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Extended Abstract
Introduction
Cities and residential communities have been created or built in places that are exposed to all
kinds of natural disasters or due to advances in technology. So far, a confrontational and risk
reduction approach has been taken in disaster and urban management. According to that the
metropolis of Tehran is the most important city in Iran in terms of politics and administration
and in view point of population density has a high one, so paying attention to its resilience
against all kinds of crises is doubly important. The high population density of the city, the
location of some of its areas on the fault, the instability in terms of geology, the worn-out
texture, air pollution, the lack of a plan and operational capability for disaster and crisis
management, etc. are among the most important damages can be seen in Tehran. The purpose of
this study is to analyze social resilience in three regions such as 1th, 6th and 19th ones of
Tehran. The reasons for choosing these areas, in addition to the above-mentioned geographical
distribution and spatial coverage, also include topographic and class differences (socioeconomic), to some extent climatic differences, physical differences and the existence of
dangerous areas such as proximity and crossing faults such as Mosha, North Tehran, Rey ones.
Methodology
The present study is descriptive-analytical and applied research. The method of data collection
was documentary and survey. The statistical population was citizens of 1th, 6th and 19th
districts of Tehran. Also, the sample size was estimated to be 230 by using of the Cochran's
formula. The Sampling method was random. Credibility of the questionnaire was performed
through content validity and Cronbach's alpha coefficient was used to measure the reliability of
the questionnaire and its value was 0.854, which shows that the internal correlation between the
items was high and the reliability of the questionnaire was desirable. The reliability of each
variable was also calculated separately, all above 0.7. The information was obtained via a
questionnaire and through SPSS software, descriptive statistics, factor analysis, Pearson
correlation, one-way analysis of variance and follow-up tests were used to achieve the
objectives of this research.
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Results and discussion
The results of factor analysis and the VARIMAX rotation showed that eight factors for social
resilience from the perspective of social capital including shared values and beliefs, sense of
spatial belonging, awareness, participation, social-institutional networks crisis management,
intimacy and accountability, social trust and institutional trust building were identified. Social
capital had a positive and significant effect on resilience, empowerment and innovative
performance. Geographical communities, with high levels of social capital, collective
effectiveness, and access to socio-economic resources, also performed significantly better after
a crisis. The impact of sense of spatial belonging on increasing social capital can be achieved
through variables such as participation, in other words, in an indirect causal relationship,
strengthening the sense of spatial belonging increased participation and social capital. Lack of
individuals’ participation in issues such as education, shortage of information and awareness of
relevant organizations in relation to education or in other words, creation skills, awareness and
citizens’ empowerment in the face of crises reduced social resilience.
Conclusions
According to the results of correlation analysis in region 1th, the highest correlation was related
to the variables of social relations and beliefs and the lowest correlation was related to the
variables of awareness and social relations. The use of cultural sites as a strong point is aimed at
raising citizens' awareness, which the research did not support. In fact, other factors besides
cultural spaces such as empowerment and skills of citizens, their awareness of the performance
of officials and the preparation and implementation of projects can be effective on the resilience
of 1th region and as the findings showed, this was not the case for it. In 6th region, there was no
significant relationship between some variables, and among them, the highest level of
meaningful relationship was related to the public and institutional trust and sense of spatial
belonging variables and the least correlation between variables was related to awareness and
beliefs. However, based on one-way analysis of variance, this region had the most favorable
status among other study areas. In 19th district of Tehran, there was no complete significant
relationship between any of the variables, and among them, the highest level of meaningful
relationship was related to the public trust variable which had a significant relationship with
social relations, sense of spatial belonging, awareness and beliefs variables. An examination of
the correlation between the variables showed that the highest correlation was related to
awareness of social relations and public and institutional trust. Compared to the other two
regions, this region indicated a weaker situation in relation to social resilience and more
exposed to various harms. In general, based on the results, it can be noted that the use of local
social networks and transparency of city officials in relation to crisis management and
informing citizens about various issues and public spaces for in times of crisis and strengthening
the sense of spatial belonging cause social resilience in different areas of Tehran.
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چکیده
تابآوری مفهوم چند رشتهای است که ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،زیستمحیطی ،زیرساختیهای کالبدی
و فضایی را در برمیگیرد .تابآوری اجتمـاعی بـهعنوان توانـایی گروههـا یـا جوامـع بـرای مقابلـه بـا فشـارها و
آشفتگیهای بیرونی در مواجهه با تغییرات تحوالت اجتمـاعی ،سیاسـی و محیطـی مطـرح میشـود .هـدف ایـن
پژوهش تحلیل تابآوری اجتماعی از منظر سرمایه اجتماعی بهعنوان مهمتـرین رکـن ایـن نـوع از تـابآوری در
مناطق یک ،شش و نوزده شهر تهران است .پژوهش حاضـر از نـوع توصـیفی-تحلیلـی بـوده و روش گـردآوری
اطالعات اسنادی و پیمایشی (پرسشنامه) بوده است .با استفاده از روشهـای آمـاری هم ـون تحلیـل عـاملی و
همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یکطرفه ،عوامل مؤثر بر تابآوری اجتماعی مورد تحلیل قرار گرفت .نتـایج
تحقیق نشان داد که هشت عامل برای تابآوری اجتماعی از منظر سـرمایه اجتمـاعی شـامل عوامـل ارزشهـا و
باورها مشترك ،حس تعلق مکانی ،آگاهیدهنده ،مشارکتپذیری ،شبکههای اجتمـاعی-نهـادی مـدیریت بحـران،
صمیمیت و مسئولیتپذیری ،اعتماد اجتماعی و اعتمادسازی نهادی قائل شناسایی است .تحلیل همبسـتگی نشـان
داد که در منطقه یک میان میزان رواب اجتماعی و باورها و میان حس تعلق مکانی و آگاهی باالترین همبستگی،
در منطقه شش بیشترین همبستگی مربوط به متغیرهای اعتماد عمومی و نهادی و میزان رواب اجتماعی با آگاهی
و حس تعلق مکان و در منطقه نوزده نیز بیشترین همبستگی مربوط به میزان رواب اجتماعی و اعتماد عمـومی و
نهادی و آگاهی است .مقایسه متغیرها نشان داد بهجز آگاهی سایر متغیرها در ارتباط با منـاطق منتخـب معنـیدار
هستند .هم نین مقایسه کلی مناطق گویای آن است که منطقه نـوزده شـهر تهـران وضـعیت ضـعیفتری را در
خصوص تابآوری اجتماعی نشان میدهد.
واژگان کلیدی :تابآوری شهری ،تابآوری اجتماعی ،سرمایه اجتماعی ،شهر تهران.
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مقدمه
شهرها نمونهای از سیستم های پی یده هستند که تحت تأثیر عوامل مختلفی ،دائماً در حال تحول هستند و سـرعت ایـن
تغییرات بسیار سریع است .این تغییرات باع بروز بحـران و تهدیـدهای زیسـتمحیطی در شـهرهای جهـان میشـوند.
برنامهریزان شهری و متخصصان برای مقابله با این مسئله به دنبال راهحل هستند .بر اساس گزارش سازمان ملل متحـد
در سال  2014تا سال  2050حدود دوسوم جمعیت جهان شهرنشین میشوند ( .)Masnavi et al,2018:567شهرها و
جوامع سکونتگاهی در مکانهایی ایجاد یا بناشدهاند که در معرض وقوع انواع سوانح طبیعی و یا بـه دلیـل پیشـرفتهای
تکنولوژی در معرض انواع سوانح انسانساخت هستند .نگاهی که تاکنون در مـدیریت سـوانح و مـدیریت شـهری وجـود
داشته ،بیشتر نگاه مقابلهای و کاهش مخاطرات بوده است .در این میان ،مفهوم تابآوری مفهوم جدیدی است که بیشـتر
در مواجهه با ناشناختهها ،عدم قطعیتها و پایداری شهری بهکاربرده میشود (حاتمینژاد و همکاران36 :1396،؛ رضایی و
کاویانپور .)2 :1395،بنابراین نگرش جهانی در برابر خطرات و تغییرات از کاهش آسیبپذیری به افزایش تابآوری تغییـر
کرده است که جوامع شهری باید به دنبال ایجاد و تقویت تابآوری شهری و توجه به مفهوم آن در برابر بحرانها باشـند
( .)Bastaminia et al,2017:269در زمان وقوع هر بحرانی ،درصورتیکه جامعه هـدف آن بحـران ،آمـادگی ذهنـی
برای مقابله با آن را داشته باشند ،حجم وسیعی از اغتشاشات و بینظمیهای بعد از بحـران کـاهش مییابـد (جعفریـان و
همکاران .) 16 :1396،پیوند بین توسعه جامعه ،مدیریت و مدیریت سوانح برای ایجاد جامعه تـاب آور در برابـر مخـاطرات
ضروری است .برنامهریزی مبتنی بر جامعه و ارزیابی مخاطرات مرحله بنیـادی اولیـه در ایجـاد تـابآوری جامعـه اسـت.
تابآوری ظرفیت این را دارد که در چرخه مدیریت سوانح طبیعی در قبـل ،حـین و بعـد از سـانحه وارد شـود (رضـایی و
همکاران .)33 :1395،بحرانها و موقعیتهای اضطراری بازتابهای اصلی زندگی عادی هستند .آنها منتج بـه راههـایی
می شوند که جوامع ازنظر اقتصادی و اجتماعی اقدام به خودسازی کرده ،بر یکدیگر تأثیر گذاشته و رابطه بین کنشگران را
مســتحکمتر میکنــد (جعفریــان و همکــاران .)16 :1396،در دوره کنــونی مفهــوم تــابآوری وارد حــوزه برنامــهریزی بــا
جهتگیریهای مختلف (اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی ،مدیریتی و غیره) شده است ،اگرچه بیشتر توجـه آن هنـوز هـم در
مورد مسائل زیستمحیطی متمرکز است (ساسانپور و همکاران .)86-87 :1396با توجه به اینکه شهرها در مکانهـایی
بناشدهاند که در معرض انواع مخاطرات طبیعی و انسانی قرار دارند و گریز از سوانح اجتنابناپذیر است ،لذا توجه به حفـ
و پایداری شهر و سالمت شهروندان ضرورت مییابد .یکی از ایدههای مهم در برنامهریزی شهری ،ایجاد شـهرهای تـاب
آور در برابر بحرانها ی اجتماعی است .این بعد (اجتماعی) از تفاوت ظرفیت اجتمـاعی در بـین جوامـع بـه دسـت میآیـد
(نوروزی و همکاران .)90 :1396،سنجش تابآوری اجتماعی در برابر بالیا میتواند در افزایش آگاهی در میـان جوامـع در
معرض خطرات بحران با مشخص کردن عناصر اساسی سیستمهای در مغرض خطر و اولویتبندی نیازها و اهداف جامعه
از طریق ارزیابی مشارکتی کمک کند ( .)Saja et al,2018:862کالنشهر تهران با توجه بـه اینکـه مهمتـرین شـهر
ایران ازنظر سیاسی -اداری ،دارای اهمیت دوچندانی است و ازنظر تراکم جمعیتی دارای تراکم زیاد جمعیتی میباشـد کـه
توجه به تابآوری در برابر انواع بحرانها حائز اهمیت است .ازجمله مهمترین آسیبهایی که در شهر تهران دیده میشود
تراکم جمعیت زیاد شهر ،قرار گرفتن قسمتی از مناطق آن بر روی گسل ،ناپایداری به لحاظ زمینشناسـی ،داشـتن بافـت
فرسوده ،آلودگی هوا ،نداشتن برنامه و توانمندی عملیاتی مدیریت سوانح و بحران و غیـره اسـت .بحـ تـابآوری شـهر
جهت مقاوم ساختن شهر در مواقع بحرانی و برگشت وضع به حالت پیش از بحران اشاره دارد .ازنظـر وضـعیت اجتمـاعی
این شهر ضعفهایی دارد که بهعنوان نمونه حاشیهنشینی ،مهاجرپذیری زیاد ،اعتیـاد و غیـره را میتـوان نـام بـرد .علـل
انتخاب این مناطق عالوه بر موارد ذکرشده در باال پراکندگی جغرافیـایی در هـر یـک از بخشهـای شـمالی ،مرکـزی و
جنوبی ،اختالف توپوگرافی و طبقاتی (اقتصادی -اجتماعی) ،تا حدی تفاوت اقلیمی ،تفاوتهای کالبدی و وجود پهنـههای
خطرپذیر ازجمله نزدیکی و عبور گسلهای مانند گسل مشاا ،گسل شمال تهران ،محمودیه ،گسل ری از ایـن منـاطق در
شهر تهران بوده است .منطقـه یـک دارای بیشـتر بلندمرتبهسـازی ،منطقـه شـش دارای بیشـتر مراکـز اداری ،بانکهـا،
ساختمانهای مهم و برخی سازمانها و وزارتخانه و یکی از محورهای شریانی که چندین بزرگراه اصلی شهر تهران از آن
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عبور میکند و منطقه نوزده دارای بافت فرسوده و حاشیهنشین بهعنوان مناطق منتخب در ارتباط با تابآوری شهر ازنظـر
اجتماعی انتخاب شدند.
مبانی نظری
تابآوری

واژه تابآوری اغلب به مفهوم بازگشت به گذشته به کار میرود که از ریشه  resilioگرفتهشده اسـت .اگرچـه اصـطالح
تابآوری دارای سابقه طوالنی در روانشناسی و مهندسی است اما در ادبیات تغییـرات محیطـی در مقیـاس جهـانی ایـن
کلمــه را نخســتین بــار هولینــگ در ســال  1973در مطالعــات اکولــوژیکی بــه کــار گرفــت ( & Meerow
 .)Newell,2015:237وی تابآوری را بهعنوان توانـایی اکوسیسـتم بـرای حفـ ویژگیهـای اساسـی عملکـردی در
مواجهه با اختالل تعریف میکند ( .)Holling,1973:17جغرافیدانان انسانی انتقادی از پیشگامان تحقیـق در خصـوص
گفتمان تابآوری بودنـد و بـه درك بهتـر ایـن مفهـوم کمـک کردنـد ( .)Meerow & Newell,2016:16مطالعـه
تابآوری در رابطه با برنامهریزی در اواخر دهه  1990در واکنش به تهدیدات محیطی برای تنظیم چارچوبهای اجتماعی
و نهادی آغاز شد و تمرکز اصلی آن بر بهبود فیزیکـی و زیربنـایی بـرای جلـوگیری از اخـتالالت بـود ( & Tabibian
 .)Rezapour,2016:1699تابآوری در سطوح فردی و اجتماعی تمایل به بررسی واکنش بـه یـک رویـداد ناگهـانی،
فاجعه بار و توانایی فرد یا جامعه بـرای بازگشـت بـه شـرایطی شـبیه بـه وضـعیت قبـل از فاجعـه را دارد ( & Bolzan
 .)Gale,2018:845تابآوری بر استفاده از فنآوریها و اجرای سیاستهایی برای کاهش تلفات تأکید میکند که رونـد
بهبود شامل رفتار افراد و سازمانها در مرحله پس از فاجعه الزم میدانـد ( .)Cimellaro et al,2006:2یـک سیسـتم
تاب آور نشاندهنده کاهش احتماالت شکست؛ کاهش پیامدهای ناشی از شکست ،آسیب و پیامدهای منفـی اقتصـادی و
اجتماعی؛ کاهش زمان برای بازیابی یک سیستم خاص یا مجموعهای از سیستمها ،برگشت بـه سـطح عملکـرد عـادی و
پایداری یـک سیسـتم یـا اکوسیسـتم اسـت (.)Bruneau & Reinhorn,2006:1; Wardekker et al,2020:1
هم نین تابآوری بر پاسخ سیستمها ازجمله سیستمهای زیستمحیطی ،اجتماعی و اقتصادی به اختالل شدید و استرس
مداوم تمرکز دارد ( .)Marchese et al,2018:1275عدم تابآوری به اختالالت اجتماعی ،زیستمحیطی و اقتصـادی
میتواند مسیر سیستم شهری را از پایداری تغییر دهـد ( .)McPhearson et al,2015:152شـهر تـاب آور جامعـهای
است که توانایی تحمل شوكها و ضربههای وارده از یک خطر بهگونـهای کـه آن خطرهـا تبـدیل بـه سـوانح نگردنـد و
درعینحال توانایی یا ظرفیت برگشت به حالت عادی ،در حین و پس از سانحه و همچنین امکان و فرصت بـرای تغییـر و
سازگاری پس از سوانح را نیز دارا باشد (محمـدی و پاشـازاده .)113 :1396،برخـی محققـان بعـدهای مختلفـی را بـرای
تابآوری شهری ازجمله بعدهای اجتماعی ،اقتصادی ،اجتماعی ،اکولوژی ،طبیعی ،کالبـدی و نهـادی در سـطوح مختلـف
جهانی ،منطقـهای ،شهری/شـهر ،جامعـه و زیرسـاختی مطـرح میکننـد ( & Zheng & Li,2018:143; Ribeiro
 .)Gonçalves,2019:5در جدول  1به چند تعریف تابآوری از منابع مختلف پرداختهشده است.
جدول شماره  .1تعاریف مختلف تابآوری از دیدگاه محققان این حوزه
تعاریف
ادگر ( )2000تابآوری را توانایی جوامع به زیرساختهای اجتماعی برای مقاومت در برابر شوكهای خارجی تعریف کرده است .کاتر و
همکاران ( )2008تابآوری را توانایی یک سیستم اجتماعی برای پاسخگویی و بهبود در برابر بالیای طبیعی است و شامل شرای ذاتی
سیستم برای جذب اثرات و مقابله با یک رویداد است.
توانایی مشترك سیستم برای مقاومت (جلوگیری و تحمل) در برابر خطرات احتمالی ،جذب آسیب اولیه و بهبود در عملکرد طبیعی
تابآوری ،حف شرای زندگی طبیعی و ظرفیت جلوگیری یا کاهش تلفات است هنگامیکه آسیب رخ میدهد.
تابآوری شهری به توانایی یک سیستم شهری و همه شبکههای اجتماعی -محیطی و اجتماعی -فنی در سراسر جهان در مقیاسهای
زمانی و فضایی برای حف آنها یا بازگشت توابع به مورد مطلوب در مواجهه با اختالل و سازگاری با تغییر اشاره دارد.
تابآوری یک دیدگاه منحصربهفرد برای تشخیص پاسخ سیستم به حوادث طبیعی یا انسانی ارائه میدهد هم نین میتوان گفت
تابآوری پاسخ به اختالالت خارجی و تغییرات ناگهانی سیستمهای اجتماعی و زیستمحیطی است.

منبع
& Ainuddin
Routray,2012:913
Ouyang,2014:53
Shaw et al,2014: 194
Meerow et al,
2016:39
Li et al,2018:184
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تابآوری به عوامل محافظتی که افراد ،جوامع و سیستمها را قادر میسازد تا اثرات شوك را کاهش داده و امکان بازیابی را فراهم آورند
تعریف میشود.
تابآوری شهری با چهار مؤلفه اصلی ،مقاومت ،بهبودی ،سازگاری و تحول مشخص میشود .بهطوریکه یک سیستم شهری تاب آور
همواره باید به دلیل توانایی خود در ارتباط یا چهار مؤلفه ذکرشده در مواجهه با یک سری اختالالت که اثرات آنها تمایل به ایجاد
بیثباتی در تعادل سیستم دارد ،ارزیابی میشود.
تابآوری بهعنوان اعتمادبهنفس و توانایی ذاتی مردم در رسیدگی به مشکالت و هم نین بازیابی سریع جهت تعادل در برابر تحوالت و
سازگاری بر تغییرات ،تعبیر میشود

Pate & Gleason,
2018:161
& Ribeiro
Gonçalves,2019:4
Wardekker et al,
;2020:3
evolutionary,2020

تابآوری اجتماعی

اصطالح تابآوری اجتماعی اولین بار توس ادگر مطرح شد .وی تـابآوری اجتمـاعی را بـهعنوان توانـایی گروههـا و یـا
جوامع و نهادها برای مقابله با تنشهای و اختالالت بیرونی در مواجهه با تغییرات اجتماعی ،سیاسـی و زیسـتمحیطی ،و
هم نین تنوع معیشت و اقدامات جمعی در برابر تأثیر خطرات شدید طبیعی و ترویج سازماندهی مجدد اجتماعی تعریـف
میکند (پرتوی و همکاران102 :1395،؛  .)Adger et al,2005:1038تابآوری محی اجتماعی به یک واحد اجتماعی
یا گروهی میگویند که بهطور جمعی در مقابل فشـارها و آشـفتگیهای بیرونـی ناشـی از تغییـرات اجتمـاعی ،سیاسـی و
محیطی بهطور جمعی مقابله کنند .فعالیتهای مرتب بازیابی فاجعه اجتماعی بالفاصـله پـس از وقـوع حـوادث رخداده و
شامل پناه دادن به قربانیان فاجعه میشوند و افراد را قادر میسازد تا به سطوح مطلوبی از بهزیسـتی اجتمـاعی ،احسـاس
تعلق مکان و تعامل مدنی دست یابند ( .)Kwok et al, 2016:198پیتون و جانستون معتقدند که تابآوری اجتمـاعی
به عنوان توانایی اجتماع برای برگشت به شرای پیشین و بازسازی و احیای منابع و کارکردهـای خـود توصـیف میشـود.
بوکل معتقد است در مدیریت بحران باید تالش بسیاری برای تاب آور ساختن اجتماع از طریق مهارتها و سایر ویژگیها
برای کاهش تلفات و تقویت ظرفیت بازسازی اجتماعات صوت گیرد (رکنالدین افتخـاری و صـادقلو.)129-128 :1396،
ادگر ( )2000جوامعی که در آنها با تنوع منابع مواجهیم به دلیل انعطافپذیری باالتر ،تابآورترند .او مهاجرت و اسـترس
جابجـایی قابلتوجـه جمعیــت را اغلـب نشـانهای از شکســت تـابآوری اجتمــاعی میدانـد چراکـه مهــاجرت اغلـب بــر
زیرساختهای اجتماعی هر جامعه اثر منفی میگذارد .از سایر عناصر مـؤثر بـر تـابآوری اجتمـاعی ،بـر طبـق برداشـت
ازنظریات ادگر ،همکاری و مشارکت شهروندان ،همبستگی اجتماعی ،داشتن هویت واحـد ،حـس تعلـق ،وجـود امنیـت و
فراگیری اجتماعی را میتوان استخراج نمود .کاتر ( )2008اظهار میکند تابآوری اجتماعی میتواند از طریق ثروت ،بیمه،
دسترسی به منابع مالی ،شبکههای اجتماعی ،مشارکت اجتماعی و درك خطـر از سـوی جامعـه افـزایش یابـد (پرتـوی و
همکاران .)102 :1395،برخی محققان سه جهت از تابآوری اجتمـاعی را شناسـایی میکننـد کـه شـامل مقاومـت ،کـه
توصیف میکند چگونه جوامع ،یک تهدید را جذب و در برابر آن ایستادگی میکند؛ بازیابی ،تمرکز بر اینکه چگونه جوامـع
بهسرعت در برابر اختالل پیشآمده بازیابی میشوند .خالقیت ،که حول محور توانایی یک سیستم اجتمـاعی بـرای حفـ
روند دائمی و بازگشت مجدد است ،بهگونهای که جامعه نهتنها به مصیبت پاسخ میدهد بلکه با انجام این کار ،به عملکرد
باالتری نیز میرسد ( .)Tippens,2019:3بررسی مفاهیم تابآوری شهری نشان میدهد کـه تـابآوری مفهـوم چنـد
رشتهای است که ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،زیستمحیطی ،زیرسـاختیهای کالبـدی و فضـایی را در برمیگیـرد
(میرزایی .)32 :1393،تابآوری بـهعنوان یـک اصـطالح ،دارای یـک مفـاهیم مثبـت اجتمـاعی اسـت ( Meerow et
 .)al,2016:39افزایش تابآوری اجتماعی در برابر بالیای طبیعی بهعنوان یک کلید در کاهش خطر فاجعه مشخصشده
است .اندازهگیری تابآوری اجتماعی به فاجعهها میتواند به باال بردن آگاهی جوامع در معرض خطرات کمک کند ( Saja
 .)et al,2018:862یادگیری در مورد تغییرات محیطی نامطلوب پیششـرط پاسـخ بـه ایـن تغییـرات اسـت و توانـایی
گروههای اجتماعی برای پاسخ دادن به تغییر باع ایجاد تابآوری میشـود و کـه ظرفیـت یـک سیسـتم بـرای تحمـل
شوكها با حف همان هویت است ( .)Kraker,2017:100ابعاد اجتماعی تابآوری مربوط به تمام جنبههای اجتمـاعی
یک جامعه مانند ارتباطات ،دانش ،احساس جامعه ،ارزشهای مشترك و غیره است؛ هر ابعـاد را میتـوان بـهعنوان یـک
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شبکه از مهارتهای تطبیقی دید که انعطافپذیری جامعه را مشخص میکنـد ( .)Carone et al,2018:167برخـی از
محققان تعاریفی و مفاهیمی را برای تابآوری اجتماعی مطرح کردند .بولذن و گال )2018(1بح میکنـد کـه تـابآوری
اجتماعی ،وجود توسعه و تعامل منابع اجتماعی توس اعضای جامعه بـرای رشـد در محیطـی اسـت کـه بـا تغییـر ،عـدم
اطمینان ،قابل پیشبینی نبودن و غافلگیر شدن مشخص میشود .اعضـای جوامـع تـاب آور ظرفیـت فـردی و جمعـی را
توسعه می دهند که در واکنش به تغییر و حف و تجدید حیات جامعه و توسعه مسیرهای جدید برای آینده جوامع بپردازنـد.
ساجا2و همکارانش ( )2019عنوان میکنند که تابآوری اجتماعی بـهطور گسـترده در مـدیریت منـابع طبیعـی ،تغییـرات
اجتماعی و توسعه و مدیریت بحران موردتوجه قرارگرفته است .کیچ و ساکداپولراك )2013(3تـابآوری اجتمـاعی را تـوان
یک اجتماع برای برگشت به تعادل یا پاسخ مثبت به بحرانهاست قلمداد میکنند .کارال رادلـوف ( )2004مـدل مفهـومی
تابآوری اجتماعی در چهار بعد شامل مردم :رفتارها ،نگرشها ،تحصیل ،همکاری و غیره؛ سازمانها :محتـوا و ماهیـت و
سطح همکاری درون سازمانها؛ منابع :منبع محلی و سطحی از منابع بیرونی؛ و فرآیند جامعه :ماهیت و حدود برنامهریزی
اقتصادی جامعه و مشارکت مطرح میشود (پیران و همکاران .)91 :1396،برخی از محققین ایرانی نیز به بررسی تابآوری
اجتماعی پرداختهاند .مقدس و همکاران ( )2019بیان میکند که تابآوری اجتماعی به ظرفیتهـای اجتمـاعی در درون و
بین جوامع اشاره دارد که بر توانایی آنها در مقابله با خطرات طبیعی تأثیر میگـذارد .رضـایی ( )1389در ایـن خصـوص
اظهار میکند که تابآوری اجتماعی ظرفیت جامعه برای انطباق با تغییرات یا دگرگونیها و حف رفتار سازگارانه میدانـد.
رفیعیان و همکاران ( )1390در تابآوری اجتماعی بر ویژگیهای مکانی اجتماعات انسانی ،یکپارچه نگری در انتخاب ابعاد
و شاخصهای اجتماعی و مشارکتپذیری مردم بهعنوان ذینفعان کلیدی برنامهریزی و مدیرت سوانح در جوامـع محلـی
تأکیددارند .از سویی دیگر فنی و معصومی ( )1395آن را ظرفیت افراد برای یـادگیری از تجربـهها و شـرکت آگاهانـه در
یادگیری در تعامل با محی اجتماعی و فیزیکی است .دالکه و همکاران ( )1396در ترکیب این دیدگاه عنوان میکنند که
تابآوری اجتماعی توانایی جوامع برای خودسازمان دهی ،تعدیل تنش و افزایش ظرفیـت خـود بـرای یـادگیری و انطبـاق
است .معرب و همکاران ( )1397در تعریف خود عنوان میکنند که یک شهر زمانی دارای تابآوری اجتماعی میباشد ،که
ابتدا توانایی مقابله با تغییرات و حف کیفیت محی را داشته و در صورت دیدن صدمه ،توانایی بازگشت سـریع بـه حالـت
قبل از وقوع بحران و رسیدن به حالت تعادل را داشته باشد.
تابآوری اجتماعی و سرمایه اجتماعی

بهطورکلی بعد اجتماعی که یکی از ابعاد اصلی تابآوری است ،از تفاوت ظرفیت اجتماعی در بین جوامع به دست میآیـد.
این بعد از تاب آوری در دل خود ابعاد اقتصادی ،سیاسی ،قضایی ،نهادی و اجتماعی را دارا اسـت .یـک اجتمـاع تـابآوری
قادر به پاسخگویی به تغییرات یا استرسها به شیوهای مثبت است .هم نین میتواند عملکردهای اصلی خود را علـیرغم
تنشهایی که وجود دارد بهعنوان یک کلیت حف کند (نوروزی و همکاران90 :1396،؛ کمانداری و همکاران.)77 :1397،
این بعد با تأکید بر تحقق پایداری اجتماعی در برابر سوانح ،از یکسو بر شکلگیری و حف گروههای اجتمـاعی و جوامـع
محلی و از سوی دیگر ،در فرآیند افزایش مشارکت ساکنین در امـر بازسـازی و شـکلگیری پیونـدهای اجتمـاعی کمـک
می کند و امر باز توانی و بازسازی جامعه محلی با حف نهادهای اجتماعی موجود را در زمان سانحه و نیز در یـک جامعـه
محلی بعد از سانحه تسهیل میکند (روستا و همکاران .)2 :1397،ممکن است در یـک اجتمـاع آسـیبپذیری بـاال باشـد،
بااینحال به دلیل وجود شبکههای اجتماعی و ارتباطات این شـبکه تـابآوری بـاالیی را نیـز شـاهد باشـیم ( Shaw et
 .)al,2014:194; Yee-Melichar,2014:453بنابراین یکی از جنبههای مهم تابآوری اجتماعی موضـوع سـرمایه
اجتماعی است ( )Magis,2010:407که تا حدودی مبتنی بر موفقیتهای محدود و تالشهای برای کاهش ریسـکها
1. Bolzan & Gale
2. Saja
3. Keck & Sakdapolrak
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است .بهطوریکه افزایش آگاه افراد از میران خطر کاسته میشود .از طرف دیگر حتی اگر شهروندان آگاهی نداشته باشند،
رهبـران سیاســی محلــی بایــد اقــدامات مطلــوبی را بــرای منــافع جوامــع محلــی در ارتبــاط بــا تــابآوری انجــام دهنــد
( .) Dynes,2002:37سرمایه اجتماعی در مفهوم اولیه خود اراده نیک ،یاری ،همدلی و رواب اجتماعی در بـین افـراد و
خانوادههایی که یک واحد اجتماعی را تشکیل میدهند ،توصیف میشود ( .)Straub et al,2020:106مایانگـا)2007(1
در یک چارچوب روششناسی مدلی سرمایه محور در تابآوری شامل سـرمایه اجتمـاعی ،اقتصـادی ،کالبـدی ،انسـانی و
طبیعی را پیشنهاد میدهد .در سرمایه اجتماعی بر شاخصهایی هم ون سـاختارها ،اعتمـاد ،هنجارهـا و شـبکههای کـه
هماهنگی و همکاری و دسترسی به منابع را تسهیل میکند و کنشها را موجـب میشـود ،تأکیـد میکنـد .لـین)2001(2
اظهار میکند که افراد برای حصول سرمایهگذاری فردی ،دسترسی و استفاده از منابع که از ایده اصلی سـرمایه اجتمـاعی
به شبکههای اجتماعی روی میآورند .بهطوریکه کارکردهای اصلی سرمایه اجتماعی تسهیل شبکههای اجتمـاعی قـوی،
توسعه هنجارهای مشترك و اعتمادسازی در ارتباط با نهادهای محلی و مردم است ( .)Putnam,2000:17تابآوری از
طریق رفتارهایی که باع ایجاد اعتماد ،اقدامات متقابل و ارتباط در ارزشهای مشترك حوزه داخلی است ،ایجاد میشود.
چنین ادعایی با این نظریه بور دیوان سازگار است که اعتماد به دلیل داشتن قدرت زیـاد در تحقـق تغییـر ،جـزا الینفـک
سرمایه اجتماعی اسـت ( .)Maye-Banburya & McNally, 2019:6نظریـهپردازان سـرمایه اجتمـاعی ،در مـورد
نقشهای منافع شخصی و دستیابی به موفقیت ،سرمایه اجتماعی را بهعنوان یک دارایی فردی ،جمعی یـا چنـد سـطحی
متصور میشوند ( )Wellman & Frank,2001:241که به شهروندان این امکان را میدهد تا نگرانیها و مشـکالت
جمعی را راحتتر حل و برطـرف کننـد ( .)Green & Haines,2015:36ایـن دارایـی (سـرمایه اجتمـاعی) میتوانـد
بهعنوان شیوهها ،ارزشها و مجموعههای هنجارهای موجـود در اشـکال مختلـف شـبکههای اجتمـاعی تعریـف شـود و
می تواند به همکاری و عملکرد جمعی شبکه کمک کند .به دنبال دیدگاه تعاملی ،سرمایه اجتماعی از طریـق تعامـل درون
یک شبکه ساخته میشود .ازآنجاکه این تعامل در شبکههای مختلفی اتفاق میافتد ،سرمایه اجتماعیای که ایجاد میشود
بسته به بازیگران درگیر و مرزهای این شبکهها متفـاوت اسـت ( .)Bakker et al,2019:133ازنظـر بوردیـو ،سـرمایه
اجتماعی مجموع منابع واقعی یا بالقوه است که با مالکیت شبکهای بادوام و شناخت متقابل از رواب کموبیش نهادینهشده
یا بهعبارتیدیگر عضویت در یک گروه که هر یک اعضای آن پشتوانه سـرمایه جمعـی را فـراهم میکنـد مـرتب اسـت
( .)Tippens,2019:4سرمایه اجتماعی به جامعه اجازه میدهد تا موقعیت راهبردی خود را در شبکهها ایجاد کند تا پایه
دارایی ،خود را توسعه داده و موقعیت قدرت خود را تقویت کند .نمایندگان از طریق پیوندها و تعامل با نماینـدگان دولـت،
بازار و جامعه مدنی ،می توانند بر قوانین مربـوط بـه دسترسـی بـه منـابع در جامعـه دوبـاره توافـق کننـد ( Bakker et
 .)al,2019:133این نوع سرمایه میتواند یک منبع بسیار مهم برای توانایی خـانواده در بسـیج منـابع و اطالعـات الزم
برای پاسخگویی به تهدیدات خطرناك طبیعی و بازیابی در برابر بالیای طبیعی و هم نین رفع مشکالت معیشتی خانواده
و نیازهای مصرفی آنها باشد ( .)Peacock et al,2010:17هـر دو پیونـدهای قـوی و ضـعیف بـهعنوان مؤلفـههای
سرمایه اجتماعی برای تابآوری الزم هستند .زیرا پیوندهای قدرتمنـد توانـایی و انسـجام اجتمـاعی را فـراهم میکننـد و
پیوندهای ضعیف دسترسی به ایدههای جدید و متنـوع را فـراهم میکننـد (.)Golgeci & Kuivalainen,2020:64
هم نین مشارکت اجتماعی باع تقویت تابآوری اجتماعی میشود و میبایست منافع جمعـی را بـه روشـی منصـفانه و
عادالنه که موجـب شـفافیت و مشـارکت گسـترده شـود ،تـرویج دهنـد ( .)Bush & Doyon,2019:3در مـدلهای
تابآوری اجتماعی مبتنی بر سرمایه اجتمـاعی بـر جنبـههای عمـومی هم ـون اعتمـاد اجتمـاعی ،هنجارهـا و شـبکهها
(اجتمـاعی) ( ،)Saja et al,2019:6حـس تعلـق و دلبسـتگی بـه مکـان ،ارزشهـای و وحـدت اجتمـاعی ،مشـارکت
شهروندان ،آموزش و یادگیری ( )Khalili et al, 2015:250تأکید میشود .بهطورکلی بحـ تـابآوری اجتمـاعی در

1. Mayunga
2. Lin
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رابطه با سرمایه اجتماعی در قالب متغیرهایی هم ون توانایی و مهارت ،همبستگی اجتمـاعی ،میـزان روابـ اجتمـاعی و
ارتباطات افراد با یکدیگر ،عمل جمعی و همکاری گروهها مانند اینکه احساس دوست و اعتماد به همسایگان ،اعتمـاد بـه
نهادی ،حس تعلق به مکان ،آگاهی ،ارزشهـا و باورهـا و غیـره ارزیـابی میشـود (نیکمـردنمین و همکـاران26 :1393،؛
محمدی و همکاران81 :1396،؛ دالکه و همکاران234 :1396،؛ پیران و همکـاران95 :1396 ،؛ ساسـان پـور و همکـاران
90 :1396،؛ روستا و همکاران5 :1397،؛ Adger,2000:355; Adger et al,2005:1037; Mayunga,2006:7
; Norris et al,2008:137; Joerin & Shaw,2011:76; Camfield,2012:393; Saja et al,
.)2019:11

روش تحقیق
تحقیق حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی و دارای جنبه کاربردی است .روش گردآوری اطالعات اسـنادی و پیمایشـی بـوده
است .شاخصهای و متغیرها بکار گرفتهشده در این تحقیق از مرور ادبیات و مبانی نظـری تحقیـق در بخـش تـابآوری
اجتماعی و سرمایه اجتماعی استخراج شد .جامعه آمار شهروندان مناطق یک ،شش و نـوزده شـهر تهـران هسـتند .علـت
انتخاب این مناطق قرار گرف تن در سه بخش شمالی ،مرکزی و جنوبی ،متفاوت بودن فرسـودگی بافـت مسـکونی ،وجـود
برخی از پهنههای مخاطرات طبیعی هم ون سیلخیزی و گسل و هم نین تراکم جمعیت قابلمالحظه این مناطق بـوده
است .عالوه بر این منطقه یک دارای بیشتر بلندمرتبهسازی و ساختمانهای مهـم ازجملـه سـفارتخانهها ،منطقـه شـش
دارای بیشتر و مهمترین مراکز اداری و آموزشـی و دانشـگاههای بـزرگ ،بانکهـا ،بیمارسـتانها ،بوسـتانها و پاركهـا،
ساختمانهای مهم بهخصوص در اراضی عباسآباد و برخی سازمانها مانند استانداری تهـران ،بنیـاد مستضـعفان ،انـرژی
اتمی ،راهآهن مرکزی و وزارتخانهها راه و شهرسازی مهم در شمال این منطقه و یکی از محورهای شـریانی کـه چنـدین
بزرگراه اصلی شهر تهران مانند همت ،حکیم ،کردستان ،مدرس و شهید چمران از آن عبور میکند و منطقه نـوزده دارای
بخش عمدهای از بافت فرسوده و حاشیهنشین و هم نین بزرگراه آزادگان و سعیدی است که گسـل شـمال ری از آنهـا
عبور میکند .حجم نمونه  230نفر برآورد گردید کـه پرسشـنامهها بهتناسـب جمعیـت هـر منطقـه توزیـع گردیـد .شـیوه
نمونهگیری تصادفی بود .قابلیت اعتبار پرسشنامه از طریق روایی محتوایی انجام گرفت و برای سنجش پایایی پرسشـنامه
از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و مقدار آن  0/834بود که نشان میدهد همبستگی درونی بـین متغیرهـا باالسـت و
پایایی پرسشنامه مطلوب است .پایایی هرکدام از متغیرهای نیز بهصورت جداگانه محاسبه شد کـه بـاالتر از  0/7را نشـان
میدهند (جدول  .)2برای سنجش هر یک از متغیرها در پرسشنامه ،از طیف لیکرت  5سطحی (از خیلی کم برابر بـا  1تـا
خیلی زیاد برابر با  )5استفاده شد .اطالعات با پرسشنامه بهدستآمده و بعد از گردآوری با نرمافزار  SPSSاز آمار توصیفی،
تحلیل عاملی و همبستگی پیرسون ،تحلیل واریانس یکطرفه و آزمونهای تعقیبی استفاده شد تا اهـداف مـوردنظر ایـن
پژوهش محققین حاصل شود .تحلیل عاملی1برای تعیین مهمترین متغیرها انتخاب شد .تحلیل عاملی یک رویکرد آمـاری
است که میتواند برای تحلیل و سادهسازی رواب میان تعداد زیـادی متغیرهـا ،در ایـن تحقیـق و در قالـب پرسشـنامه از
پرسششوندگان درخواست شد تا در خصوص وضعیت متغیرهای تابآوری اجتمـاعی نظـرات خـود را ابـزار کننـد .بـرای
توضیح این متغیرها ازنظر ابعاد (عوامل) مشترك آنها استفاده میشود .در گام بعد برای بررسـی روابـ بـین متغیرهـا در
ارتباط با سرمایه اجتماعی بعد تابآوری از همبستگی استفاده شد .این اثرگذاری در همبستگی همیشه عددی بـین  +1تـا
 -1است .ضریب همبستگی بین  0تا  1به معنی داشتن همبستگی مثبت است و هرچه این ضریب به  1نزدیـکتر باشـد
همبستگی قویتر است و برعکس .از تحلیل واریانس یکطرفه و آزمونهای تعقیبی توکلی و دانکن بـرای گروهبنـدی و
تحلیل بهتر متغیرهای و مقایسه مناطق منتخب استفاده شد.
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جدول شماره  .2شاخص ها و متغیرهای تحقیق و پایایی هر یک از بر اساس ضریب آلفای کرونباخ
آلفای کرونباخ
متغیرها
شاخصها
عضویت در سازمانهای خیریه و تعاونی
میزان رواب اجتماعی
همکاری با نهادهای شهری جهت توسعه شهر
شرکت در انتخابات و فعالیتهای مربوط به محله
مراجعه به نهادهای شهری جهت مطرح کردن مشکالت شهری
0/710
شرکت در جلسات شورای شهر جهت مشارکت در امور شهر
میزان رواب اجتماعی و ارتباطات افراد با یکدیگر در محل سکونت خود
میزان تمایل به مشارکت در مواقع بحرانی در منطقه خود
عالقهمند بودن به پیگیری امور منطقه
اعتقاد به کار گروهی
اعتماد عمومی و نهادی احساس مسئولیت مدیران شهر در قبال شهروندان
اعتماد مردم به مدیران شهر در مواقع بحران
0/726
اعتماد به راهنماییهای دیگر شهروندان
میزان اعتماد به همسایگان خود در زمان بحران
احساس مسئولیت در برابر افراد منطقه خود
حس تعلق به مکان
داشتن رواب گرم و صمیمی با افراد منطقه
0/732
افتخار کردن به عضو این منطقه بودن
میزان ناراحتی شما در صورت مجبور شدن به ترك منطقه خود
میزان تمایل به ادامه زندگی
وضعیتآگاهی از وجود نهادهایی در ارتباط با مدیریت بحران
آگاهی
میزان آگاهی از عملکرد مسئوالن امور شهری
آگاهی از تهیه و اجرای طرحهای مدیریت بحران در منطقه
0/704
توانمند ساختن شهروندان از طریق آگاهی و آموزش در مواجهه با بحران
میزان مطلع کردن دیگران در مواقع بحران از طریق شبکههای اجتماعی
میزان اطالع شما از شرای بحرانی از طریق شبکههای اجتماعی
نقش آگاهکنندگی سازمانهای مردمنهاد محالت در ارتباط با مدیریت بحران
راهگشا بودن میزان باورهای مذهبی و اعتقادات مشترك در مواقع بحران
باورها
0/906
میزان تأثیرگذاری ارزشهای مشترك برای کاهش آالم بعد از بحران در جامعه
میزان تأثیرگذاری اعتقادات و باورها در کمک به همنوعان در مواقع بحرانی
منبع( :پیران و همکاران1396 ،؛ دالکه و همکاران1396 ،؛ روستا و همکاران1397 ،؛ ساسانپور و همکاران1396 ،؛ محمدی و همکاران1396 ،؛ نیکمردنمین
و همکاران1393 ،؛ Adger et al,2005; Adger,2000; Bush & Doyon,2019; Camfield,2012; Gölgeci & Kuivalainen
), 2020; Joerin & Shaw,2011; Khalili et al,2015; Mayunga,2006; Norris et al,2008; Saja et al,2019

محدودههای موردمطالعه
منطقه  :1این منطقه در شمال تهران با وسعت  4573319هکتار است .مختصات جغرافیایی این منطقه از طـرف شـمال
محدود به ارتفاعات  1800متری دامنه جنوبی کوههای البرز ،از جنوب به بزرگراه شهید چمران ،از غرب به اراضی رودخانه
درکه و از شرق نیز به انتهای بزرگراه ارتش -کارخانه سیمان محدود میشود (مرکز مطالعات و برنامهریزی شـهر تهـران،
 .)141 :1394بر اساس سرشماری  1395جمعیت این منطقه  487508نفر جمعیت دارد (مرکز آمار تهران.)1395 ،
منطقه  :6این منطقه جزا مناطق مرکزی شهر تهران است که از حد شمالی به بزرگراه همت ،از حد شـرقی بـه بزرگـراه
مدرس و خیابان شهید مفتح ،از حد جنوبی به محور انقالب -آزادی و از حـد غربـی بـه بزرگـراه شـهید چمـران محـدود
میشود .مساحت این منطقه  21443176هکتار است .این منطقه ،در وضع موجود نسبت به شهر تهران بهعنوان یکـی از
مهم ترین مناطق ،جایگاهی رفیع در تحوالت شهری تهران داشته است (مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران:1394 ،
 .)155بر اساس سرشماری  1395جمعیت این منطقه  251384نفر جمعیت دارد (مرکز آمار تهران.)1395 ،
منطقه  :19این منطقه در منتهیالیه جنوبی تهران واقع اسـت و در مجـاورت منـاطق  18 ،17 ،16و  20قـرار دارد .ایـن
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منطقه دارای بافت قدیمی میباشد و محلههای متعددی را در برمیگیرد .مساحت منطقـه  20365638هکتـار اسـت کـه
شهروندان آن اغلب از مهاجرین استانهای شمالی و شمال غربی هستند (مرکـز مطالعـات و برنامـهریزی شـهر تهـران،
 .)193 :1394طبق سرشماری سال  1395جمعیت این منطقه  261027نفر بوده است (مرکز آمار تهران.)1395 ،
بحث و یافتهها
نتایج حاصل از اطالعات توصیفی بهدستآمده در جدول  3نشان میدهد که در منطقه یک از تعداد  74نفـر پاسـخدهنده
بیشترین تعداد در رده سنی  31تا  45سال بوده است که از این تعداد  59/5درصد آنان مـرد و  40/5درصـد زن بودهانـد.
ازنظر تحصیالت بیشترین گروه پاسخدهندگان دارای مدرك کارشناسی با  31/1درصد میباشند .در منطقـه شـش نتـایج
بهدستآمده حاکی از آن است که از تعداد  76نفر پرسششوندگان بیشترین تعداد مربـوط بـه گـروه سـنی  45-31سـال
هستند که شامل  38/2درصد کل پرسششوندگان تشکیل میدهند .در این منطقه ازنظر جنسیت ،مردان با  56/6درصـد
نسبت به زنان با  43/4درصد بیشتری را تشکیل میدهند و ازنظر تحصیالت در منطقه  6افراد دارای مدرك کارشناسی با
 34/2درصد بیشترین گروه پاسخدهندگان بودهاند .نتایج بهدستآمده در منطقه نوزده افراد گـروه سـنی  30-15سـال بـا
 51/2درصد ،بیشترین رده سنی پاسخدهنده بودهاند .در این منطقه مردان با  73/8درصد بیشـترین فراوانـی رابـین تعـداد
پاسخدهندگان داشتهاند .ازنظر تحصیالت افراد دارای مدرك دیپلم با  42/5درصد بیشترین سهم را در میان پاسخدهندگان
داشتهاند.
جدول شماره  .3اطالعات توصیفی (سن ،جنسیت و تحصیالت) مناطق موردمطالعه در شهر تهران
منطقه
سن
درصد
درصد جنسیت
تحصیالت
درصد
30-15
31/1
زن
40/5
ابتدایی
2/7
45-31
44/6
مرد
59/5
دیپلم
25/7
60-46
14/9
مجموع
100
فوقدیپلم
27
یک
باالتر از 60
5/4
کارشناسی
31/1
مجموع
100
کارشناسی ارشد و باالتر
13/5
مجموع
100
30-15
35/5
زن
43/4
ابتدایی
6/6
45-31
38/2
مرد
56/6
دیپلم
15/8
60-46
19/7
مجموع
100
فوقدیپلم
25
شش
باالتر از 60
6/6
کارشناسی
34/2
مجموع
100
کارشناسی ارشد و باالتر
18/4
مجموع
100
30-15
51/2
زن
26/3
ابتدایی
11/3
45-31
28/7
مرد
73/7
دیپلم
42/5
60-46
16/3
مجموع
100
فوقدیپلم
17/5
نوزده
باالتر از 60
3/8
کارشناسی
23/8
مجموع
100
کارشناسی ارشد و باالتر
5
مجموع
100

با توجه به جدول  4اطالعات توصیفی (شغل ،بیمه و مسکن) بهدستآمده حاکی از آن است که در منطقه  1ازنظر اشتغال
افراد دارای شغل آزاد با  43/2درصد بیشترین فراوانی را دارند .در منطقه  6افـراد کارمنـد بـا  25درصـد بیشـترین گـروه
پاسخدهندگان بودهاند و در منطقه  19افراد دارای شغل آزاد با  47/5درصد در صدر گـروه پاسـخدهندگان بودهانـد .ازنظـر
پوشش بیمه پاسخدهندگان منطقه  1و 9؛  64درصد دارای بیمه و  35/1درصد فاقد بیمـه بودهانـد .در منطقـه  5و 6؛ 60
درصد افراد پاسخدهنده تحت پوشش بیمه و  39/5درصد افراد فاقد بیمـه بودهانـد و در منطقـه  19و 2؛  51درصـد افـراد
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پاسخدهنده بیمه داشتهاند و  48/8درصد افراد تحت پوشش بیمه قـرار نداشـتهاند .ازنظـر مالکیـت مسـکن در منطقـه ،1
بیشترین افراد پاسخدهنده با  52/7درصد ساکن مسکن رهنی بودهاند .در منطقه  6افراد دارای مسـکن اجـارهای بـا 35/5
درصد بیشترین گروه پاسخدهنده و در منطقه  19اکثریت افراد پاسخدهنده دارای مسکن ملکی بودهاند.
جدول شماره  .4اطالعات توصیفی (شغل ،بیمه و مالکیت مسکن) مناطق موردمطالعه در شهر تهران
منطقه
شغل
درصد
بیمه
درصد مالکیت مسکن درصد
کارمند
5/4
بله
64/9
ملکی
29/7
کارگر
4/1
آزاد
43/2
رهن
52/7
خانهدار
14/9
خیر
35/1
یک
بازنشسته
9/5
اجارهای
17/6
بیکار
2/7
دانشجو
17/6
مجموع
100
مجموع
100
در جستجوی کار جدید
2/7
مجموع
100
کارمند
25
بله
60/5
ملکی
32/9
کارگر
1/3
آزاد
18/4
رهن
31/6
خانهدار
14/5
خیر
39/5
شش
بازنشسته
15/8
اجارهای
35/5
بیکار
3/9
دانشجو
19/7
مجموع
100
مجموع
100
در جستجوی کار جدید
1/3
مجموع
100
کارمند
11/3
بله
51/2
ملکی
57/5
کارگر
7/5
آزاد
47/5
رهن
12/5
خانهدار
11/3
خیر
48/8
نوزده
بازنشسته
6/3
اجارهای
30
دانشجو
15
در جستجوی کار جدید
1/3
مجموع
100
مجموع
100
مجموع
100

تعیین عوامل مؤثر بر تابآوری اجتماعی با روش تحلیل عاملی

بهمنظور خالصهسازی دادهها تحلیل عاملی روشی مناسب است .این روش به بررسی همبستگی درونـی تعـداد زیـادی از
متغیرها میپردازد و درنهایت آنها را در قالب عاملهای عمومی محدودی دستهبندی میکند .تحلیل عاملی روشـی هـم
وابسته است که در آن کلیه متغیرها بهطور همزمان مدنظر قرار میگیرند .در این تکنیک هر یک از متغیرها بهعنوان یک
متغیر وابسته لحاظ میگردد .عامل ،متغیر جدیدی است که از طریق ترکیب خطی مقادیر اصـلی متغیرهـای مشاهدهشـده
بهصورت رابطه برآورد میشود .یکی از مفاهیم مهم در تحلیل عاملی ،چرخش عاملهاست .چرخش عاملها بهمنظور بـه
حداکثر رساندن رابطه بین متغیرها و عاملها و نمره عامـل (بـار عامـل) میباشـد .در ایـن پـژوهش ،بـهمنظور تعیـین و
اندازهگیری عوامل مؤثر بر تابآوری اجتماعی ،از تحلیل عاملی استفاده شد .ازجمله روشهـایی کـه بهوسـیله آن محقـق
قادر به تشخیص مناسب بـودن دادههـا بـرای تحلیـل عـاملی میباشـد ،آزمـون )Kaiser-Meyer-Olkin (KMO
میباشد .کایزر ( )1977حداقل  KMOرا  0/60تعیین میکند بهطوریکه اجرای تحلیل عاملی را در صورتی بـدون مـانع
میداند که  KMO ≤0/60باشد .هم نین ازآنجاییکه برای معنیدار بودن یک مدل عاملی الزم است متغیرها همبسـته
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باشند ،برای اطمینان از اینکه ماتریس همبستگیهایی که پایه تحلیل عاملی قرار میگیرد در جامعه برابر با صفر نیست ،از
آزمون بارتلت استفاده شد .ازآنجاییکه مقدار شاخص  KMOبرابر ( 0/723نزدیک به یک) و آزمـون بارتلـت 2446/207
است ،تعداد نمونه برای تحلیل عاملی کافی میباشد .هم نین مقدار معنیداری کوچکتر از  0,05اسـت و هـر دو آزمـون
مناسب بودن متغیرها را برای تجزیهوتحلیل عاملی نشان میدهد.
بارهای عامل ،همبستگی متغیرها با عامل است .بار عاملی باال نشان میدهد که عوامل و متغیرها بحرانی هسـتند .بـرای
انتخاب تعداد عاملها ،بر اساس آزمون کایزر و دو رویکرد مقادیر ویژه و درصد رویکرد واریانس استفاده شد .مقادیر ویـژه
نسبتاً باال حف و مقادیر ویژه نسبتاً کوچک نادیده گرفته میشوند .تنها عاملهایی را انتخاب و حف میشـود کـه مقـدار
ویژه آنها باالتر از  1باشد .برای درصد واریانس ،تمام عوامل استخراج باید حداقل  60درصـد از واریـانس کـل را داشـته
باشند ( .)Ghosh & Jintanapakanont,2004عوامل خارجشده از تحلیل ،عواملی هستند کـه حضـور آنهـا باعـ
تبیین بیشتر واریانس نمیشود .در این تحقیق ،تعداد عاملهای استخراجشده بهوسیله مقدار ویژه و اسکری پـالت هشـت
عامل است .که عامل نخست  %10/32واریانس را تبیین میکند .درواقع با توجه به پیشفرضها و روش مورداسـتفاده در
این مطالعه ،همه عوامل  72/4درصد کل واریانس ،تأثیرات در تـابآوری اجتمـاعی بـا تأکیـد بـر شـاخصهای سـرمایه
اجتماعی را تبیین میکند (جدول .)5
جدول شماره  .5کل واریانس تبیین شده به همراه با مقدار ویژه برحسب مجموع چرخشهای بار عاملها
مقدار ویژه
مجموع ضرایب بار عاملهای استخراجشده
مجموع ضرایب بار عاملهای چرخشی
واریانس تجمعی ()%

واریانس ()%

کل

واریانس تجمعی ()%

11/324
22/370
33/163
43/557
53/222
59/958
66/469
77/392

11/324
11/046
10/793
10/394
9/655
6/736
6/511
5/923

2/718
2/651
2/590
2/494
2/320
1/617
1/563
1/422

19/911
31/508
41/966
49/978
57/523
63/495
68/058
72/392

واریانس ()%

کل

تجمعی درصد

درصد واریانس

مؤلفه

کل

1
4/779
19/911
19/911
4/779 19/911
2
2/783
11/598
31/508
2/783 11/598
3
2/510
10/457
41/966
2/510 10/457
4
1/923
8/012
49/978
1/923
8/012
5
1/811
7/544
57/523
1/811
7/544
6
1/433
5/973
63/495
1/433
5/973
7
1/095
4/563
68/058
1/095
4/563
8
1/040
4/334
72/392
1/040
4/334
Extraction Method: Principal Component Analysis.

برای اینکه رابطه بین آیتمها و عاملها به حداکثر برسد ،بایـد محورهـا چرخانـده شـوند .عمـدهترین هـدف در چـرخش
عاملها ،تحول ساختار عاملی به یک ساختار ساده از بار عاملی است که بهسادگی بتوان مورد تفسیر قـرار داد .همـانطور
که تاباچنک و فیدل )2013(1و سولستراند و گریسنس )2014(2اظهار میکنند بعید است کـه در علـوم اجتمـاعی ،عوامـل
جداشده هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند .بااینحال ،برای اغلب تحلیلهای آماری ،چرخش واریمکـس اسـتفاده میشـود و
چرخش اعمالشده برای این مجموعه از داده بکار گرفته میشود .این چرخش موجب تقویـت بارهـای شـدید میشـود و
ضعیف را به حداقل میرساند .در روش چرخش (وایمکس) متعامد3فرض بر ایـن اسـت کـه سـازههای زیربنـایی مسـتقل
هستند و همبستگی ندارند .در مقابل ،چرخش متمایـل4متغیرهـای اصـلی دارای همبسـتگی بـا آزادی بیشـتر در انتخـاب
موقعیت فضای عاملی است .در اینجا هدف تلخیص تعداد متغیرها ،تشکیل مجموعهای از متغیرهای نا همبسـته و بـرآورد
بیشینه واریانس متغیر وابسته است .بنابراین تحلیل مؤلفه اصلی )PCA(5با استفاده از چرخش واریمکس متعامد بـه دلیـل
جذب بیشترین مقدار واریانس مشترك و اختصاصی انتخاب شد .از طریق این چرخش عاملها به محورهای جدید انتقـال
1. Tabachnick & Fidell
2. Solstrand & Gressnes
3. Orthogonal
4. Oblique
5. Principal Component Analysis
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داده میشوند .تا از آن طریق مجموعه آیتمهای آزمون با ساختار سادهای که نمایشگر خطوط اصلی و نسبتاً واضح ،جهت
رسیدن به راهحلهای تفسیرپذیر باشد ،امکانپذیر گردد .وضعیت متغیرها بـا توجـه بـه عوامـل استخراجشـده بـا فـرض
واقعشدن متغیرهای دارای بار عاملی بزرگتر از  0/4پس از چرخش عاملها به روش چرخش (وایمکس) متعامـد بررسـی
گردید .نتایج حاصل از این چرخش در جدول  6نشان دادهشده است .هر متغیر در عاملی قرار میگیـرد کـه بـا آن عامـل
همبستگی باالی معنیداری داشته باشد .برخی از این عاملها ،بیانگر اثر مثبت و برخی دیگـر نشـاندهنده اثـرات منفـی
بودهاند .در این تحقیق تمام متغیرها دارای اثر مثبت هستند .با توجه به ماهیت همبسـتهها هشـت عامـل مشـخص شـد.
عامل نخست باالترین بار را برای متغیرهای باورها نشان میدهد که میتـوان آن را ارزشهـا و باورهـا مشـترك نامیـد.
نامگذاری سایر عاملها به دلیل ویژگیهای استخراجشده به ترتیب به این صورت میباشد؛ عامل دوم حس تعلق مکـانی،
عامل سوم آگاهیدهنده ،عامل چهارم مشارکتپذیری ،عامل پنجم شبکههای اجتماعی-نهادی مـدیریت بحـران ،عامـل
ششم صمیمت فضایی ،عامل هفتم اعتماد اجتماعی و عامـل هشـتم اعتمادسـازی نهـادی قابـلذکر اسـت کـه در بـین
متغیرهای بررسیشده متغیر اعتماد به راهنماییهای دیگر شهروندان ،شرکت در جلسات شورای شهر جهت شـمارکت در
امور شهر و میزان تمایل به مشارکت در مواقع بحرانی در منطقه خود حذفشدهاند.
جدول شماره  .6تحلیل عاملی میزان بارهای عاملی بهدستآمده از ماتریس چرخش یافته
مؤلفه
8

7

6

5

4

3

2

0/909
0/888
0/873
0/818
0/793
0/736
0/722
0/727
0/720
0/693
0/671
0/619
0/873
0/862
0/578
0/842
0/806
0/833
0/699
0/862
0/764

1
0/924
0/896
0/857

میزان تأثیرگذاری ارزشهای مشترك برای کاهش آالم بعد از بحران در جامعه
میزان تأثیرگذاری اعتقادات و باورها در کمک به همنوعان در مواقع بحرانی
راهگشا بودن میزان باورهای مذهبی و اعتقادات مشترك در مواقع بحران
میزان ناراحتی شما در صورت مجبور شدن به ترك منطقه خود
افتخار کردن به عضو این منطقه بودن
میزان تمایل به ادامه زندگی
آگاهی از تهیه و اجرای طرحهای مدیریت بحران در منطقه
میزان آگاهی از عملکرد مسئوالن امور شهری
وضعیتآگاهی از وجود نهادهایی در ارتباط با مدیریت بحران
توانمند ساختن شهروندان از طریق آگاهیرسانی و آموزش
مراجعه به نهادهای شهری جهت مطرح کردن مشکالت شهری
همکاری با نهادهای شهری جهت توسعه شهر
عضویت در سازمانهای خیریه و تعاونی
شرکت در انتخابات و فعالیتهای مربوط به محله
عالقهمند بودن به پیگیری امور منطقه
میزان مطلع کردن دیگران در مواقع بحران از طریق شبکههای اجتماعی
میزان اطالع شما از شرای بحرانی از طریق شبکههای اجتماعی
نقش آگاهکنندگی سازمانهای مردمنهاد محالت در ارتباط با مدیریت بحران
احساس مسئولیت در برابر افراد منطقه خود
داشتن رواب گرم و صمیمی با افراد منطقه
میزان رواب اجتماعی و ارتباطات افراد با یکدیگر در محل سکونت
میزان اعتماد به همسایگان خود در زمان بحران
اعتماد مردم به مدیران شهر در مواقع بحران
احساس مسئولیت مدیران شهر در قبال شهروندان
Extraction Method: Principal Component Analysis
Normalization Rotation Method: Varimax with Kaiser

تحلیل وضعیت متغیرهای تابآوری اجتماعی

بر اساس جدول  7در منطقه یک متغیرهای حس تعلق مکان و باورها با همه متغیرها رابطه معنیدار وجود دارد .بـاالترین
همبستگی مربوط به متغیرهای میزان رواب اجتماعی و باورها و حس تعلق که به ترتیب با حدود  49درصـد و  43درصـد
همبستگی است در این منطقه مشاهده میشود که رابطه متوس و معنیداری نشان میدهد .حس تعلق به مکان نقشـی
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حمایتکننده بعد از هر حادثهای دارد .میتوان گفت در جوامعی که افراد حس تعلق بیشتری به مکان زنـدگی خـود دارنـد
تابآوری از سطح مساعدتری برخوردار است و بازتوانی آنها بیش از سایر جوامع است .آگاهی از مسائل مختلف شـهری
بهخصوص مهمترین جنبه آن یعنی وضعیت بحران مانند عملکرد مسـئوالن در ایـن شـرای  ،وجـود نهادهـای مـدیریت
بحران ،در جریان قرار دادن شهروندان از وجود تهیه و اجرای طرحهـای مـدیریت بحـران و توانمندسـازی شـهروندان و
آموزشهای مهارتی موجبات تعلق به مکان را فراهم میآورد .ازنظر باورها میتوان گفت بـاال بـودن باورهـای مـذهبی و
اعتقادات مشترك در مواقع بحران میتواند راهگشا باشد .داشتن ارزشهای مشترك بین افراد جامعه در زمان تنشها بـر
همیاری همنوعان به یکدیگر نقش مؤثری دارد .از طرفی دیگر میان میزان رواب اجتمـاعی و آگـاهی رابطـه معنـیداری
مشاهده نمیشود .هر مقدار از رواب اجتماعی کاسته شود آگاهی و بهتبع سرمایه اجتماعی افـراد کاسـته میشـود .سـطح
باالی رفاه اقتصادی و مسئولیتپذیری اجتماعی در این منطقه منجر به تقویت تعهد اجتماعی شده است .از طرفـی دیگـر
وجود فرصت توسعه فعالیتهای مدنی ،افتخار و تمایل به ادامه زندگی در این منطقه و نظارت و مطالبـه گـری از نهادهـا
موجب اعتماد عمومی و نهادی شده است.
جدول شماره  .7تحلیل همبستگی پیرسون منطقه یک شهر تهران
باورها
**0/487
0/000
*0/268
0/021
*0/269
0/020
**0/355
0/002
1

آگاهی
0/151
0/199
**0/366
0/001
**0/415
0/000
1
**0/355
0/002

حس تعلق مکان
**0/299
0/010
**0/349
0/002
1
**0/415
0/000
*0/269
0/020

اعتماد عمومی و نهادی
*0/248
0/033
1
**0/349
0/002
**0/366
0/001
*0/268
0/021

میزان رواب اجتماعی
1
*0/248
0/033
**0/299
0/010
0/151
0/199
**0/487
0/000

منطقه 1
همبستگی پیرسون
سطح معنیداری
همبستگی پیرسون
سطح معنیداری
همبستگی پیرسون
سطح معنیداری
همبستگی پیرسون
سطح معنیداری
همبستگی پیرسون
سطح معنیداری

میزان رواب اجتماعی
اعتماد عمومی و نهادی
حس تعلق مکان
آگاهی
باورها

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**Correlation

نتایج حاصل از جدول  8نشان میدهد در منطقه شش شهر تهران بین عمده متغیرها رابطـه معنـیداری وجـود دارد و در
بین آنها بیشترین میزان رابطه معنی داری مربوط به متغیرهای میزان رواب اجتماعی و اعتماد عمومی و نهادی بـا حـس
تعلق مکان و آگاهی است .هم نین بین متغیرها مربوط به حس تعلق مکان و آگاهی و متغیرهای آگاهی و باورها رابطـه
معنیدار نیست و فرض صفر پذیرفته میشود .میزان رواب اجتماعی و ارتباطات افراد با یکدیگر و هم نین میزان اعتمـاد
عمومی و نهادی میتواند باع افزایش تابآوری میشود .وجود اعتماد عمومی و نهادی بر رواب اجتماعی تأثیر گذاشـته
و موجود افزایش آن در این منطقه شده است و این در مواقع بحران ،کمک آفرین خواهد بود .بااینحـال در ایـن منطقـه
عدم آگاهی افراد از وجود نهادهایی در ارتباط با مدیریت بحران و عدم آگاهی از عملکرد مسـئوالن در اجـرای طرحهـای
شهری باع کاهش همکاری افراد در محل میشود .هم نین عدم آگاهی در خصوص مهارت و آموزش و توانایی آنهـا
در مواقع بحران و مدیریت آن بر باورهای افراد از این توانایی تأثیر عکس میگذارد و این خود باع از بین رفـتن حـس
تعلق به مکان بهعنوان یکی از پیشرانها و محركهای اصـلی در کنتـرل و مـدیریت در شـرای بحـران و سـرمایههای
اجتماعی میشود.
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جدول شماره  .8تحلیل همبستگی پیرسون منطقه شش شهر تهران
باورها
*0/271
0/018
*0/283
0/013
**0/313
0/006
0/171
0/140
1

آگاهی
**0/479
0/000
**0/373
0/001
*0/228
0/047
1
0/171
0/140

حس تعلق مکان
**0/486
0/000
**0/476
0/000
1
*0/228
0/047
**0/313
0/006

میزان رواب اجتماعی
1

اعتماد عمومی و نهادی
*0/282
0/014
1

*0/282
0/014
**0/486
0/000
**0/479
0/000
*0/271
0/018

**0/476
0/000
**0/373
0/001
*0/283
0/013

منطقه 6
همبستگی پیرسون
سطح معنیداری
همبستگی پیرسون
سطح معنیداری
همبستگی پیرسون
سطح معنیداری
همبستگی پیرسون
سطح معنیداری
همبستگی پیرسون
سطح معنیداری

میزان رواب اجتماعی
اعتماد عمومی و نهادی
حس تعلق مکان
آگاهی
باورها

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

نتایج حاصل از جدول  9نشان می دهد در منطقه نوزده شهر تهران بیشترین میزان رابطـه معنـیداری مربـوط بـه متغیـر
آگاهی است که با متغیرهای میزان رواب اجتماعی ،اعتماد عمومی و نهادی است .بااینحال میان حس تعلـق مکـانی بـا
رواب اجتماعی و آگاهی رابطه معنیداری مشاهده نمیشود .تعلق مکانی که یکی از محركهـای آن مشـارکت اسـت در
این منطقه مطلوب نیست و موجب کاهش سرمایههای اجتماعی بهعنوان یک رکن اساسی در تـابآوری اجتمـاعی شـده
است .درواقع زمانی که شهروندانی که مورد مشورت قرار نمیگیرند احساس مسئولیتی در محله ندارند و بعد از مدتی کـه
رواب اجتماعی آن در محله کمرنگ میشود نسبت به ترك محله تمایل نشان میدهند .از طرفـی دیگـر همـانطور کـه
برای منطقه شش نیز مطرحشده عدم از آگاهیهای مختلف موجب عدم تعلق مکانی میشود .درواقع زمـانی کـه افـراد از
وجود نهادهایی در ارتباط با مدیریت بحران و عملکرد مسئوالن امور شهری اطالعی داشتند باشـند بـا نهادهـای شـهری
جهت توسعه شهر همکاری میکنند .هم نین این آگاهی موجب میشود اعتمادسازی بین شهروندان و مسئولین صـورت
می گیرد و زمانی که مسئولین شهری احساس مسئولیتی در قبال شهر و شهروندان از خود نشان میدهنـد ،شـهروندان در
امور منطقه و شهر فعاالنه عمل میکنند .به عبارتی شهروندان در زمانی که به مسئولیتپذیری و پاسخگو بودن نهادهای
مدیریت شهر اعتماد داشته باشند ،تمایل بیشتری به مشـارکت در اداره امـور خواهنـد داشـت .امـا عـدم آگـاهی موجـب
تأثیرگذاری بر باورهای ،ارزشها و هنجارهای محله می شود و این تأثیر جهتی منفی خواهد داشت .آگاهی افـراد محـل از
عملکرد مسئوالن در امور شهری باع افزایش اعتماد و احساس مسئولیت در قبال افراد ساکن در محـل سـکونت خـود
میشود .اگر مسئوالن شهری در حوزه مدیریت بحران بهصورت شفاف عمل نکنند افراد نسبت به مسائل منطقـه بـدبین
می شوند و این خود در بلندمدت موجب خواهد شد تا کمک به همنوعـان کـاهش یابـد و ارزشهـای مشـترك کمرنـگ
میشود و ناهنجاریها بروز کند.
جدول شماره  .9تحلیل همبستگی پیرسون در منطقه نوزده شهر تهران
باورها
*0/244
0/029
*0/260
0/020
*0/276
0/013
0/124
0/272
1

آگاهی
**0/604
0/000
**0/573
0/000
0/140
0/215
1
0/124
0/272

حس تعلق مکان
0/156
0/166
*0/234
0/037
1
0/140
0/215
*0/276
0/013

اعتماد عمومی و نهادی
**0/437
0/000
1
*0/234
0/037
**0/573
0/000
*0/260
0/020

میزان رواب اجتماعی
1
**0/437
0/000
0/156
0/166
**0/604
0/000
*0/244
0/029

منطقه 19
همبستگی پیرسون
میزان رواب اجتماعی
سطح معنیداری
همبستگی پیرسون
اعتماد عمومی و نهادی
سطح معنیداری
همبستگی پیرسون
حس تعلق مکان
سطح معنیداری
همبستگی پیرسون
آگاهی
سطح معنیداری
همبستگی پیرسون
باورها
سطح معنیداری

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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حسینی و همکاران /تحلیل تابآوری اجتماعی بر اساس شاخصهای سرمایه اجتماعی ...

برای مقایسه متغیرها تابآوری اجتماعی به تفکیک هر منطقه از آزمون واریانس یکطرفه ( )ANOVAاستفاده شـد .بـر
اساس این آزمون که در جدول  10نشان دادهشده است متغیرهای میزان رواب اجتماعی ،اعتماد عمومی و نهـادی ،حـس
تعلق مکان و باورها در سطح اطمینان  95درصد معنیدار است اما برای متغیر آگاهی این وضعیت معنیدار نیست.
جدول شماره  .10تحلیل واریانس یکطرفه ( )ANOVAمقایسه متغیرهای تاب آور اجتماعی
Sig.
0/001

F
7/135

Mean Square
2/244
0/315

0/016

4/216

1/489
0/353

0/000

32/858

20/020
0/609

0/281

1/277

0/507
0/379

0/000

39/362

35/080
0/891

0/000

16/777

3/723
0/222

df
2
227
229
2
227
229
2
227
229
2
227
229
2
227
229
2
227
229

Sum of Squares
4/488
71/396
75/885
2/977
80/137
83/114
40/041
138/3111
178/351
1/014
90/090
91/104
70/159
202/304
272/464
7/447
50/179
57/826

بین گروهها
درون گروهها
کل
بین گروهها
درون گروهها
کل
بین گروهها
درون گروهها
کل
بین گروهها
درون گروهها
کل
بین گروهها
درون گروهها
کل
بین گروهها
درون گروهها
کل

میزان رواب اجتماعی

اعتماد عمومی و نهادی

حس تعلق مکان

آگاهی

باورها

وضعیت کلی

برای گروهبندی و تحلیل بهتر متغیرها از آزمون تعقیبی دانکن و توکی استفاده شد که نتایج این دو آزمون کامالً یکسان
و مشابه بود( .جدول  )11در خصوص متغیر میزان رواب اجتماعی منطقه یک ضعیفتری وضعیت و مناطق نوزده و شش
وضعیت مطلوبتری را نشان میدهند .هرچند منطقه شش بهترین وضعیت را دارد .در ارتباط با متغیـر اعتمـاد عمـومی و
نهادی و باورها منطقه شش وضعیت بهتری را نشان میدهد .برای شاخص حس تعلق مکانی سه گروه شناسایی شد کـه
هر منطقه در یک گروه قرار گرفت و منطقه شش مطلوبتری حالت را دارد .برای متغیر آگاهی همانطور که در بـاال نیـز
اشارهشده رابطه معنیداری مشاهده نمیشود و تمام منـاطق در وضـعیت ضـعیفی هسـتند .بـرای مقایسـه کلـی منـاطق
موردمطالعه در خصوص متغیرهای تابآوری ضمن معنیدار بودن رابطه میان مناطق ،منطقه شش مطلـوبترین حالـت و
منطقه یک وضعیت متوس و منطقه نوزده شهر تهران ضعیف وضعیت را دارد
جدول شماره  .11آزمون تعقیبی دانکن و توکی در مناطق موردمطالعه شهر تهران
Subset for alpha = 0.05
1
2
3
2/2057
2/4278
2/5468
2/1250
2/1563
2/3816
2/5450
3/0684
3/5649
2/3089
2/3534

مناطق
1
19
6
1
19
6
1
19
6
1
19

میزان رواب
اجتماعی
اعتماد عمومی و
نهادی

حس تعلق مکان
آگاهی
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2/4672
2/3875
2/6261
3/6579
2/3651
2/5978
2/8016

6
1
19
6
1
19
6

باورها
وضعیت کلی

نتیجهگیری
با توجه به اینکه شهرها در مکانهایی بناشدهاند که در معرض انواع مخاطرات طبیعـی و انسـانی قـرار دارنـد و گریـز از
سوانح اجتنابناپذیر است لذا توجه به حف و پایداری شهر و سالمت شهروندان ضرورت مییابد .یکی از ایدههای مهم در
برنامهریزی شهری ،ایجاد شهرهای تاب آور در برابر بحرانهای اجتماعی است .بر اساس گونهبندی در مؤلفه اجتماعی -
فرهنگی ،شاخص ویژگیهای جمعیتی بیشترین اثر را در افـزایش تـابآوری محـالت داشـته اسـت .تـابآوری در برابـر
بحرانهای اجتماعی ،فرایندی است که از شبکهای از ظرفیتهایی مانند سرمایه اجتماعی و از طریق حس تعلق ،احساس
اجتماع ،دلبستگی به مکان و مشارکت در جامعه مدنی ناشی میشود .از طرفـی سـرمایه اجتمـاعی ماننـد سـایر اشـکال
سرمایه اگر موجب تقویت انسجام و تعامالت اجتماعی و اعتماد عمومی و نهادی در جوامع شود موجب افزایش تـابآوری
اجتماعی خواهد شد ( .)Aldrich & Meyer,2015:263با مقایسه بین نتایج پژوهشهای مـذکور و نتـایج حاصـل از
این پژوهش مشاهده میشود که برای سنجش تابآوری شاخصهای مختلفی وجود دارد کـه بایـد بـا توجـه بـه شـرای
مکانی هر منطقه شاخصهای متناسب با آن در نظر گرفته شود.
در پژوهش حاضر نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان میدهد ،متغیرهای باورها باالترین بار را نشان میدهد که میتـوان
آن را عاملهای ارزشها و باورها مشترك نامید .نامگذاری سایر عاملها به دلیل ویژگیهای استخراجشده به ترتیـب بـه
این صورت میباشد؛ حس تعلق مکانی ،آگاهیدهنده ،مشـارکتپذیری ،شـبکههای اجتمـاعی-نهـادی مـدیریت بحـران،
صمیمیت و مسئولیتپذیری ،اعتماد اجتماعی و اعتمادسازی نهادی .نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج پژوهش منطقی و
همکاران ( )1395در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که سرمایه اجتماعی بر تابآوری ،توانمندسـازی و عملکـرد نوآورانـه
تأثیر مثبت و معنیداری میگذارد .هم نین نوریس1و همکارانش ( )2008نیـز ایـن فـرض را تائیـد میکننـد کـه جوامـع
جغرافیایی با سطح باالیی از سرمایه اجتماعی ،اثربخشی جمعی و دسترسی به منابع اقتصادی-اجتماعی بهطور معنـیداری
در پس از بحران عملکرد بهتری از خود نشان میدهند که با نتایج این پژوهش همسو است .هم نـین رهنمـا و رضـوی
( )1391نشان میدهند که تأثیرگذاری حس تعلق مکانی در افزایش سرمایههای اجتماعی از طریـق متغیرهـای هم ـون
مشارکت قابل حصول است ،بهعبارتدیگر در یک رابطه علی غیرمسـتقیم ،تقویـت حـس تعلـق مکـانی باعـ افـزایش
مشارکت و افزایش سرمایه اجتماعی میگردد که با یافتههای این تحقیق برای هر سه منطقه موردمطالعه در شهر تهـران
همسو است .روستا و همکاران ( )1397اظهار میکنند که تقویت مشارکت بهصورت غیررسـمی موجـب بهبـود و ارتقـای
سایر عوامل تأثیرگذار بر سرمایه اجتماعی ازجمله مشارکت رسمی و اعتماد نهادی میشود .رضویان و همکـارانش ()1396
در شهر تهران بر معنیدار نبود مشارکت اجتماعی و آموزش تأکید میکنند و عدم حس تعلق مکانی را بهعنوان مهمترین
عامل در وضعیت نابسامان تابآوری اجتماعی شناسایی میکند .سلمانی و همکارانش ( )1395در ارتباط بـا نـواحی شـهر
تهران که منطقه یک نیز بخشی از آن است بر تأثیرگذاری بالقوه شاخصهای آگاهی و مشارکت تأکید میکنند .هم نین
ویکس2و همکارانش ( )2017استدالل میکنند که در مواردی که دولتها در خصوص بحـران پاسـخگو و مسـئولیتپذیر
بودند و رسانهها نیز نقش آگاهی کننده داشتند افراد فرصت بهتری برای ارائه دیدگاههای خود در ارتباط با تابآوری محل
زندگی خود داشتند که با نتایج بهدستآمده تحقیق برای منطقه یک همسو نیست .نیکمردنمین و همکاران ( )1393نیز در
1. Norris
2. Wickes
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همین ارتباط نشان میدهند که حس تعلق شهروندان تأثیر مثبتی در تابآوری اجتماعی دارد .بااینحال بیان میکنند کـه
عدم مشارکت افراد در مباحثی مانند آموزش ،عدم اطالعرسانی و آگاهی سازمانهای مربوطـه در ارتبـاط بـا آمـوزش یـا
بهعبارتدیگر ایجاد مهارت و آگاهی و توانمندسازی شهروندان در مواجهه با بحرانها موجب کاهش تـابآوری اجتمـاعی
میشود که این با یافتههای بهدستآمده در ارتباط با میزان رواب اجتماعی منطقه یک و حس تعلق به مکان و باورهـا در
مناطق شش و نوزده همسو میباشد .بر اساس نتایج حاصلشده از تحلیل همبستگی در منطقه یک بـاالترین همبسـتگی
مربوط به متغیرهای میزان رواب اجتماعی و باورها و کمترین همبستگی مربوط به متغیرهای آگـاهی و روابـ اجتمـاعی
میباشد .معرب و همکارانش ( )1397در ارتباط با منطقه یک و در خصوص روابـ اجتمـاعی بیـان میکنـد آن ـه مـورد
افزایش رواب اجتماعی و بهتبع مشارکت که زیرمجموعه این شاخص است میشود ناشی از بـاال بـودن سـرانه فضـاهای
فرهنگی است که در این منطقه وجود دارد .استفاده از مکانهای فرهنگی بهعنوان نقطه قوت ،بـهمنظور افـزایش آگـاهی
شهروندان عمل میکند که این تحقیق این مورد را پشتیبانی نمیکند .درواقع عوامل دیگری غیـر از فضـاهای فرهنگـی
هم ون توانمندسازی و مهارت شهروندان ،آگاهی آنها از عملکـرد مسـئوالن و تهیـه و اجـرای طرحهـای میتوانـد در
تابآوری منطقه یک تأثیرگذار باشد و همانطور که یافته بهدستآمده برای این منطقـه در ایـن خصـوص قابـل صـدق
نیست .فنی و معصومی ( )1395در مقایسه ای که در ارتباط با دو محله در منطقـه یـک و نـوزده انجـام دادنـد ،اسـتدالل
میکنند که محله منتخب منطقه نوزده سطح باالتر تابآوری اجتماعی را نسبت به منطقه یک نشـان میدهـد کـه ایـن
همسو با نتایج این تحقیق نیست اما در کلیه شاخص وضعیت برعکس میباشد .در منطقه شـش بـین برخـی از متغیرهـا
رابطه معنیداری وجود ندارد و در بین آنها بیشترین میزان رابطه معنیداری مربوط به متغیرهای اعتماد عمومی و نهادی
و حس تعلق مکان است .کمترین همبستگی در بین متغیرها مربوط به آگاهی و باورها است .بااینحال بر اسـاس تحلیـل
واریانس یکطرفه این منطقه مطلوب ترین وضعیت را در بین سایر مناطق موردمطالعه دارد .در منطقه نوزده شـهر تهـران
بین هیچکدام از متغیرها رابطه معنیداری کامل وجود ندارد و در بین آنها بیشترین میزان رابطـه معنـیداری مربـوط بـه
متغیر اعتمادسازی عمومی است که با متغیرهای میزان رواب اجتماعی ،حـس تعلـق بـه مکـان ،آگـاهی و باورهـا رابطـه
معنیدار وجود دارد .بررسی همبستگی بین متغیرها نشان میدهد بیشترین همبستگی مربوط به آگاهی بـا میـزان روابـ
اجتماعی و اعتماد عمومی و نهادی است .این منطقه در مقایسه با دو منطقه دیگر وضـعیت ضـعیفتری را در ارتبـاط بـا
تابآوری اجتماعی نشان میدهد و بیشتر در معرض آسیبها مختلف قرار میگیرد .بهطورکلی بر اساس آن ـه حاصـل از
این تحقیق است ،میتوان اشاره کرد که بهرهمندی از شبکههای اجتماعی محلی و شفافیت مسئوالن شهر در ارتبـاط بـه
مدیریت بحران و آگاهیرسانی به شهروندان در خصوص مسائل مختلف و فضاهای عمومی برای مواقع بحران و افزایش
و تقویت احساس تعلق به مکان موجب تابآوری اجتماعی در مناطق مختلف شهر تهران میشود.
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