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 .1استاد ،دانشکدة علوم زمین ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .2دانشیار ،دانشکدة علوم زمین ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .3دکتری شهرسازی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
 .4دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران

(تاریخ دریافت2901/90/21 :؛ تاریخ پذیرش)2901/21/90 :

چکیده
امروزه ،آسیبپذیری شهرها و بهویژه بافتهای قدیمي و فرسوده در برابر سوانح طبیعي ،بهعنوان مسئلهای جهاني پیشِ روی متخصصان
رشته های گوناگون قرار گرفته است .با توجه به شرایط و موقعیتي که بافت فرسودة منطقة  21شههرداری تههران در توسهعة اقتصهادی و
فرهنگي کالنشهر تهران دارد ،و عدم توجه و رسیدگي مناسب ،شهرایط در بعهد اجتمهاعي تها آوری در منطقهة مهورد نرهر در ویهعیت
نابساماني است ،سنجش میزان تا آوری اجتماعي بهمنرور مواجهة مطلو با پیامدهای سوانح طبیعي یروری اسهت .تحقیه حایهر از
نرر هدف ،کاربردی و از نرر روشِ بررسي ،توصیفي  -تحلیلي است .حجم نمونه نیز براساس فرمول کوکران 099 ،نفر برآورد شد که بهه
روش تصادفي انتخا شدند .بهمنرور تجزیهوتحلیل دادهها از آزمونهای آماری تی تکنمونهای و مدلسازی معهادت سهااتاری بههره
گرفته شد .نتایج نشان داد ویعیت تا آوری اجتماعي در منطقة  21در شرایط نامطلوبي قرار دارد ،شایان ذکر است این امهر بها تحلیهل و
ارزیابي سه مؤلفة آموزش شهروندی ،مشارکت اجتماعي و حس تعل مکاني انجام گرفت که مؤلفة حس تعل مکهاني در ایهن منطقهه در
ویعیت نابسامانتری است.

کلیدواژگان
بافت فرسوده ،تا آوری ،تا آوری اجتماعي ،سوانح طبیعي.
 نویسندة مسئول ،رایانامهmo_khazaee@sbu.ac.ir :
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مقدمه و بیان مسئله
شهرها بهعنوان پیچیدهترین ساختة دست بشر ،با ریسک هکا سسکتردها  ،هک بکهدلیک ازکیای
مخاطرات و ه بهدلی آسیبپذیر چندسانهشان مواجه هستند و با وجود پیشکرزت زنکاور هکا
نوین ،مخاطرات محیطی در بسیار از شهرها جهان هنوز حادثهساز و بحرانزاست .سازمان مل
در سیارشی دربارة حوادث طبیعی و توسعة پایدار ،پرس هایی را بهطور واضح بیکان رکرده اسکت:
آیا توسعة پایدار با هدف راه

زقکر و حااتکت محکی زیسکت ،مکیتوانکد بکدون درنگرسکرزتن

مخاطرات طبیعی و آثار آنها موزقیتآمیی باشد؟ آیا زمین میتواند ازکیای

هیینکههکا و خسکارات

ناشی از حوادث را تحم رند؟ (.)U.N. Commission on Sustainable Development, 2001, p.14
روتاه ترین جواب پرس ها یادشکده ،خیکر اسکت .بنکابراین ،بررسکی و سکنم

میکیان و ابعکاد

تابآور شهرها و زضکاها شکهر در مواجهکه بکا مخکاطرات محیطکی و موضکوعات تبعکی آن
ضرور است .حوادث رخداده در سالیان اخیر نشان میدهکد جوامک و ازکراد بکهطکور زیاینکدها
آسیبپذیر شدهاند و ریس ها نیی ازیای

یازته است .تبیین تابآور در برابکر سکوانح ،در وا ک ،

شناخت نحوة تأثیرسذار ترزیت ها اجتمکاعی ،ا تاکاد  ،نهکاد  ،سیاسکی ،اجرایکی و جوامک
شهر در ازیای

و شناسایی ابعاد مختلف تابآور در شهرهاست .در این میان ،نوع نگکر

این موضوع و نحوة تحلی آن ،از ی
آن نق

بکه

طرف ،در چگونگی شناخت تاب آور وض موجود و عل

رلید دارد و از طرف دیگر ،سیاستها و ا دامات تقلی خطر و نحوة رویارویی بکا آن را

تحت تأثیر اساسی رار میدهد .از این رو ،تبیین رابطة تاب آور در برابر سوانح و راه

آثار آن،

با توجه به نتایمی ره دربرخواهد داشت و تأرید ره این تحلی بر بعد تابآور میرند ،اهمیت
زیاد دارد .در وا  ،هدف از این رویکرد ،راه

آسیب پکذیر شکهرها و تقویکت توانکاییهکا

شهروندان برا مقابله با خطرات ناشی از تهدیداتی مانند و وع سوانح طبیعی است .بکا ایکن حکا ،
ریس

راه
ره ریس

و آسیبپذیر  ،اغلب تا بعد از و وع سوانح نادیده انگاشته مکیشکوند .در شکرایطی

و نبود طعیتها در حا رشد هستند ،تابآور به عنوان ماهوم مواجهه بکا اخکتت،ت،

غازلگیر ها و تغییرات معرزی میشود.
بخ

مرری شهر تهران مشتم بر هستة تاریخی و دیمی ،و نیی دربرسیرنکدة ممموعکها از
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زضاها و بازتها سوناسون شهر است ره تقریباً در میانة جغرازیکایی دو سسک بکیرم شکما و
جنوب تهران و در بخ

میانی این دشت رار دارد .بازتهکا مسککونی و شکهر وا ک در ایکن

بخ  ،بنا به خالت تاریخی خود میتواند در برابر عدم تعکاد هکا ناشکی از بکروز زلیلکه دچکار
نابسامانیها زیییکی حاد شود و بحران حیات شهر را بهوجود آورد .در چنکین وضکعیتی خطکر
زلیله ،همة این منطقة شهر و بهویژه بازت زرسوده و مرری آن را بهشدت

تهدید میرند ( JICA,

.)2001, p.142
بازت زرسودة منطقة  21شهر تهران رمبودها و نارساییها ِ جد در زمینهها اجتمکاعی دارد.
عواملی از بی مهاجرت سارنین اصلی از ایکن منکاطب بکه نقکاگ دیگکر شکهر ،ورود مهکاجرانی بکا
پایگاهها متنوع ا تااد و زرهنگکی و جکایگیینی آنهکا در ایکن بازکت ،رمبکود همبسکتگیهکا
اجتماعی ،زقدان آموز

صحیح شهروند در همة حوزهها بهویکژه مواجهکة معقکو و منطقکی بکا

سوانح طبیعی و در نتیمه رمبود حس تعلبِ مککانی در سکارنان ایکن منکاطب رکامتً مشکهود اسکت
(شهرری و همکاران ،2931 ،ص39؛ رضایی ،2933 ،ص)241؛ با و وع زلیله ا مخرب ره محتم
نیی می باشد ،خسارات و تلاات جانی و مالی زیاد بر شهر تهران تحمی خواهد شد .ب از بکروز
چنین حادثة دهشتناری بر برنامهرییان و مسئو،ن مدیریت شهر است ره بایسکتههکا مسکئولیتی
خود را انمام داده تا بتوانی مییان این خسارت را تا حکد امککان رکاه

دهنکد .بنکابراین ،در ایکن

تحقیب تاب آور اجتماعی بازتِ زرسودة منطقة  21شهر تهران در مواجهه با سوانح طبیعی بهعنوان
موضوع و مسئلة تحقیب مد نگر است ره این مه  ،از طریب پرس ها زیر تحلی و ارزیابی شکده
است.
 .2تابآور اجتماعی در بازت زرسودة منطقة  21شهر تهران در چه وضعیتی است؟
 .1مه ترین عام در بروز این وضعیت ،در منطقة  21شهر تهران ردام است؟
مبانی نظری
مفهوم تابآوری

تابآور به ترزیت سیست ها ارولوژیکی برا جذب اختت،ت و نیی بکرا حاکب بازخوردهکا،
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زرایندها و ساختارها ،زم و ذاتی سیست ( )Adger et al., 2005, p.5اطتق میشود .یا به تعریای
دیگر ،شدت اختتلی ره ی

سیست می تواند جذب رند ،ب از اینکه ساختار آن از طریب تغییرات

بنیادین ،به ساختار دیگر تبدی شکود ( .)Holling & Gunderson, 2002, p.24امکروزه تکابآور
راهی برا تقویت جوام با استااده از ترزیتها آنها است (.)Karrholm, 2014, p.121
تابآور میتواند ماهومی هنمار و توصیای باشد ،در حالی رکه پایکدار بکهعنکوان ماهکومی
هنمار است ره دروا از ایکدة اساسکی عکدالت دروننسکلی و بکروننسکلی نشکأت سرزتکه اسکت
( .)Speranza et al., 2014, p.114تابآور در شهرساز در دهة  233۱یعنی حدوداً دو دهه پس از
مطرحشدن آن ،تاهر شد البته تابآور شهر هنوز زا کد تعریکف روشکن اسکت و در مواجهکه بکا
تغییرات ا تااد  ،جهانیشدن ،تکنولوژیکی ،زرهنگی و بهطور رلی همة بحرانهایی مطرح میشکود
ره شهر با آنها مواجه میشود ( .)La & Stead, 2013, p.201بهطور رلی میتوان ماهوم شهر تابآور
را نسبی تلقی ررد ،همة شهرها در حا تغییرند ،ولی برخی تغییرات بهطور تدریمی و برخی بهطکور
ناسهانی بروز میرنند .تشخیص زودهنگام تغییرات و آثار آنها بر رو شهر و برنامهریی و طراحکی
براساس این تشخیص میتواند به مییان اب توجهی سبب ارتقا تابآور شهر در برابکر تغییکرات
بهوجودآمده باشد (.)Desouza & Flanery, 2013, p.93
ادامة جدول  .1تعریفهای تابآوری

تعریف

صاحبنظر(ان)


تابآور به این معناست ره جامعه ادر به تحم سوانح طبیعی شدید است ،بدون آنکه دچار
مایلتی ()2333

خسارات عمده ،آسیب ها ،تو ف در تولید یا راه

ریایت زندسی شود و بدون دریازت رم

زیاد از بیرون جامعه.
ادسر ()1۱۱۱
پلیج ()1۱۱9

درت سروه ها و جوام برا انطباق با زشارها خارجی و تخریبهایی است ره در نتیمة
تغییرات اجتماعی ،سیاسی و ...بهوجود میآید.
توانایی عاملی اجتماعی برا مقابله یا انطباق با تن ها مخاطرهآمیی.

پاتون و جانستون تابآور وسیلة اندازه سیر چگونگی عملکرد ازراد و جوام در ساز
()1۱۱1

با وا عیتی تغییریازته و

بهرهسیر از امکانات جدید است.

پندا و همکاران زرد ،جامعه ،اروسیست  ،یا شهر ره در مقاب خطر و زشار تابآور دارد ،بهسرعت به شرای
()1۱۱1

متعاد بازمیسردد ،یا اینکه بهآسانی شرای خود را بهسونها جدید تغییر میدهد.
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ادامة جدول  .1تعریفهای تابآوری

صاحبنظر(ان)


تعریف

رارتر و همکاران تابآور به ترزیت جذب و عملکردها

اساسی و ویژه طی سوانح و نیی ترزیت بازیابی

( ،1۱2۱ص)1
موبرم و
سیمونسن (1۱22؛
)1۱۱1
بون و همکاران
()1۱2۱
ترنر ()1۱29

«برسشت به تعاد » پس از سانحه
بر اهمیت آموز

در تابآور

بحرانی و استااده بهینه

اطتق میشود.

تأرید دارند .بهعبارتدیگر توانایی رسب تمربه از شرای

از این تمارب در آینده است.

تابآور زرآیند پویایی است و در ازراد به وجود میآید ره میتوانند با سذشت زمان خود را با
شرای منطبب و به شرای پاسخ دهند .این زرایند به آنها این امکان را میدهد ره بتوانند سرپا
بایستد و عملکرد سال خود را

حاب رند.

زرآیند دسرسونی تقویت ترزیت جمعیت ،جوام  ،سازمانها و پی بینی ،بازدارندسی ،بازیابی و
دسرسونی رشورها پس از و وع شوکها ،استرس و تغییرات را تابآور

مینامند.

رارهل و همکاران شدت اختت،تی ره سیست میتواند آن را جذب رند ،ب از اینکه ساختار سیست از طریب تغییر
()1۱24
ریوتوم و المابر
()1۱22

متغیرها و زرایندهایی ره رزتار آن را رنتر میرند ،به ساختار متااوتی تبدی

شود.

تابآور به ترزیت سیست ها ارولوژیکی برا جذب اختت،ت و نیی برا حاب بازخوردها،
زرایندها و ساختارها ،زم و ذاتی سیست اطتق میشود.

منب  :رضایی ،2931 ،ص13

تابآور زرایند پویا و در حا رشد توصیف شده است ره نهتنها به ترزیت و توانایی جامعه
در مقابله با زمای ناشی از بروز سوانح وابسته است ،بلککه توانکایی عملککرد و رکارایی سیسکت در
سطحی با،تر از ب را با توجه به تمارب رسبشده ،توضیح میدهد .بنکابراین ،تکابآور در ایکن
تعریف ،ترزیتی از ی
اب

سیست است ره پتانسی تطبیب با سوانح را بهمنگور دستیابی و یا حاب سطح

بولی از عملکرد و ساختار ایماد میرند .شایان توجه است ترزیت و توانایی تطبیب ،مه تکرین

شاخص سیست ها تابآور محسوب شده و بازتوانی و احیا ،ترزیت تحم و جذب زشار ،سرعت
بازسشت به شرای عاد  ،تثبیت و ارتقا مو عیت سیست و عملککرد آن در ردههکا بعکد

کرار

میسیرند (رزیعیان و همکاران ،293۱ ،ص.)91
تابآوری اجتماعی

اسر توجه به جنبهها اجتماعی در تابآور بیشتر از توجه به زیرساختها رالبد و زیییکی در
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مدیریت بحران اهمیت نداشته باشد ،دستر به همان انکدازه اهمیکت دارد (.)Lucini, 2013, p.255
در جایی ره جنایت ،بیخانمانی ،بیکار و بحثها مربوگ به تغذیکه نامناسکب و آمکوز
نمایان است ،دیگر نمیتوان برا مسائ پیشگیر از بتیا اهمیت زیکاد

ائک شکد

نارکازی

( Cutter et al.,

 .)2008, p.7بنابراین ،ماهوم تابآور سامبهسام تکام یازت و توجه از ماهوم اولیکة ارولکوژیکی آن
به سمت ماهوم اجتماعی ارولوژیکی و سکسس ،بکه سکمت ماهکوم اجتمکاعی جلکب شکد

( & Keck

 .)Sakdapolrak, 2013, p.9اصطتح تابآور اجتمکاعی اولکینبکار توسک ادسکر مطکرح شکد .و
تابآور اجتماعی را بهعنوان توانایی سروهها یا جوام برا مقابله با تن ها خارجی و اختت،ت
در مواجهه با تغییرات اجتمکاعی ،سیاسکی و محکی زیسکتی تعریکف مکیرنکد (.)Adger, 2000, p.1
تابآور اجتماعی شام شرایطی است ره تحت آن ازراد و سروهها اجتماعی با تغییرات محیطکی
انطباق مییابند .بهطور رلی ،ابلیت تابآور اجتماعی ،توان ی

اجتماع برا برسشت به تعاد یکا

پاسخ مثبت به مایبتها است (.)Keck & Sakdapolrak, 2013, p.13
با آنکه هنوز در تعریف و شاخصساز ایکن ماهکوم ابهامکات زیکاد وجکود دارد

( Sapirstein,

 ،)2006, p.4ولی همة تعریفها موجود دربارة تابآور اجتماعی به ترزیتها ازراد ،سازمانها
یا جوام برا تحم رردن ،جذبرردن ،تطبیب و تبدی در برابر تهدیدات اجتماعی از هر نوع ،توجه
میرنند .تابآور اجتماعی مراح مختلای دارد و بهطور اب متحگها باعکث دوام و اسکتحکام
اجتماع میشود .سطح انعطافپذیر سروهها مختلف در ی

اجتماع تااوت دارند و عکسالعمک

آنها نیی در موارد بحرانی متااوت است (.)Maguire & Hagan, 2007, p.16
با مقایسة اجتماعات سوناسون به این نتیمه میرسی ره عواملی ماننکد هویکت رکه باعکث ایمکاد
پاسخها متااوت در جوام سوناسون نسبت به بتیا مشابه میشوند ،سبب ایماد سطوح مختلکف
تابآور در جامعه میشوند ( .)Cumming, 2011, p.142وجود سکروههکا اجتمکاعی بکا شکرای
اجتماعی ،ا تااد و مییان آسیبپذیر متااوت در ی
سروهها مختلف در ی

جامعه نسبت به ی

اجتماع به این معنکا اسکت رکه تکابآور

حادثه متااوت است .سروهها آسکیبپکذیر اجتمکاع

مانند سالخوردسان ،بچهها یا ازراد با شرای نامساعد اجتماعی ممکن است مناب و امکانکات رمتکر
بهمنگور مقابله با بتیا در دسترس داشته باشند .شرای اجتماعی باعث مکیشکود تعکداد از اعضکا
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جامعه در اثر مایبتها وارده رمتر تأثیرپذیر باشند و بعضیها بیشتر ( .)Oxfam, 2005, p.1در این
حالت ایماد شرای مساعد بهمنگور توانکارردن سکروههکا آسکیبپکذیر اجتمکاعی نکوعی خت یکت
محسوب میشود و باعث ارتقا تابآور اجتماعی میشکوند (.)Yee & Meli char, 2014, p.453
برا مثا  ،وجود شبکهها اجتماعی نیدی

و صمیمی سبب ارتقا تابآور بیرمسا،ن در برابر

جنبهها منای پیر میشود .با آنکه در برخی موارد عام هایی ره باعث آسیبپذیر مکیشکوند بکا
آنهایی ره باعث تابآور میشوند ،همسوشانی دارند؛ ولی این مسئله ره یک

جامعکة آسکیبپکذیر

تابآور ندارد ،عمومیت ندارد .ممکن است در جامعها آسیبپذیر بکا ،باشکد ،ولکی ارتباطکات
اجتماعی به در

و باشد ره برسشت از حالت آسیبدیده زودتر رخ دهد ،بنابراین ،در این حالکت

با وجود آسیبپذیر با ،تابآور با،ست (.)Shaw et al., 2014, p.194
بعد تابآور اجتماعی تأرید بر تحقب «پایدار اجتماعی» در برابر سوانح ،از ی سو ،و بر
شک سیر و حاب سروهها اجتماعی و جوام محلی از سو دیگر ،در زرایند بازتوانی بعد از
سوانح از طریب ارتقا سرمایة اجتماعی است و به ارتقا حس «دلبستگی به مکان» ،حس جامعه
محلی ،ازیای

مشاررت سارنین در بازساز  ،و شک سیر پیوندها اجتماعی رم

میرند و

بازتوانی و بازساز جامعة محلی با حاب نگامها اجتماعی موجود را در زمان سانحه و نیی در
جامعه محلی بعد از سانحه تسهی میرند (ل  ،2931 ،ص.)34

ی

ماسویر و هاسان ( )1۱۱1براساس جم بند نگرها تعداد از اندیشمندان معیارهایی را بکرا
سنم

تابآور اجتماعی معرزی رردند ره عبارتاند از اعتماد ،مدیریت ،سرمایة اجتماعی ،میکیان

اشتراکها سارنان ،پیوستگی اجتماعی و حس اجتماع ،تقسی رار و همکار  ،ارز ها ،نگر ها و
هنمارها حاضر ،ارتباطات و اطتعات ،مناب مورد نیاز (.)Maguire & Hagan, 2007, p.19
شاخصهای سنجش تابآوری اجتماعی از نظر برخی دانشمندان

ادسر ( )1۱۱۱معتقد است جوامعی ره در آنها با تنوع مناب مواجهی  ،بهدلی انعطکافپکذیر بکا،تر،
تابآورترند .او مهاجرت و استرس جابهجایی شایان توجه جمعیکت را اغلکب نشکانها از شکسکت
تابآور اجتماعی میداند ،زیرا مهاجرت اغلب بر زیرساختها اجتماعی هکر جامعکه اثکر مناکی
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میسذارد .از سایر عناصر مؤثر بر تابآور اجتماعی ،بر طبب برداشت از نگریات ادسکر ،همککار و
مشاررت شهروندان ،همبستگی اجتماعی ،داشتن هویت واحد ،حس تعلب ،وجود امنیت و زراسیکر
اجتماعی را میتوان استخراج ررد ( .)Adger, 2000, p.18پلینگ و هایکگ ( )1۱۱2معتقدنکد روابک
اجتماعی غیررسمی بهترین منب برا حاب ترزیتها بهمنگور ایمکاد تکابآور اجتمکاعی و تغییکر
جهت جمعی است ( .)Pelling & High, 2005, p.31راتر ( )1۱۱3مینویسکد تکابآور اجتمکاعی
میتواند از طریب ثروت ،بیمه ،دسترسی به مناب مالی ،شبکههکا اجتمکاعی ،مشکاررت اجتمکاعی و
درک خطر از سو جامعه ازکیای

یابکد ( .)Cutter et al., 2008, p.9سکیننر و همککاران ( )1۱۱3در

پژوهشی چهار عنار مییان دارایی ،انعطافپذیر  ،ترزیت برا خودسازماندهی و ترزیت یادسیر
ی

جامعه را بهعنوان اجیا رلید تکابآور اجتمکاعی معرزکی مکیرننکد و معتقدنکد تکابآور

اجتماعی در سه مقیاس محلی ،منطقها و ملی اب بررسی است ،در حکالی رکه ایکن سکه سکطح بکه
یکدیگر مرتب اند (.)Cinner et al., 2009, p.3
تابآوری اجتماعی و سوانح طبیعی

اخیراً محققان سه ترزیت برا تابآور تعریکف رکردهانکد :مقاومکت ،سکازسار و تغییرپکذیر

.

مقاومت یا ترزیتِ غلبه ،مربوگ به توانایی سیست ها تابآور برا غلبه بر شوک ها و بازسشت به
شرای مناسب در مراح پس از وا عه است .ترزیتِ سازسار مربوگ به ا داماتی است ره ازراد یا
جامعه از به رارسیر تمارب سذشته برا راه

آثار پی بینکیشکده شکوکهکا ،انمکام مکیدهنکد.

تواناییها و مهارتها ،زم برا سازسار  ،بکا منکاب و توانکاییهکا ،زم بکرا مقابلکه متاکاوت
میباشند .تغییرپذیر نیی مربوگ به تواناییها ازراد برا تغییر ساختارها و سیست هکا وسکی تکر
مهمی ره سرمایة اجتماعی در ساختن ،حاب و تقویت این سه ترزیت ایاکا

است .البته باید به نق

میرند ،توجه ررد (.)Bernier & Meinzen-Dick, 2017, p.6
فرضیههای پژوهش
زرضیهها پژوه

به شرح زیر بیان میشود.
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فرضیةاصلی :1تاب آور اجتماعی در بازکت زرسکودة منطقکة  21شکهر تهکران در وضکعیت
نابسامانی است.
 زرضیة زرعی  :2-2حس تعلب مکانی در بازت زرسودة منطقة  21شهر تهران در وضعیتنابسامانی است.
 زرضیة زرعکی  :1-2مشکاررت اجتمکاعی در بازکت زرسکودة منطقکة  21شکهر تهکران دروضعیت نابسامانی است.
 -زرضیة زرعی  :9-2آموز

شهروند در بازت زرسودة منطقة  21شهر تهران در وضعیت

نابسامانی است.
فرضیةاصلی :2رمبود حس تعلب مکانی مهک تکرین عامک در وضکعیت نابسکامان تکابآور
اجتماعی در بازت زرسودة منطقة  21تهران است.
روش پژوهش
تحقیب حاضر از نگر هدف ،راربرد و از نگر رو
پژوه

بررسی ،توصکیای  -تحلیلکی اسکت .در ایکن

با توجه به مسئله و هدف تحقیب ،واحکد تحلیک  ،خکانوار در محکتت موجکود در بازکت

زرسودة منطقة  21است .از این رو ،جامعة آمار این پژوه

همة خانوارها سارن در محلهها

موجود در بازت زرسودة منطقة  21رتنشهر تهران است .جمعیت جامعة آمار این تحقیب ،طبکب
آخرین سرشمار در سا  12۱233 ،2932نار بوده است ،بنابراین ،حم نمونکه براسکاس زرمکو
رورران 4۱۱ ،نار برآورد شد ره به رو

تاادزی انتخاب شدهانکد .پکس از جمک آور دادههکا از

طریب پرسشنامه و مشاهدات میدانی بهمنگور تمییهوتحلی دادهها از نرمازیارها آمکار  SPSSو
 PLSبهره سرزته شد.
محدودة مورد مطالعه

منطقة  21با وسعت  21۱۱هکتار 1/9 ،درصد محدودة تهران را پوش

میدهد .این منطقه به شک

ناحیه و  19محله تقسی میشود .منطقة  21از شما به مناطب  1و ( 1خیابان انقتب) ،از شرق بکه

 566

مدیریت سرمایة اجتماعی ،دورة  ،4شمارة  ،4زمستان 9316

مناطب  29و ( 24خیابان  21شهریور) ،از جنوب به مناطب  22و ( 21خیابان شو ) و از غرب بکه
منطقه ( 22خیابانها حازب و وحدت استمی) محدود میشود .جمعیت ایکن منطقکه در آخکرین
سرشمار ( )2932معاد  12۱233نار است 32 .هیار خانوار در این منطقه زندسی میرنکد رکه از
این تعداد 291114 ،مرد و  221414زن بودند.
منطقة  21علی رغ برخوردار از ویژسیهایی مانند کدمت و ارز

تکاریخی ،وا ک شکدن در

مرری ثق ارتباطات درونشهر و دربرسرزتن لب تمارت شهر یعنی بازار دی تهران ،بکه اسکتناد
به مطالعات مختلای ره در این زمینه انمام سرزته است ،بسیار شککننده اسکت ،از ایکن رو ،در ایکن
تحقیب ،منطقة  21برا مطالعه انتخاب شد (شهرری و همکاران2931 ،؛ رضایی2933 ،؛ ساسانپور
و همکاران 2931 ،و ا تباس از طرح تاایلی منطقة  21شهر تهران.)2932 ،

شکل  .1نقشة موقعیت بافت فرسودة منطقة  11در تهران

روش گردآوری و تحلیل دادهها

دادهها این پژوه

از دو طریب اسناد – رتابخانها و پرسشنامها جم آور شکده اسکت .بکا

توجه به ماهیت پرسشنامه و مؤلاه ها مورد بررسی ،طیف لیکرت برا اتهار نگرها شکهروندان
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بهرار سرزته شد و روشن است اسر ازکراد سیینکههکا خیلکی مخکالف و مخکالف را در پرسشکنامه
عتمت بینند (مقدار عدد  2و مقدار عدد  ،)1یعنی تاب آور اجتماعی در بازت زرسودة منطقة
 21شهر تهران در وضعیت نابسامانی است و اسر سیینة متوس یعنکی مقکدار عکدد  9را عتمکت
بینند ،هیچ نتیمها استنباگ نمیشود؛ بهعبارتی عدد  9ی

مرز بین نابسکامانی و بسکامانی اسکت و

اسر ازراد سیینه ها موازب و خیلی موازب به ترتیب ،مقادیر عکدد  4و  2را عتمکت بیننکد ،یعنکی
تاب آور اجتماعی در بازت زرسوده منطقة  21شهر تهران در وضعیت بسامانی است .روشن است
آمارة آزمون این زرضیه آمارة تی ت نمونه ا با عدد ثابت  9است ،یعنی اسر میانگین مقدار عکدد
تابآور اجتماعی از نگر آمار از عدد  9روچ تر باشد ،تابآور اجتماعی در بازکت زرسکودة
منطقة  21شهر تهران در وضعیت نابسامانی است .همچنین ،بایکد اشکاره رکرد رکه مکد معکاد،ت
ساختار تحلیلی چندمتغیر بسیار و از خکانواده رسرسکیون چنکدمتغیر بکوده و ضکمن بیکان
د یب تر بس مد خطی ،به محقب امکان می دهکد ممموعکها از معکاد،ت رسرسکیون را بکه طکور
ه زمان آزمون رنند و از آنما ره این تحقیب از نوع همبستگی است ،مد ساز معاد،ت ساختار
بهرار سرزته شد.
یافتهها
برا آزمون زرضیهها تحقیب ،آزمون تی ت نمونها با ارز

آزمون  9اجرا شد .بهطور ره اسر

میانگین متغیر حس تعلب به مکان ،مشاررت اجتماعی ،آموز

شهروند و تابآور اجتماعی از

نگر آمار از عدد  9روچ تر باشد ،این متغیرها و در نهایکت ،تکابآور اجتمکاعی در وضکعیت
نابسامانی رار دارد.
جدول  .1میانگین و انحراف معیار پاسخها به احساس تعلق به مکان

نوع

تعداد

میانگین

انحرافاستاندارد

حس تعلب به مکان

2۱۱

1/2111

۱/3211۱

مشاررت اجتماعی

2۱۱

1/4312

۱/32399

2۱۱

1/1413

۱/12323

2۱۱

1/423۱

۱/12112

آموز

شهروند

تابآور اجتماعی
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جدول  .3نتایج آزمون تی تکنمونه

آمارةتی

درجهآزادی

سطحمعناداری

احساس تعلب به مکان

-4/342

33

۱/۱۱۱

مشاررت اجتماعی

-2/212

33

۱/۱۱۱

-2۱/213

33

۱/۱۱۱

-1/139

33

۱/۱۱۱

آموز

شهروند

تابآور اجتماعی

سطح معنادار آزمون تی نشان میدهد برابربودن میانگین احساس تعلکب بکه مککان ،مشکاررت
اجتماعی ،آموز

شهروند و تابآور اجتماعی با عدد  9رد میشود (رمتر از  .)۱/۱2بکا توجکه

به جدو ها  9و  ،4میانگین احساس تعلب به مکان برابر بکا  ،1/21میکانگین مشکاررت اجتمکاعی
شهروند برابر با  ،1/14و میانگین تابآور اجتمکاعی برابکر عکدد

برابر با  ،1/43میانگین آموز

 ،1/42و از عدد  9روچ ترند .بهطور رلی ،نتایج حاری از تأیید زرضیة اصکلی او و زرضکیههکا
زرعی مربوگ به آن است.
برا آزمون زرضیة اصلی دوم مد ساز معاد،ت ساختار انمام سرزت .ابتکدا بکراز
اندازهسیر بررسی شد .منگور از براز

مد این است ره تا چه حد ی

مد با دادهها مربوطه

پکژوه

بررسکی مکیشکود تکا از

سازسار و توازب دارد .بنابراین ،در ادامه براز
سازسار آن با دادهها پژوه
استنتاج شود .بررسی براز
براز

بخ

مکد

مد ماکرو

اطمینان حاص شود و در نهایکت ،پاسکخ پرسک هکا پکژوه

مد ماهومیِ مد در دو مرحله انمام سرزته است .نخسکت ،ارزیکابی

اندازهسیر مد و دوم ،ارزیابی براز

بخ

ساختار مد  ،ره در ادامه بکهتااکی

دربارة آنها بحث شده است.
با توجه به مد شک  ،1بار عاملی هر ی

از سویهها بیشتر از  ۱/2بوده ،ره نشاندهنکدة اعتبکار

پرسشنامه است و همچنین ،تأثیر احساس تعلب به مکان ،آموز

شهروند  ،و مشاررت اجتمکاعی

بر تاب آور اجتماعی به ترتیکب برابکر بکا  ،۱/321 ،۱/31۱و ۱/31۱اسکت ،بکا توجکه بکه ضکرایب
استاندارد ،احساس تعلب به مکان مه ترین عام مؤثر بر تابآور اجتماعی است.
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شکل  .1مدل ساختاری ضرایب استاندارد

شکل  .3مقادیر ضرایب معناداری

براساس شک  ،9از آنما ره در مطلب ضرایب معنکادار از  2/31بیشکتر اسکت ،همکة روابک
معنادار

است.
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جدول  .4آلفای کرونباخ ،پایایی و روایی همگرا و آماره

(استون-گیسر)1

ضریبآلفایکرونباخ ضریبپایاییترکیبی میانگینواریانساستخراجی

متغیرها

()Alpha<0/7

()CR<0/7

()AVE<0/5

احساس تعلب به مکان

۱/394

۱/393

۱/12۱

۱/423

مشاررت اجتماعی

۱/323

۱/314

۱/1۱9

۱/411

۱/3۱1

۱/3۱9

۱/192

۱/432

۱/319

۱/311

۱/2۱2

۱/993

آموز

شهروند

تابآور اجتماعی

با توجه به اینکه مقادیر آلاا ررونباخ ،پایایی ترریبی و میانگین واریکانس اسکتخراجی در بکازة
بو

اب
پژوه

رار سرزتهاند ،میتوان مناسببودن وضعیت پایایی و روایی همگرا رواب بیرونی مد
(استون-سیسر) ره معرف تناسکب پکی بکین مکد

را تأیید ررد .همچنین ،مقدار آمارة

است ،برا همة متغیرها مقدار مثبت است ،ره مثبتبودن این مقادیر نشاندهندة تناسب پی بین
برا این سازهها است .بهطور رلی ،نتایج نشاندهندة بر تأیید مد اندازهسیر تابآور اجتمکاعی
است.
بهطور رلی ،با توجه به ضرایب استاندارد مد  ،زرضیة دوم تحقیب تأیید میشود .یعنکی رمبکود
حس تعلب مکانی مه ترین عام در وضعیت نابسامان تابآور اجتماعی در بازت زرسودة منطقکة
 21تهران است.
نتیجهگیری
در متون علمی ،تغییرات زیاد در نگر
از تمرری صرف بر راه
توجه ررد ره دان

به سوانح طبیعی دیده میشود؛ بهطور ره دیدساه غالب

آسیبپذیر به ازیای

تابآور در مقاب سوانح تغییر یازته است .باید

محدود در زمینکة تکاب آور اجتمکاعی وجکود دارد .در مطالعکات مختلکف

توصیفها متااوتی از ماهوم تاب آور اجتماعی بیان شده است؛ امکا بکهطکور رلکی ،تکاب آور
1. Stone-Geisser
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اجتماعی به عنوان توانایی ی

نهاد اجتماعی (ی

569

سروه یا جامعه) در بازسشت به عقکب یکا پاسکخ

مثبت در مقاب آشاتگی ها و بتیا ،تعریف شده است .در این زمینکه ،تکاب آور اجتمکاعی در سکه
بعد ،بیشتر مورد تأرید است .2 :جهت مقاومت؛ ره اشکاره بکه توانکایی یک

جامعکه بکرا رکاه

اختت دارد :1 ،جهت بازیابی؛ ره تمرری بر سرعت و توانایی بازیکابی ناشکی از عوامک اسکترس زا
میرند ،و :9جهت خت یت؛ ره به توانایی ی

سیست اجتماعی برا حاب رونکد امکورات

اشکاره

میرند ،بهطور ره جامعه نهتنها به آشاتگیها پاسخ دهد ،بلکه در انمامدادن ایکن رکار ،بکه سکطح
عملکرد با،تر نیی برسد.
با توجه به هدف این تحقیب ره ارزیابی و سنم

تاب آور اجتماعیِ بازت زرسودة منطقة 21

شهر تهران بود ،زرضیههایی برا رسیدن به این منگور طراحی و تدوین شد .پس از بررسی زرضیة
اصلی او و زرضیهها زرعی مرتب با آن ،این نتیمه حاص شد ره وضعیت تابآور اجتمکاعی
در بازت زرسودة منطقة مورد نگر در وضعیت نابسامانی رار دارد رکه بکا مؤلاکههکا حکس تعلکب
مکانی ،مشاررت اجتماعی و آموز

شهروند سنمیده شد .در ادامه ،زرضکیة اصکلی دوم آزمکون

شد؛ ره نتایج نشان داد رمبود حس تعلب مکانی مه ترین عامک در وضکعیت نابسکامان تکابآور
اجتماعی در بازت زرسودة منطقة  21شهر است .در این شرای بر برنامهرییان و مسئو،ن مکدیریت
شهر است ره در راستا بهرارسیر بهتر و سکری تکر راهکارهکا علمکی و عملیکاتی ،وضکعیت
نابسامان تابآور اجتماعی منطقة مورد نگر را ساماندهی رنند و این امر مستلیم بهرارسیر همکة
ترزیتها اجتماعی و زرهنگی منطقة  21شهر تهران است .در سام نخست ،باید از خروج سارنان
اصلی منطقه ره در الب مهاجرت درونشهر است ،ممانعت شکده؛ و در سکام بعکد در راسکتا
تعامتت بیشتر اجتماعی در سطح منطقه برنامهریی شود ،تکا مشکاررت اجتمکاعی و حکس تعلکب
مکانی در سارنان این منطقه ازیای

یابد.
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