از میاانگین       مشاهده می گردد  3همانگونه که در جدو  

( که نشان دهنده تطابق نظر کارشناسان و مردم %2.24وزندار و بدون وزن تفاوت بسیار ناچیزي دارد )حدود 

ان افزایش آگاهی هاي مردم در خصاوص فعالیتهااي کااهش خطرپاذیري     دلیل این موضو  را می تواست. 

بدلیل اطال  رسانی وحیح مقامات دولتی از یک سو و ایجاد انگیزه در جهت کسب اطالعات و آشانایی باا   

روند انجام پروژه و فعالیتهاي کاهش خطرپذیري از سوي دیگر بیان نمود که بهرحا  پیشرفت قابل قبولی در 

(، 2.131یا  2.139وب می گردد. همچنین با توجه به عدد بدست آمده براي سطح پیشرفت )این حوزه محس

تعهد و ظرفیت هاي نهادینه  " در مجمو  شرح سطح پیشرفت 1می توان بر مبناي مقیاس نمره دهی جدو  
ماورد   را باه پاروژه   "براي موفقیت در کاهش خطر پذیري بالیا وجود دارد اما فرایند جامع یا اساسی نیست

  مطالعه در تحقیق حاضر نسبت داد.
 

 مقادير میانگین درصد پاسخ دهی )سطح پیشرفت( به تفکیک پاسخ دهندگان 3جدول

 پاسخ دهندگان
 میانگین درصد پاسخ دهی )سطح پیشرفت(

 (5خیلی زياد) (4زياد) (3تا حدي) (2كم) (1خیلی كم)

%23 مردم  21%  23%  21% 13% 

%24 %21 کارشناسان  22%  21% 13% 

میانگین بدون وزن درود 

 پاسخ دهی مردم و کارشناسان
22% 22.9% 22.9% 21% 13% 

میانگین وزندار درود پاسخ 

 دهی مردم و کارشناسان
21.3% 23% 22.3% 21% 13% 

 23835 این تحقیق )میانگین بدون وزن( 9-2عدد نهایی سطح پیشرفت بر مبناي مقیاس نمره دهی جدو  

 23832 این تحقیق )میانگین وزندار( 9-2پیشرفت بر مبناي مقیاس نمره دهی جدو   عدد نهایی سطح

 

 

 



 

 

 آزمون فرضیات تحقیق
در این قسمت به آزمون فرضیات مطرح شده در تحقیق پرداخته شاده کاه هریاک از فرضایات بخاش      

متغیرها بوسیله تحلیل مذکور، چگونگی ارتباط بین دو متغیر را مورد پرسش قرارداده است. مطالعه رابطه بین 

 براي( که بیانگر وجود یک رابطه بین دو متغیر است. 1331انجام می گردد )جندقی و همكاران،  1همبستگی

 معنای  همبساتگی  آزمون چنانچه، شود می استفاده همبستگی آزمون از کمی متغیر دو بین همبستگی بررسی

 همبساتگی  ضاریب  اگر وورت این درواهد بود. خ یكدیگر با متغیر دو خطی ارتباط دهنده نشان باشد دار

 نشاان  باشاد  منفای  همبستگی ضریب اگر و متغیر دو بین مستقیم تقریبی رابطه یک دهنده نشان باشد مثبت

 باشد بیشتر همبستگی ضریب قدرمطلق هرچه . همچنیناست متغیر دو بین معكوس تقریبی رابطه یک دهنده

 خواهد بود. متغیر دو بین شدیدتر رابطه دهنده نشان

انتخاب نو  آزمون آماري مورد استفاده بستگی به نو  متغیرهاي مورد استفاده دارد. در تحقیق حاضر از 

اي بوده )مانند تمایل ساکنین باه مشاارکت در بازساازي    آنجا که متغیرهاي مورد استفاده از نو  کیفی و رتبه

زیاد در پرسشانامه ماورد سانجش قرارگرفتاه( لاذا      بافت فرسوده که با مقیاس کم، تا حدودي، زیاد و خیلی 

جهت تعیین همبساتگی متغیرهاا اساتفاده     2داراي توزیع نرما  نبوده و بنابراین از آزمون ناپارامتري اسپیرمن

براي فرضیات تحقیق حاضر  اسپیرمننتای  اجراي آزمون  4جدو    .(1331)جندقی و همكاران، شده است 

انجاام گردیاده و شارط واحت فارا       SPSSتوسط نرم افزار اسپیرمنتگی را نشان می دهد. آزمون همبس

 متغیرهااي در نظر گرفته شده است. تغییرات  %9برقراري همبستگی بین دو متغیر، سطح معنی داري کمتر از 

نتای  آزمون فرضیات اي می باشند از طریق پرسشنامه بدست آمده است. مورد آزمون که از نو  کیفی و رتبه

 حاول شده بشرح زیر است:  SPSS نرم افزارو بكارگیري تحقیق که با استفاده از روش همبستگی اسپیرمن 

 آور سازي و بكارگیري اوو  کاهش خطرپذیري با تمایل شهروندان به مشارکت در بازساازي  تاب

 بافت فرسوده رابطه مستقیم دارد لذا این فرا اثبات می گردد.

 یزان ع ویت در گروهها و انجمنهاي محلی با تمایل شهروندان به مشارکت در بازسازي بافت بین م

 فرسوده رابطه مستقیم وجود دارد لذا این فرا اثبات می گردد. 

        بین میزان تحصیالت ساکنین بافت فرسوده با تمایال شاهروندان باه مشاارکت در بازساازي بافات

ظ آماري معنی دار نیست. دلیل این موضو  عدم پراکندگی فرسوده رابطه اي وجود دارد ولی به لحا

 .فرا رد می گردداین   لذااست ( %11توزیع میزان تحصیالت و درود باالي ساکنین زیر دیپلم )

 

                                                 
1  Correlation Analysis 

2  Spearman 



 

 

 نتايج آزمون همبستگی اسپیرمن براي فرضیات تحقیق حاضر 4جدول 

شماره 

 فرض
 متغیرهاي مورد آزمون

ضريب 

 همبستگی

سطح 

 معناداري
 آزمون نتیجه

1 
تاب آور سازي و بكاارگیري اواو  کااهش خطرپاذیري باا      

 تمایل شهروندان به مشارکت در بازسازي بافت فرسوده  
2.213 2.219 

رابطه معنااداري  

 وجود دارد

2 
میاازان ع ااویت در گروههااا و انجمنهاااي محلاای بااا تمایاال 

 شهروندان به مشارکت در بازسازي بافت فرسوده  
2.341 2.234 

معنااداري  رابطه 

 وجود دارد

3 
میزان تحصیالت ساکنین بافت فرسوده با تمایل شهروندان به 

 مشارکت در بازسازي بافت فرسوده
2.219 2.91 

رابطه معنااداري  

 وجود ندارد

4 
میزان درآمد ساکنین بافت فرساوده باا تمایال شاهروندان باه      

 مشارکت در بازسازي بافت فرسوده  
2.319- 2.225 

 رابطه معنااداري 

 وجود دارد

9 
میاازان مع ااالت اجتماااعی محلااه بااا تمایاال شااهروندان بااه 

 مشارکت در بازسازي بافت فرسوده
2.411 2.222 

رابطه معنااداري  

 وجود دارد

1 
میزان مشكالت کالبدي بافت فرسوده با تمایل شاهروندان باه   

 مشارکت در بازسازي بافت فرسوده
2.211 2.231 

رابطه معنااداري  

 وجود دارد

 

    بین میزان درآمد ساکنین بافت فرسوده با تمایل شهروندان به مشارکت در بازسازي بافات فرساوده

رابطه معكوس وجود دارد لذا این فرا اثبات می گردد. این موضو  بدلیل آنست که خانواده هاي 

 ند. داراي درآمد باال بجاي نوسازي و بازسازي خانه خود ترجیح می دهند تا منز  نو خریداري نمای

      میزان مع الت اجتماعی محله با تمایل شهروندان به مشارکت در بازساازي بافات فرساوده رابطاه

 مستقیم وجود دارد لذا این فرا اثبات می گردد.

    میزان مشكالت کالبدي بافت فرسوده با تمایل شهروندان به مشارکت در بازساازي بافات فرساوده 

 می گردد.رابطه مستقیم وجود دارد لذا این فرا اثبات 

  



 

 

 نتیجه گیري

ارزیابی میزان تحقق اوو  مذکور در اجراي پروژه هاي شهري از قبیل بازسازي بافتهااي فرساوده   

 2212شهري موضو  جدیدي است که با توجه به عمر کوتاه کمپین و پیوستن شهرداري مشهد در سا  

دهگانه کمپین نسخه اولیه اي اجتناب ناپذیر است. در پیوست اوو  به این کمپین، کاري نو و ضرورتی 

ابزار خودسنجی دولت محلی باراي تااب آوري در    "از شیوه ارزیابی تحقق اوو  کمپین تحت عنوان 

استفاده از ابزار خودسنجی دولت محلی کمک خواهاد کارد تاا اواو  پایاه را      وجود دارد.  "برابر بالیا

ریزي کنیم و داده هاي قابال مقایساه اي را از   تنظیم کنیم، کمبودها را شناسایی کنیم، عملیات را برنامه 

باشیم و بدین وسیله پیشارفت هاا را    طریق دولت هاي محلی در داخل کشور و در سراسر جهان داشته

 در طو  زمان اندازه گیري نماییم. 

تحقیق حاضر به عنوان اولین تحقیق در داخل کشور می تواند ارزیابی مفیدي از میزان تحقق معیارهااي  

خطرپذیري بر مبناي استاندارد بین المللی جدید، انجام دهد. با توجه به ع ویت بسیاري از شهرهاي  کاهش

کشور در کمپین مذکور و تعهدات و التزامات ناشی از آن ضرورت دارد تا پروژه هااي شاهري ناه تنهاا باا      

ی از روند کاار بار مبنااي    دیدگاه تامین معیارهاي کمپین برنامه ریزي و اجرا گردد، بلكه خودسنجی و ارزیاب

 ابزار تعیین شده انجام گردیده و نتای  آن براي استفاده داخلی و خارجی به اشتراک گذارده شود.

 "می توان شرح سطح پیشارفت بر اساس نتای  تحقیق حاضر و بر مبناي ابزار خودسنجی دولت محلی، 

ا وجود دارد اما فرایند جامع یا اساسی تعهد و ظرفیت هاي نهادینه براي موفقیت در کاهش خطر پذیري بالی
همچنین بر اسااس یافتاه   را به پروژه بازسازي و نوسازي بافت فرسوده منطقه مجد شهر نسبت داد.  "نیست

آور سازي و بكارگیري اوو  کاهش خطرپذیري با تمایل شهروندان به مشارکت در تابهاي تحقیق حاضر 

 .بازسازي بافت فرسوده رابطه مستقیم دارد
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