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ABSTRACT 

Objective: Social resilience to improve and keep the city's performance as one of the 

fundamental strategies For Disaster Reduction Against Hazards Special emphasis is 

placed on Forming social groups and Upgrade social capital and increasing 

participation among residents.Therefore,identifying the factors that promote social 

resilience can reduce vulnerability to natural hazards.Therefore, the main purpose of 

this study is to analyze the relationship between social components and prioritize the 

effective factors on promoting social resilience in Najaf Abad. 

Methods: Current article is In terms of functional purpose  and with the descriptive-

analytical methodan. Data collection was done by means of questionnaire and survey. 

Amos Structural Equation Modeling was used to analyze and process the data.  

Results: According to the results, the most influential component on promoting social 

resilience against natural hazards in Najaf Abad is the social capital component with 

path coefficient of 0.82. 

Conclusion: In case of efforts are made to improve neighborly relations, it can be 

hoped that, when risks occur, individuals with appropriate and timely response and 

behavior will preserve their lives and those around them and be less likely to suffer 

mental, financial, and personal injury. In general, promoting social capital and 

partnerships between citizens can increase social resilience in the city of Najafabad 

and reduce vulnerability at the time of the hazards.  

Keywords: Resilience, Social Resilience, Natural Hazards, Path Analysis, 

NajafAbad. 
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  چکیده

کاهش  منظورهب یاساس یاز راهبردها یکیعنوان هبحفظ عملکرد شهر  و جهت بهبوددر  یاجتماعآوری تابموضوع: تبیین 

تاکید ویژه افزایش مشارکت بین ساکنین  واجتماعی ۀ ارتقای سرمایی اجتماعی و هاگروهتشکیل  به برابر مخاطرات در یابال

در برابر مخاطرات پذیری آسیبموجب کاهش تواند میاجتماعی آوری تابارتقای گذار بر این شناسایی عوامل تاثیربنابر؛ دارد

 ینرابطه ب یلتحل ،ماعیاجتآوری تابو عوامل موثر بر ها شاخصشناسایی با هدف پژوهش،  ینرو ایناز ا ؛طبیعی گردد
 .پردازدمی آبادنجف در شهرآوری تابهای اجتماعی به سنجش و مقایسه زیرمعیار ،یاجتماع یهاشاخص

 یصورت اسناداطالعات بهآوری جمع .باشدمی تحلیلی–یفیتوص، از لحاظ ماهیتمقاله حاضر از لحاظ هدف کاربردی و  روش:

 استفاده شده یموسا ساختاریمعادالتاز مدل ها دادهو پردازش  یلمنظور تحله. بباشدمیبا استفاده از پرسشنامه و  یمایشیو پ
 .است

ماعی در برابر مخاطرات طبیعی اجتآوری تابارتقای سطح  در شاخصین تاثیرگذارترآمده بدست یجطبق نتا ها:یافته
 .باشدمی 0.82ضریب مسیر با  سرمایه اجتماعی شاخص ،آبادنجفشهر

بود که در هنگام وقوع مخاطرات، افراد با واکنش و رفتار  یدوارامتوان می تالش جهت بهبود روابط همسایگی در صورت :نتایج

 یارتقا یکلطورهبشوند.  یو جان ی، مالیروحهای آسیبکمتر دچار شان را حفظ کنند و جان خود و اطرافیان مناسب و به موقع،
کاهش و  آبادنجفدر شهر  یاجتماعآوری تاب یشافزا موجبتواند میشهروندان مشارکت و همکاری بین و  سرمایه اجتماعی

 د.ودر زمان وقوع مخاطرات شپذیری آسیب
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 مقدّمه

دهد مینشان  یتجمع یهاینیبیشو پکنند می یجهان در حال حاضر در شهرها زندگ یتجمع یتاکثر ینکهباتوجه به ا
قرار دارند که در  ییهامناطق در مکان یناز ا یاریو بسدهد میرخ  یدر مناطق شهر یندهآ یتتمام رشد جمع یباکه تقر

 به همین سبب (Sharifi & Yamagata,2014:1491) ندهست یو انسان یعیطب یایاز بال یاگسترده یفمعرض ط
و   (Karrholm et al,2014:121)باشدها میآن تیاستفاده از ظرف جوامع با تیجهت تقو یراهعنوان بهآوری تاب

که باعث کاهش عوامل موثر و مخرب ی صورتهباشد بشوک می کیانطباق با  ایو  یابیدر باز ستمیس کی ییتواناعنوان هب
 یشهرهای آسیبمنظور کاهش هب یدر مطالعات شهرآوری تاببحث .  (Marin et al,2019:2)شودمی ستمیس یبر رو

درواقع   (Muller,2010:18)ستا مطرح شده یشهر یو اقتصاد یاز مشکالت اجتماع یناش یهاچالش و در ارتباط با
 یدهااز تهد یمقابله با خطرات ناش منظورهشهروندان ب یهاییتوانا یتشهرها و تقوپذیری آسیب، کاهش یکردرو ینهدف از ا

منظور هب وشوند می در برابر حوادث شدیدپذیری آسیبباعث کاهش آور تابشهرهای .  (Mitchell,2012:3)باشدمی
  (Ahsan,2013:8-9)دهندمیمدت خود، به تغییرات خالقانه اقتصادی، اجتماعی و محیطی پاسخ افزایش پایداری بلند

 . (ARUP,2012:11)را داراست یرمتغ یطواکنش و انطباق با شرا ییتواناآور تاب یواقع شهرهادر
پذیری شهری در برابر مخاطرات به سنجش آسیب آوری شهری از اهمیت بیشتری نسبتبا توجه به اینکه قابلیت تاب

آوری شهری در مورد میزان توانایی پاسخگویی جوامع شهری برخوردار است از اینرو ابزار سنجش و ارزیابی قابلیت تاب
  . (Kabir et al,2018:1109-1110)نمایدبرابر مخاطرات را ضروری میور درآمنظور ایجاد شهرهای تاببه

، باشدمیآور تابمباحث در اجتماعات  یناز مهمتر یکیشهرها آوری تاب یزانم یابیو ارز یریگاندازههای شاخص یینتع
 یشهر یرانگیمو تصم یزانرامهبرنتواند آوری میتاب یتمرتبط با قابل یارهایمتشکل از مع یکپارچهچارچوب  یک ینبنابرا

 یزانشناخت م . (Frazier et al,2013:97)هستند کمک کند یشرفتبهبود و پ یازمندکه ن یمناطق ییرا جهت شناسا
و  ینقوان گردآوریجهت  یادیکمک زتواند میخطر پذیری آسیبو آوری تاب یجدر نتارها شه یساختار اجتماع یتحساس

و  یزیر، برنامهیریگیمجهت تصم یننچو همآوری تاب یشافزا ،یعیسوانح طب یریتمد هبمقررات مربوط 
 (. 34: 1395، و همکاران یی)رضا باشد داشته یشهر یهایگذاریاستس

ترین زون ساختمانی فعال زءسیرجان قرار دارد که ج -ساختی در زون سنندجاز نظر زمینآباد نجف اینکه با توجه به
مسائل مرتبط اهمیت ، آبادنجفهای فعال در اطراف شهر وجود گسلو ( 118: 1392)درویش زاده، شودایران محسوب می

)تعداد  آبادنجفسیالب در شهر  یافکنه و سابقهرگیری قسمتی از شهر بر روی مخروط، قرالرزه و تبعات ناشی از آنبا زمین
 ،(114: 1387شد( )معیری و انتظاری، باآباد میمربوط به شهرستان نجف 1383تا  1330های طی سال کشته 13سیل با  8

های فرسوده وجود بافت، باال بودن جمعیتآباد، وضعیت بحرانی آب و خشکسالی، تمرکز مراکز صنعتی در اطراف شهر نجف
درصد این مساحت 37پذیری باال وآباد از آسیبی شهر نجفدرصد مساحت توسعه یافته30و باتوجه به اینکه و پرتراکم

 یپهنه در( هکتار در نفر 100 تا 70 درحدود اتراکمی)ب نفر 51000 بر بالغ جمعیتیو  پذیری متوسط استدارای آسیب
 معابر زیاد تعداد وجود باز، فضای نداشتن دلیل بهآباد نجف شهر مرکزی یهستهد و دارن قرار باال بسیار و پذیری باالآسیب

 -130: 1396، همکاران)فاضل و  پذیری برخورداراستآسیب باالترین از بافت فشردگی شدت و متر 6 از کمتر عرض با
 ؛اشی از مخاطرات ناگوار قرار داردکه در معرض خطرات نباشد حساسی میمراکز آباد ازجمله جفشهر ن بنابراین ؛(131
 یشهر در مواقع بحران یشترب یسازیمنمنظور ابه آبادنجفشهر  در یاجتماعآوری تاب یهامولفه ییضرورت شناسا ینبنابرا

از  ؛رسدمینظر به یها ضروررانشهر در مواجهه با بح یاصول یریتشهروندان و مدپذیری آسیبدر برابر سوانح و کاهش 
ارزیابی و سنجش این آوری، های اجتماعی تابمولفهعوامل و تبیین  ی درزیر سعو در این پژوهش از طریق پرسش اینر

 ؟باشدمیکدام عامل  آبادنجفشهر مناطق در  اجتماعیآوری تابتاثیرگذار در افزایش عامل مهمترین  :است شدهمهم 
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 نظری پیشینۀ
عنوان ظرفیت بازگشت به ههای مختلف بدارد و در رشتهدر اکولوژی و مهندسی طوالنی  یسابقهآوری تاباصطالح 

( برای 1981) تایمرمن .(Liao,2012:22)باشدمیاما کاربرد آن در مخاطرات طبیعی جدید  ؛شودمیحالت اولیه تعریف 
در برابر مخاطرات طبیعی پس از پذیرش آوری تابو مفهوم  استفاده کرددر زمینه بحران و بالیا آوری تاببار از مفهوم اولین

از اواخر  (185:  1398)جزایری و همکاران، شد کار بردههطور گسترده بهب 2015-2005در چارچوب هیوگو برای سال های 
( مفهوم 2000) ادگر .),2017:3Doorn( مطرح شد یاجتماع یهاسیستم یبراآوری تاب، اصطالح نیز به بعد 1990دهه 
 & Barata) ارائه داده است یطیمح ییراتبا تغ هاگروهاز انطباق افراد و  یعنوان بخشرا به یاجتماعآوری تاب

Erkip,2014:108)  جتماعیا یهایرساختبه ز یخارج یهامقاومت در برابر شوک یجوامع برا ییعنوان توانارا به و آن 
جامعه را توانایی بازگشت آوری تاببرخی پژوهشگران .  (Mavhura & Maneyena,2018:3)است کرده یفخود تعر
مقاومت در مقابل منظور هری به توانایی یک سیستم شهری بهشآوری تاباینرو  از ؛داننددیده به حالت قبل میسانحه
 شودمیشده اطالق توانایی انطباق با تغییرات ایجادبازگشت به حالت مطلوب و  ،ها و نگهداری عملکردهای مطلوبشوک

آوری تاب، هاها و تنشانواع شوک کلی به توانایی یک شهر جهت مقاومت در برابرطورهب (353: 1398و همکاران،)شمایی 
 .(Agudelo et al,2012:3)گویندشهری می
، یک باشدمیآور تابنیاز به ایجاد شهرهای  ،کاهش مخاطرات در شهرها و افزایش مقاومت در برابر مخاطرات برای

برابر حوادث،  در های کالبدی است که شهر و شهروندان راسیستمیدار از اجتماعات انسانی و پا ییک شبکهآور تابشهر 
 ها وبه ویژگیآوری تابعنوان یکی از ابعاد اصلی و مهم هعد اجتماعی بب   .دهدمیرا کاهش پذیری آسیبسازد و ایمن می

، هانسبت به بحران بفرد هر جامعه و واکنش متفاوتحصرعلت ساختار منو به گرددتفاوت ظرفیت اجتماعی جامعه برمی
ها بحرانظرفیت افراد یک اجتماع در مقابله با  وتوانایی توان میاجتماعی را آوری تاب .باشدمیهای خاصی دارای پیچدگی

آوری تاب. (91-90: 1396نوروزی و همکاران،) ها تعریف کردنابع فردی و جمعی و اشتراک آموزهو تطابق با استفاده از م
پذیری تعریف ی سرمایه اجتماعی و ظرفیت تطبیقهای اجتماعی با دو شاخصهجتماعی شامل بخش تغییرپذیر سیستما

همکاری و هنجارها در حل مشکالت جامعه  ،جامعه، اعتماد عی مربوط به نقش روابط بین اعضایاجتما که سرمایهشود می
)پیران و  باشدمیپذیری نیز مربوط به توانایی نهادها در میزان انعطافی که در حل مشکالت دارند رفیت تطبیقو ظشود می

گیری لل سوانح ازطریق شکمقابتیابی به پایداری اجتماعی دربیشتر بر دساجتماعی آوری تابعد ب . (90: 1396همکاران،
اجتماعی و  دلبستگی به مکان و ارتقای سرمایهیله بهبود و ارتقای حسوسمحلی، بازتوانی بهی اجتماعی و جوامعهاگروه

آوری تابگفت توان می .(94 : 1392)لک،  افزایش مشارکت بین شهروندان در ایجاد پیوندهای اجتماعی محکم تاکید دارد
)عباد  باشدمی اجتماعی بیانگر تغییر پارادایم در ذهنیت و تصور مردم در برابر مشکالتی که خودشان دارند و درک افراد دیگر

ه اجتماعی توسط محققین مختلف ارائآوری تابمنظور ارزیابی هبها شاخصیکسری از (، 268: 1396اله زاده و همکاران، 
تعلق حس برابر مخاطرات، مشارکت، سرمایه اجتماعی، مهارت و توانایی افراد در ،آگاهی و دانشهای شاخصاست که  شده

 اجتماعی آمدهآوری تابهای شاخصهای برخی از دیدگاه (1)در جدول  اند.گرفته هش مورد مطالعه قراراین پژو و امنیت در
 است.
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 اجتماعیآوری تابهای شاخصها درباره رخی دیدگاهب -1جدول 

 نظریه پرداز سال اجتماعیآوری تابهای شاخص

 همکاری، اجتماعی( حافظه اجتماعی، هایشبکه ،رمایه اجتماعی)اعتمادمهاجرت و جابجایی، س
 .اجتماعی فراگیری امنیت، تعلق،حس هویت، اجتماعی،همبستگی مشارکت شهروندان،

 ادگر 2000

 های شغلی،فرصت ی،خدمات بهداشت درآمد پایدار، رشد اقتصادی، )فعالیت اجتماعی( سرمایه اجتماعی
 رآمد پایدار.د دسترسی به مسکن، توزیع عادالنه ثروت و درآمد،

 1گادس چاک 2003

 پیوستگی ساکنان، هایاشتراک میزان اجتماعی، سرمایه جمعی،کارایی مدیریت، اعتماد،
 .تها،ارتباطات واطالعانگرشها،ارزشکار،همکاری و تقسیم،مشارکت اجتماعیاجتماعی،

 2گنمگوآیر و ه 2007

 3مایونگا 2007 عیسرمایه طبی سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، سرمایه اقتصادی، سرمایه اجتماعی،

جنس و  ماعی،طبقات اجت نسل، جمعیتی)سن، ،سرمایه اجتماعی، تجربیات جامعه، برابری و اتحاد
 ،هاکارکرد سازمان ،خطردرک های اجتماعی،شبکه دسترسی به منابع مالی، بیمه، ثروت،، شغل(

 .مشاوره اجتماعی ساختار خانواده،

 4کاتر 2008

 5نورمندین و همکاران 2011 .پذیر و ضعیفاقشار آسیب آموزش و آگاهی، سن، نرخ رشد جمعیت،
 6آیندین و روتری 2012 .پوشش سالمت سرمایه اجتماعی، سطح تحصیالت، ،ساختار جنسی سنی جمعیت، ساختار

 رضایی و همکاران 1395 .ثبات اجتماعی( سرمایه اجتماعی)فعالیت اجتماعی، جمعیت بومی،

 عملیپیشینۀ 
اخل کشور انجام خارج و ددر این رابطه در هاییپژوهشتاکنون مطالعات و  اجتماعی،آوری تاببا توجه به اهمیت 

مطالعه خود بر روی  در( 2007) و هگن یرمگوآ تادر همین راس شود.دامه به تعدادی از آنها اشاره میا است که درشده
آوری اجتماعی شهرها اشاره شهرهای استرالیا به نقش تاثیرگذار سه شاخص مقاومت و پایداری، بازیابی و خالقیت در تاب

های یک سیستم اجتماعی در عنوان شاخصپایداری، سازگاری و قابلیت تبدیل را به (2010) فولک و همکاران .اندنموده
عنوان ابزارتحلیلی آوری بههای اجتماعی تابنیز در مطالعه خود به اهمیت شاخص( 2012) النگ د،نکنآوری معرفی میتاب

  .های شهری پرداخته استجهت درک بهتر و تغییر سیستم
مقابله با انواع  هتعد مهم آن درجاعی و شناسایی سه ب  اجتمآوری تاب( به بررسی مفهوم 2013) کک و سادی پولراک

 د.نکناجتماعی اشاره می آوریتابحفظ در ساختن و  پایدار اجتماعی و رویکرد معیشت ش سرمایهها پرداخته و به نقبحران
ر برابر مخاطرات اشاره آوری شهرها دافزایش تاب به تاثیر متغیرهای سرمایه اجتماعی در درک خطر و نیز (2014) ماروم
 یاییاسپان یاکثر شهرهاند که به این نتیجه رسید شهر اسپانیا 50بر روی ( 2016) سوآرز و همکاران مبنای مطالعه کند، برمی

 .یستند و نیاز به مشارکت بیشتر شهروندان داردآوری الزم برخوردار ناز تاب
و  ینوروزو باألخره  دانندبی از مسائل اجتماعی و کالبدی میسیستم شهری را ترکیآوری تاب (2017) بزا و همکاران

 ینبه ا ر تهرانشه 12آوری منطقه در تاب تماعیموثر اج یهاتحت عنوان سنجش مولفه یادر مقاله (1396) همکاران
 یشترینب یتیجمع یهاگییژ، شاخص وفرهنگی ی وآوری اجتماعسازنده و اثرگذار بر تاب یهامولفه یناز ب یدند کهرس یجهنت

  .باشددر سطح منطقه می یهناح ینآورترتاب 5یهآوری محالت داشته و ناحتاب یشاثر را در افزا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Godschalk 
2 Maguire & Hagan 
3 Mayunga 
4 Cutter 
5 Normandin et al 
6 Ainuddin & Routray 
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اجتماعی تاب آوری، های شاخصفرحزاد تهران نیز از لحاظ اهمیت محله  ( در1396) طبق پژوهش حیدریان و همکاران
آوری دهد تاب( نشان می1396. نتایج پژوهش دالکه و همکاران )باشدمیشاخص آگاهی و دانش دارای بیشترین تاثیر 

شهر اصفهان به دلیل تعداد مطلوب مراکز مذهبی، تاریخی، بهداشتی، برخورداری از خدمات اینترنتی،  3اجتماعی منطقه 
ترین عنوان ضعیفدلیل بیکاری، جرایم و رفتار اجتماعی نامناسب بهبه 6و 2نطقه و مناطق عنوان بهترین مامنیت و ... به

درهمین راستا طبق مطالعه رضویان و آوری شهری خاص شهرهای ایران نیست، کاهش تاب شوند.منطقه  محسوب می
طبق نتایج پژوهش  باشد.لوبی میآوری اجتماعی در وضعیت نامطشهر تهران نیز از لحاظ تاب 12( منطقه 1396همکاران )

آباد اجتماعی محله امتآوری تاب( مولفه سرمایه اجتماعی مهمترین معیار در افزایش 1397) اسالمی و ابراهیمی دهکردی
  .باشدمیآمل 

اجتماعی شهر زاهدان پرداختند و طبق آوری تاببه ارزیابی و تحلیل میزان ( در پژوهش خود 1397) روستا و همکاران
مکانی در تمامی مناطق دارای وضعیت نامطلوبی سرمایه اجتماعی و تعلقهای شاخصشهر زاهدان از لحاظ  آمده،نتایج بدست

  .اجتماعی شهر گردیده استآوری تابو عدمپذیری آسیبو فضای ذهنی نامناسب باعث  باشدمی
کرمان دریافتند که شاخص آگاهی و دانش از ( در پژوهشی بر روی مناطق چهارگانه شهر 1397کمانداری و همکاران )

های باشد و بیش از نیمی از مناطق شهر در برابر حوادث طبیعی با توجه به شاخصتری برخوردار میوضعیت مناسب
 آبادنجفشهر آوری تابتمایز پژوهش حاضر در این است که در ارتباط با  آوری الزم برخوردار نیستنداجتماعی از تاب

 ؛آگاهی و دانش ؛شاخص سرمایه اجتماعی 6مطالعه و پژوهشی صورت نگرفته است و در این پژوهش با استفاده از تاکنون 
شاخص زیر  24مکانی و امنیت اجتماعی و تعلق حس  ؛مهارت ها و توانایی افراد در زمان وقوع بحران ؛مشارکت و همکاری

 .طور کامل ارزیابی شودهاجتماعی بآوری تابای هاز لحاظ مولفه آبادنجفشهر  است که وضعیتتالش شده 

 شناسیروشها و داده
اطالعات با  یگردآور .باشدمی یلیتحل یفی، توصیقروش تحقاز لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ  حاضر پژوهش
وسیله مرور متون خارجی و داخلی و استخراج هب اینترنت، مقاالت، و غیره( ،ها)کتاب ایدو روش کتابخانهاستفاده از 

براساس چارچوب نظری پژوهش و  پرسشنامهطراحی  با ،شیو روش پیمای اجتماعیآوری تابموثر بر های شاخص
گانه شهر ساکنان مناطق پنج نفر از 235281د جامعه آماری تحقیق تعدا. است صورت گرفتهآمده  های بدستشاخص
نفر  394منظور اطمینان بیشتر تعدادهنفر برآورد شد که ب 384اساس فرمول کوکران هستند.حجم نمونه آماری بر آبادنجف

این  در گیری تصادفی ساده این تعداد پرسشنامه بین پنج منطقه توزیع و تکمیل گردید.با استفاده از نمونه درنظر گرفته شد.
 استفاده گردید. 5زیاد با حداکثر نمره تا بسیار 1بسیارکم با حداقل نمره  ای ازامه از تکینک طیف لیکرت پنج درجهپرسشن
تایید قرارگرفت و پایایی آن  ن مربوطه مورد بررسی ونامه محقق ساخته توسط متخصصان و خبرگامحتوای پرسشروایی 
 ها،یید گردید. در ادامه شاخصتا 0.921تا  0.754گرفت و با اعتبار بین مورد سنجش قرار آلفای کرونباخضریب وسیله نیز به
 (.2)جدول  به تفکیک آورده شده استآوری تابعد اجتماعی و ضریب پایایی متغیرهای ب ها شاخصزیر

( AMOS) یموسا افزاردر محیط نرم ساختاریمعادالتمدل  و SPSSافزار نرم ، ازهادادهمنظور تجزیه و تحلیل هب
 استفاده گردید. 
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 آوریبعد اجتماعی تابو ضریب پایایی متغیرهای ها شاخصزیرها،شاخص -2جدول

 یاییپا یزانم گویه ها  شاخص 
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  یاجتماع یتامن
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 میزان روابط همسایگی

 بین افراد خانواده و همسایگان در حین بحرانمیزان اعتماد
  همسایگان بهاطمینان میزان  

 

 میزان آگاهی نسبت به مخاطرات

 از پیامدهای بحرانمیزان آگاهی 

 در زمان بحران واکنش و رفتار مناسبمیزان آگاهی در 

 در برابر بحرانجهت آمادگی الزم اقدامات میزان آگاهی  از 

 میزان آگاهی از وجود گروههای امداد محله ای

 ضوابط و ایمنی مسکن در برابر بالیامیزان آگاهی  از 

 

 د و نجاتهای آموزشی امداندان در کارگاهمشارکت شهرو

 نسبت به هم در زمان بحران همسایگان و کمک میزان همکاری

 همکاری شهروندان در حل بحران ها میزان

 و همسایگان میزان تمایل خانواده در حل مشکالت محله

 

 ن مهارت در ارائه کمک های اولیهمیزا

 در زمان بحران یزان توانایی در بستن منابع اصلیم

 مثل اورژانس و آتش نشانی و...تلفن های ضروری حفظ شماره 

 و روانی در زمان بحران  حفظ آرامش روحی

 جهت کاهش خسارات میزان مهارت در چیدمان اثاثیه منزل

 

 و حس تعلق به محل زندگی دلبستگی

 مناسب دانستن محله از نظر شهروندان برای زندگی

 مقبولیت محله برای سکونت در آینده

 

 نزاع و درگیری خیابانی روزانه 

 احساس امنیت در محله

 در زمان بحران وجود امنیت اجتماعی

 

0.921 
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0.754 

 (1398،های تحقیق)منبع: یافته

 قلمرو پژوهش

مرکز شهرستان  غرب اصفهان وکیلومتری  26این شهر در فاصله . باشدمی آبادشهر نجفقلمرو مکانی این پژوهش 
. باشدمیهکتار  8955وسعتی حدود با ( و 1395)طبق سرشماری مرکز آمار ایران در سال نفر 319.205 با جمعیت آبادنجف

 ،صفویصرع معماری مهندس میالدی با اندیشه 1601ید در سال عنوان نخستین شهر جدشهر عصر صفوی بهاین باغ
آباد شهری میانی با نقش خدماتی سطح مجموعه شهری اصفهان براساس تقسیم کار، نجف در .شدگذاری بهایی پایهشیخ

:  1390جهان پارس،شود )مهندسین مشاور نقشترین مرکز خدماتی بعد از شهر اصفهان محسوب میعنوان مهمیک و به
ه از شهر همچون ویالشهر، یزدانشهر، جدید گسستای از محالت دربرگیرنده مجموعهپذیر و ، شهری مهاجرآبادنجفشهر  .(4

شهر معین عنوان هنگام وقوع بحران بهو طبق مصوبات استانی، به باشدمیآباد و صالح، شهرک آزادگان آبادامیرآباد، فیروز
آوری اجتماعی درمناطق تاب اضر،در مطالعه ح (.125: 1396ضل و همکاران، نظر گرفته شده است )فابرای شهر اصفهان در

  آباد آمده است.موقعیت شهر نجف( 1)درشکل  آباد مورد بررسی قرارگرفت.گانه شهر نجفپنج
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 آبادموقعیت شهر نجف -1شکل

 هایافته
مرد  (درصد50.5)نفر 199زن و  ،از شهروندان (درصد49.5)نفر195،نمونه 394بیناز  مورد مطالعهی نمونهطبق بررسی 

 35.6نفر) 140ساله،  30تا  21درصد(  17.3نفر) 68 ساله، 20تا  15درصد(16.4نفر) 64شهروندان مورد مطالعه از بین  بودند.
 نفر) 215تحصیالت سال بودند. 60درصد( باالی  2.7نفر) 12ساله و 60تا  41درصد(  28) نفر 110ساله،  40تا  31درصد( 
از  (درصد 54.3 نفر) 214لیسانس و باالتر و قومیت (درصد 45.4 نفر) 179از شهروندان دیپلم و زیر دیپلم و (درصد 54.6

 رد،ک (درصد1.5نفر) 6،یگرج(درصد7.1نفر)28 ترک، (درصد10.2نفر) 40لر، (درصد24.9نفر) 98، فارس شهروندان
 سایر قومیت ها بودند. (درصد 0.8 نفر)3عرب و (درصد1.2نفر)5

یابی از الگوی مدلدهی به سوال اصلی پژوهش بریکدیگر و پاسخیل مسیر متغیرها و تحل، شناسایی منظور بررسیبه
آورد وهمچنین ب رگرسیونی بدست میتفاده از ضرائاین مدل روابط بین متغیرها را با اس .گردیداستفاده  ساختاریمعادالت

 .پردازدمیبه بررسی تحلیل مسیر متغیرها بر یکدیگر 
موس یافزار اتوزیع متغیرها مشخص شود. در نرم نوعوهای آماری بررسی متغیرها است تا قبل از پرداختن به تحلیل الزم

[ قرار دارد -10+و10در بازه ] یدگیمربوط به کش یر[ و مقاد-3+و3در بازه ] یمربوط به چولگ یرمقاد (3)با توجه به جدول 
 کنند. یم یروینرمال پ یعاز توزها داده ،طبق نتایج جدول

 
 نرمال بودن توزیع متغیرهابررسی  -3جدول

 .c.r کشیدگی .c.r چولگی حداکثر حداقل متغیر .c.r کشیدگی .c.r چولگی حداکثر حداقل متغیر
q13 1.000 5.000 -.685 -2.798 -.034 -.069 سرمایه اجتماعی 

بحرانوقوع  زمانمهارت ها و توانایی افراد در   q1 1.000 5.000 -.379 - 1.545 -.623 .271 

q14 1.000 5.000 -.699 -2.856 -.325 -.664 q2 1.000 5.000 -.681 -2.780 .056 .113 
q15 1.000 5.000 -.536 -2.188 -.655 -1.337 q3 1.000 5.000 -.348 -1.420 -.371 -.756 
q16 1.000 5.000 -.197 -.805 -.886 -1.808 آگاهی و دانش 
q17 1.000 5.000 -.312 -1.275 -.668 -1.363 q4 1.000 5.000 -.514 -2.098 .185 .378 
q18 1.000 5.000 -.829 -3.384 .632 1.291 q5 1.000 5.000 -.467 -1.904 -.033 -.067 

 q6 1.000 5.000 -.584 -2.386 .502 1.025 حس تعلق

 خلیج فارس
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q19 1.000 5.000 -.526 -2.149 -.452 -.922 q7 1.000 5.000 -.507 -2.071 -.382 -.781 
q20 1.000 5.000 -.423 -1.728 -.200 -.409 q 8 2.000 5.000 -.350 -1.431 -.991 -2.022 
q21 1.000 5.000 -.096 -.394 -.762 -1.555 q9 1.000 5.000 -.721 -2.945 .367 .749 

 مشارکت و همکاری امنیت اجتماعی
q22 1.000 5.000 -.407 -1.661 -.764 -1.559 q10 1.000 5.000 -1.398 -5.709 1.845 3.766 
q23 1.000 5.000 -.655 -2.675 -.190 -.389 q11 1.000 5.000 -.615 -2.512 -.024 -.049 
q24 1.000 5.000 -.024 -.097 -.811 -1.656 q12 1.000 5.000 -.385 -1.572 -.558 -1.140 

 (1398،های تحقیق)منبع: یافته

 هرگونه انجام از پیشبنابراین  ؛استها دادهارزیابی برازش الگو به  SEM آماری تحلیل و تجزیه در مرحله ترینمهم
 یارهایاز مع یاراگر سه مع یصاحبنظران آمار به عقیده .گردد تأییدها داده به الگو برازش است الزم ها،سازه میان علی روابط

 گرفت نتیجه توانبا توجه به مطالب باال می ینبنابرا ؛برخوردار است یمدل از برازش خوب یردگقرار یمطلوب یتفوق در وضع
 شده آوریجمع هایداده که گفت توانمی عبارتیبه یا و داردها داده توسط الگو خوب برازش از نشان کلی هایشاخص که
  .(4)جدول  دهندمی قرار حمایت مورد را الگو خوبی به

 

 مسیرهای کلی برازش تحلیلشاخص -4جدول 

برازش  مقادیر  برازش قابل قبول مدل مدلبرازش خوب  شاخص

 یافته تحقیق
χ2 نزدیک به صفر 

 )صفر برازش کامل مدل( 

 1.445 هرچه کوچکتر

p-value     0.084 0.05بزرگتر از  0.05بزرگتر از 

GFI  0.958 0.95تا  0.90بین  0.95باالتر از 

RMSEA  0.050 0.08تا  0.05بین  0.05کمتراز 

CMIN/DF  3.228 5تا  3مقادیر بین  3تا  1بین مقادیر 

TLI  0.811 0.95تا  0.90بین  0.95باالتر از 

NFI  0.867 0.95تا  0.90بین  0.95باالتر از 

CFI  0.925 0.95تا  0.90بین  0.95باالتر از 

RFI  0.819 0.90تا  0.85بین  0.90باالتر از 

IFI  0.960 0.95تا  0.90بین  0.95باالتر از 

PRATIO  0.517 0.60تا  0.50بین  0.60باالتر از 

AGFI  0.948 0.95تا  0.90بین  0.95باالتر از 

PGFI  0.579 0.55تا  0.50بین  0.55باالتر از 

PCFI  0.506 0.60تا  0.50بین  0.60باالتر از 

PNFI  0.528 0.60تا  0.50بین  0.60باالتر از 

 (1398،های تحقیق)منبع: یافته

سازی ی تدوین و جهت ارزیابی صحت نتایج، مدلساختارمعادله ،یگیران از قابل قبول بودن مدل اندازهاطمین پس از
 الگوی، داردها دادهاجرا شد. نتایج برازش کلی نشان از مطابقت این ساختار با  AMOSمعادله ساختاری در 

 است. ارائه شده (2)رگرسیونی در شکل  ضرائبساختاری به همراه معادالت
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    در برابر مخاطرات طبیعی آبادنجفاجتماعی شهر آوری تابهای رمسیر و میزان تاثیر متغی -2شکل 

 استفاده شده Pو   C.R پس از بررسی و تأیید الگو، برای آزمون معناداری روابط و از دو شاخص جزئی مقدار بحرانی
 آزمون آید)تخمین ضریب رگرسیون( بر)خطای استاندارد( بدست میار بحرانی مقداری است که از حاصل تقسیم مقد. است

(. P<0.05 یعنی) دهدمیرا نشان  معنادار یرمس یک( -1.96 1.96) هاست. مقدار بحرانی خارج از باز یرمس بئضرا معناداری
 است.  آورده شده (5) جدول درها شاخصرگرسیونی و مقادیر  ضرائبروابط به همراه 

 

 نماییبه روش برآورد حداکثر درستعادی و استاندارد شده  های رگرسیونی)ضرایب ساختاری(وزن -5جدول 

 شاخص ها جهت ها شاخص

برآورد 

غیر 

 استاندارد

برآورد 

 استاندارد

انحراف 

 معیار

مقدار 

 بحرانی
 نتیجه Pمقدار

 دارد تاثیر 0.000 5.177 0.036 0.818 0.187 اجتماعی یتاب آور ---> اجتماعی هیسرما

 تاثیر دارد 0.000 5.039 0.031 0.584 0.155 اجتماعی یتاب آور ---> دانشو  آگاهی

 تاثیر دارد 0.000 4.785 0.044 0.726 0.209 اجتماعی یتاب آور ---> و همکاری مشارکت

 تاثیر دارد 0.000 3.754 0.029 0.425 0.109 اجتماعی یتاب آور ---> و توانایی افراد مهارت

 تاثیر دارد 0.000 4.725 0.020 0.414 0.093 اجتماعی یتاب آور ---> تعلق حس

 تاثیر ندارد 0.255 1.137 0.219 0.229 0.249 اجتماعی یتاب آور ---> اجتماعی امنیت

 (1398،های تحقیق)منبع: یافته
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 اجتماعیآوری تابگذار بر های تاثیررتبه بندی مولفه-6جدول 

 رتبه ضریب مسیر مولفه 

 1 0.82 سرمایه اجتماعی

 3 0.58 آگاهی و دانش

 2 0.73 مشارکت و همکاری

 4 0.43 مهارت و توانایی افراد

 5 0.41 حس تعلق

 تاثیر ندارد 0.22 امنیت اجتماعی

 (1398 ،های تحقیق)منبع: یافته

نش، مشارکت و و دا آگاهی ی،اجتماع یهسرما یرهایمتغ آبادنجفدر شهر شود می یدهد (5) در جدولهمانطور که 
 یدارد چون برا یردار تاثیطور معنبه یاجتماعآوری تابافراد در زمان وقوع بحران، حس تعلق بر  ییمهارت توانا ی،همکارا

( قرار دارند و در همه -1.96 1.96خارج از بازه ) (یرمس یبضرا ی( )آزمون معنادارC.R) یبحران یهانسبت ،یرهامتغ ینا
مقدار  یاجتماعآوری تاببر  یاجتماع یتامن یرتاث یبرا یول باشدمی 05/0آمده کمتر از به دست یمعنادارموارد سطح 

بر  یاجتماع نیتام یرمتغ ینبنابرا ؛است 0.05بزرگتر از  p-value یر( قرار دارد و مقاد-1.96و 1.96در داخل بازه ) یبحران
یر هریک تاثمیزان توان میب مسیر مقادیر ضرائ طبق( 2)توجه به شکل باهمچنین . دار نداردیمعن یرتاث یاجتماعآوری تاب

ا سنجید و میزان ر اجتماعی(آوری تاب) ی( در این پژوهش بر متغیر وابستهاجتماعآوری تابهای )مولفه از متغیرهای مستقل
دارای  0.82اجتماعی با ضریب مسیر  مولفه سرمایهآمده  بدستاساس نتایج  بر بندی نمود،ها را نیز رتبهتاثیر این مولفه

همکاری با ضریب مسیر  بعد از آن مولفه مشارکت و ،باشدمی آبادنجفاجتماعی در شهر آوری تاببیشترین تاثیرگذاری بر 
و توانایی افراد در  هارتمدر درجه سوم، مولفه  0.58و دانش با ضریب مسیر  آگاهیدر درجه دوم تاثیرگذاری، مولفه  0.73
جه پنجم تاثیرگذاری در در 0.41تعلق با ضریب مسیر در درجه چهارم، مولفه حس 0.43با ضریب مسیر ن وقوع بحران زما
امل تاثیرگذار در عمهمترین که  پژوهشبنابراین در پاسخ به پرسش  ؛ گیردقرار می آبادنجفاجتماعی شهر آوری تاببر

گفت توان میسیر مبا توجه به نتایج تحلیل  ؟باشدمیکدام عامل  آبادنجفاجتماعی در مناطق شهر آوری تابافزایش 
 .باشدمی 0.82ریب مسیر با ض ، عامل سرمایه اجتماعیآبادنجفاجتماعی شهر آوری تابمهمترین عامل تاثیرگذار در افزایش 

 گیرینتیجه
 یاجتماعهای صشاخ ینرابطه ب یلتحل ،یاجتماعآوری تابو عوامل موثر بر ها شاخص ییشناسااین پژوهش با هدف 

دهد مینتایج نشان  .است انجام گرفته آبادنجفدر شهر  یاجتماعآوری تابسطح  یموثر بر ارتقاهای شاخص یبندیتو اولو
این معنا است که با  داری وجود دارد و بهابطه مثبت و معنیاجتماعی کل، رآوری تابگانه اجتماعی و  6های شاخصبین 

بیان کرد که با افزایش توان مییابد، در مجموع نیز افزایش میآوری تاب، میزان اجتماعیهای شاخصافزایش هر یک از 
ها، حرانمقابله با ب افراد درمشارکت و همکاری، مهارت توانایی  )سرمایه اجتماعی، آگاهی و دانش، اجتماعیهای شاخص

، بیشترین آمده بدستطبق نتایج  یابدنیز افزایش می آبادنجفدر شهر آوری تاب، میزان آبادنجفتعلق به مکان( در شهر سح
تعلق با حس یرگذاری،و کمترین میزان تاث 0.82ضریب مسیر  ، شاخص سرمایه اجتماعی باآوریتابمیزان تاثیرگذاری در 

داری بدست ه معنیاجتماعی رابطآوری تابه آن است که بین احساس امنیت و . نکته قابل توجباشدمی 0.41ضریب مسیر 
 .نیامد



                 17، پیاپی 2، شمارۀ 7، دورۀ 1399عی شهری، دوفصلنامۀ علمی جغرافیای اجتما                                                                           108

 

، باشدمیهمسو آوری تابهایی در رابطه با نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار و نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش
ای از سرمایه اجتماعی را مجموعه ،3و جیمز کلمن 2فوکویاما ،1پردازان سرمایه اجتماعی مانند رابرت پاتنامبسیاری از نظریه

و شود میدانند که موجب ایجاد ارتباط ومشارکت بهینه اعضای یک اجتماع انند اعتماد، همکاری، هماهنگی میمفاهیمی م
عنوان عاملی موثر جهت پیشگیری از سرمایه اجتماعی به .دانندای برای رسیدن به توسعه میسرمایه اجتماعی را وسیله

درواقع سرمایه اجتماعی باالتر در شهروندان  ؛باشدمیمشکالت اجتماعی و روانی در زمان وقوع بحران و بعد از بحران 
منظور کمک به هها و آمادگی بیشتر بوانایی افراد در مقابله با بحرانبعد از بحران و افزایش تهای آسیبباعث کاهش 
اال بودن شاخص ب شود.اجتماعی شهر میآوری تابدیدگان در زمان وقوع بحران و درنتیجه افزایش و آسیبشهروندان 

بیانگر اهمیت و ارزش این عامل نسبت به  آبادنجفاجتماعی شهر آوری تابعنوان مهمترین عامل در سرمایه اجتماعی به
میزان اعتماد بین افراد با همسایگان در  ر زمان وقوع بحران،ای که میزان روابط همسایگی دگونه، بهباشدمیعوامل دیگر 

، ازجمله مهمترین شدهای استفادهعنوان متغیرهها و ... جهت مواقع ضروری بهایهحین وقوع بحران، میزان اطمینان به همس
  .ندباشنقش مهمی داشته  آبادنجفاجتماعی شهر آوری تابتوانند در افزایش که می هایی هستندویژگی

های آماری در اجتماعی شهری با روشآوری تابهای دیگری نیز به سنجش همسو با نتایح این پژوهش، پژوهش
ها فاوت بودن مولفهند که حاکی از متاپرداختهآوری تابهای مختلف سنجش چارچوبافزاری مختلف و ارائه های نرممحیط

( به 2019) نعنوان مثال سجا اسالم و همکاراه، بباشدمیرفته در سطح مناطق و محالت شهری کارهبهای شاخصو 
ی مولفه اجتماع 5اجتماعی در برابر بالیای طبیعی با استفاده از آوری تابجهت سنجش  یک چارچوب سازگار یارائه

آوری تابنجش س( را روشی مناسب برای MCDA) معیارگیری چند( تحلیل تصمیم2018) کارون و همکاراناند. پرداخته
زش شهروندی، مشارکت آمو ی( از سه مولفه1396رضویان و همکاران ) .شاخص معرفی کردند 5ا استفاده از اجتماعی ب

 کمانداری و همکاران اجتماعی شهر زاهدان دارد و یاآوری تابنشان از عدم  ه وکرد مکانی استفادهتعلقاجتماعی و حس
ه مناطق شهر کرمان کرده و نشان دادند کمهارت، نگرش و سرمایه اجتماعی استفاده آگاهی، شاخص دانش، 5( از 1397)

شاخص  5( از 1396) اجتماعی در وضعیت متفاوتی هستند، همچنین حیدریان و همکارانآوری تابهای شاخصاز لحاظ 
اجتماعی استفاده آوری تابر جهت سنجش میزان وابستگی اجتماعی و درک محلی از خط آگاهی و دانش، سرمایه اجتماعی،

، در همین ارتباط باشدمیمحله فرحزاد تهران آوری تابکردند و نشان دادند که دانش و آگاهی دارای بیشترین تاثیر در 
شهرها مدت ساختن طوالنی آورتاب( متغیرهای سرمایه اجتماعی دارای بیشترین تاثیر جهت 2014) طبق نتایج تحقیق ماروم

نتایج اسالمی و  با گفت نتایج این پژوهش همسوتوان میبنابراین  ؛در برابر مخاطرات طبیعی و رشد شهرنشینی هستند
 .باشدمی( 2014) ( و ماروم1397) ابراهیمی دهکردی

زم است که آموزش الدها و قوانین، سازی و رعایت استاندارآور، عالوه بر فرهنگهای تابدستیابی به شهرمنظور هب
داری افراد از آگاهی خورصورت برکه در چرا ؛گیرد وسیله نهادهای مربوطه صورت ع برای همه مدیران و شهروندان بهجام

امیدوار بود که در توان مین و مهارت الزم در برابر بالیا و توانمندسازی افراد و جامعه و مشارکت و همکاری بین شهروندا
ظ کنند و کمتر دچار موقع، جان خود و نزدیکانشان را حفراد با واکنش و رفتار مناسب و بهام وقوع مخاطرات، افهنگ

ش منظور کاهههای الزم بنمندسازی شهروندان و آموزش مهارتبنابراین توا ؛، مالی و جانی شوندروحیهای آسیب
 شود.در زمان وقوع مخاطرات پیشنهاد میپذیری سیبآ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 پیشنهادها

کرد به شرح  صورت کلی بیانهب آبادنجفاجتماعی در شهر آوری تابدر رابطه با افزایش توان میترین راهکارهایی که مهم 
 زیر است:

 .3 و2ویژه در مناطق خروج اضطراری از نواحی مسکونی بهمنظور نحوه آموزش و ارتقای سطح آگاهی ساکنین به -

های اجتماعی جهت افزایش سطح آگاهی و دانش مردم برای دقیق از طریق نشریات محلی وشبکه رسانیاطالع -
 .آبادکل مناطق شهر نجف

های اجتماعی در خصوص آگاهی بخشی در زمینه برای ایجاد شبکه استفاده از فضای مجازی واحد و یکپارچه -
  .بحران و مخاطرات طبیعی برای کل مناطق شهر

، ارتی و نحوه واکنش و رفتارمناسب و کنترل شرایط در زمان وقوع بحران برای شهروندانهای مهاجرای طرح -
 .3و2ویژه در مناطق به

های آموزشی امداد و نجات در مناطق تشویق مردم برای شرکت در کارگاه های آموزش همگانی واجرای طرح -
 .آبادگانه شهر نجفپنج

توان با نمادسازی و تغییر ی شهروندان در حل مسائل شهری میبا توجه به باال بودن سطح مشارکت و همکار -
آوری و موجب افزایش تاب ها را نسبت به شهر افزایش داد، حس تعلق آن3و2ت و تصور شهروندان در مناطقذهنی

 شد. 3و 2اجتماعی در مناطق 

و توانایی افراد در شهر  تواند باعث افزایش مهارتهای خالق و باالبودن سطح سرمایه اجتماعی میوجود طبقه -
سه نقطه توان آباد گردد و در حقیقت از سه قوت سرمایه اجتماعی،مشارکت و همکاری و دانش و آگاهی مینجف

 ، حس تعلق و مهارت وتوانایی افراد را جبران کرد.ضعف امنیت اجتماعی

آشنایی و آموزش حضوری ظور)خانواده آماده در مخاطرات( برای تمامی مناطق شهر به مناجرای طرح خادم  -
 ها در برابر بالیا.خانواده

 .آوری شهریسازی در حوزه تابمنظور فرهنگخالقیت و ابتکار به ،استفاده از دانش -
 .سازی در برابر مخاطراتاقدامات آمادگی و ایمنجلب مشارکت مردم جهت  -
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