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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 descriptiveanalytical 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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تحلیل عوامل مؤثر بر افزایش تابآوری اجتماعی شهرها (مطالعۀ موردی :شهر نجفآباد)
راضیه ایزدی نجفآبادی ، aاحمد خادمالحسینیbو ،1حمید صابری ، cمهری اذانی

d

 aدانشجوی دکتری ،گروه جغرافیا ،واحد نجفآباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجفآباد ،ایران.
 bدانشیار گروه جغرافیا ،واحد نجفآباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجفآباد ،ایران.
 cاستادیار گروه جغرافیا ،واحد نجفآباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجفآباد ،ایران.
 dاستادیار گروه جغرافیا ،واحد نجفآباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجفآباد ،ایران.

چکیده
تبیین موضوع :تابآوری اجتماعی در جهت بهبود و حفظ عملکرد شهر بهعنوان یکی از راهبردهای اساسی بهمنظور کاهش
بالیا در برابر مخاطرات به تشکیل گروههای اجتماعی و ارتقای سرمایۀ اجتماعی و افزایش مشارکت بین ساکنین تاکید ویژه
دارد؛ بنابراین شناسایی عوامل تاثیرگذار بر ارتقای تابآوری اجتماعی میتواند موجب کاهش آسیبپذیری در برابر مخاطرات
طبیعی گردد؛ از اینرو این پژوهش ،با هدف شناسایی شاخصها و عوامل موثر بر تابآوری اجتماعی ،تحلیل رابطه بین
شاخصهای اجتماعی ،به سنجش و مقایسه زیرمعیارهای اجتماعی تابآوری در شهر نجفآباد میپردازد.
روش :مقاله حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت ،توصیفی–تحلیلی میباشد .جمعآوری اطالعات بهصورت اسنادی
و پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه میباشد .بهمنظور تحلیل و پردازش دادهها از مدل معادالتساختاری ایموس استفاده شده
است.
یافتهها :طبق نتایج بدستآمده تاثیرگذارترین شاخص در ارتقای سطح تابآوری اجتماعی در برابر مخاطرات طبیعی
شهرنجفآباد ،شاخص سرمایه اجتماعی با ضریب مسیر  0.82میباشد.
نتایج :در صورت تالش جهت بهبود روابط همسایگی میتوان امیدوار بود که در هنگام وقوع مخاطرات ،افراد با واکنش و رفتار
مناسب و به موقع ،جان خود و اطرافیانشان را حفظ کنند و کمتر دچار آسیبهای روحی ،مالی و جانی شوند .بهطورکلی ارتقای
سرمایه اجتماعی و مشارکت و همکاری بین شهروندان میتواند موجب افزایش تابآوری اجتماعی در شهر نجفآباد و کاهش
آسیبپذیری در زمان وقوع مخاطرات شود.
کلیدواژهها :تاب آوری ،تابآوری اجتماعی ،مخاطرات طبیعی ،تحلیل مسیر ،نجفآباد.
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مقدّمه
باتوجه به اینکه اکثریت جمعیت جهان در حال حاضر در شهرها زندگی میکنند و پیشبینیهای جمعیت نشان میدهد
که تقریبا تمام رشد جمعیت آینده در مناطق شهری رخ میدهد و بسیاری از این مناطق در مکانهایی قرار دارند که در
معرض طیف گستردهای از بالیای طبیعی و انسانی هستند ) (Sharifi & Yamagata,2014:1491به همین سبب
تابآوری بهعنوان راهی جهت تقویت جوامع با استفاده از ظرفیت آنها میباشد ) (Karrholm et al,2014:121و
بهعنوان توانایی یک سیستم در بازیابی و یا انطباق با یک شوک میباشد بهصورتی که باعث کاهش عوامل موثر و مخرب
بر روی سیستم میشود ) .(Marin et al,2019:2بحث تابآوری در مطالعات شهری بهمنظور کاهش آسیبهای شهری
و در ارتباط با چالشهای ناشی از مشکالت اجتماعی و اقتصادی شهری مطرح شده است ) (Muller,2010:18درواقع
هدف از این رویکرد ،کاهش آسیبپذیری شهرها و تقویت تواناییهای شهروندان بهمنظور مقابله با خطرات ناشی از تهدیدها
میباشد ) .(Mitchell,2012:3شهرهای تابآور باعث کاهش آسیبپذیری در برابر حوادث شدید میشوند و بهمنظور
افزایش پایداری بلند مدت خود ،به تغییرات خالقانه اقتصادی ،اجتماعی و محیطی پاسخ میدهند )(Ahsan,2013:8-9
درواقع شهرهای تابآور توانایی واکنش و انطباق با شرایط متغیر را داراست ).(ARUP,2012:11
با توجه به اینکه قابلیت تابآوری شهری از اهمیت بیشتری نسبت به سنجش آسیبپذیری شهری در برابر مخاطرات
برخوردار است از اینرو ابزار سنجش و ارزیابی قابلیت تابآوری شهری در مورد میزان توانایی پاسخگویی جوامع شهری
بهمنظور ایجاد شهرهای تابآور دربرابر مخاطرات را ضروری مینماید ).(Kabir et al,2018:1109-1110
تعیین شاخصهای اندازهگیری و ارزیابی میزان تابآوری شهرها یکی از مهمترین مباحث در اجتماعات تابآور میباشد،
بنابراین یک چارچوب یکپارچه متشکل از معیارهای مرتبط با قابلیت تابآوری میتواند برنامهریزان و تصمیمگیران شهر ی
را جهت شناسایی مناطقی که نیازمند بهبود و پیشرفت هستند کمک کند ) .(Frazier et al,2013:97شناخت میزان
حساسیت ساختار اجتماعی شهرها در نتایج تابآوری و آسیبپذیری خطر میتواند کمک زیادی جهت گردآوری قوانین و
مقررات مربوط به مدیریت سوانح طبیعی ،افزایش تابآوری و همچنین جهت تصمیمگیری ،برنامهریزی و
سیاستگذاریهای شهری داشته باشد (رضایی و همکاران.) 34 :1395 ،
با توجه به اینکه نجفآباد از نظر زمینساختی در زون سنندج -سیرجان قرار دارد که جزء فعالترین زون ساختمانی
ایران محسوب میشود (درویش زاده )118: 1392،و وجود گسلهای فعال در اطراف شهر نجفآباد ،اهمیت مسائل مرتبط
با زمینلرزه و تبعات ناشی از آن ،قرا رگیری قسمتی از شهر بر روی مخروطافکنه و سابقهی سیالب در شهر نجفآباد (تعداد
 8سیل با  13کشته طی سالهای  1330تا  1383مربوط به شهرستان نجفآباد میباشد) (معیری و انتظاری،)114: 1387 ،
تمرکز مراکز صنعتی در اطراف شهر نجفآباد ،وضعیت بحرانی آب و خشکسالی ،باال بودن جمعیت ،وجود بافتهای فرسوده
و پرتراکم و باتوجه به اینکه30درصد مساحت توسعه یافتهی شهر نجفآباد از آسیبپذیری باال و37درصد این مساحت
دارای آسیبپذیری متوسط است و جمعیتی بالغ بر  51000نفر (باتراکمی درحدود  70تا  100نفر در هکتار) در پهنهی
آسیبپذیری باال و بسیار باال قرار دارند و هستهی مرکزی شهر نجفآباد به دلیل نداشتن فضای باز ،وجود تعداد زیاد معابر
با عرض کمتر از  6متر و شدت فشردگی بافت از باالترین آسیبپذیری برخورداراست (فاضل و همکاران-130: 1396 ،
)131؛ بنابراین شهر نجفآباد ازجمله مراکز حساسی میباشد که در معرض خطرات ناشی از مخاطرات ناگوار قرار دارد ؛
بنابراین ضرورت شناسایی مولفههای تابآوری اجتماعی در شهر نجفآباد بهمنظور ایمنسازی بیشتر شهر در مواقع بحرانی
در برابر سوانح و کاهش آسیبپذیری شهروندان و مدیریت اصولی شهر در مواجهه با بحرانها ضروری بهنظر میرسد؛ از
اینرو در این پژوهش از طریق پرسش زیر سعی در تبیین عوامل و مولفههای اجتماعی تابآوری ،ارزیابی و سنجش این
مهم شده است :مهمترین عامل تاثیرگذار در افزایش تابآوری اجتماعی در مناطق شهر نجفآباد کدام عامل میباشد؟

100

دوفصلنامۀ علمی جغرافیای اجتماعی شهری ،1399 ،دورۀ  ،7شمارۀ  ،2پیاپی 17

پیشینۀ نظری
اصطالح تابآوری سابقهی طوالنی در اکولوژی و مهندسی دارد و در رشتههای مختلف بهعنوان ظرفیت بازگشت به
حالت اولیه تعریف میشود؛ اما کاربرد آن در مخاطرات طبیعی جدید میباشد) .(Liao,2012:22تایمرمن ( )1981برای
اولینبار از مفهوم تابآوری در زمینه بحران و بالیا استفاده کرد و مفهوم تابآوری در برابر مخاطرات طبیعی پس از پذیرش
در چارچوب هیوگو برای سال های  2015-2005بهطور گسترده بهکار برده شد (جزایری و همکاران )185 : 1398،از اواخر
دهه  1990به بعد نیز ،اصطالح تابآوری برای سیستمهای اجتماعی مطرح شد ) .(Doorn,2017:3ادگر ( )2000مفهوم
تابآوری اجتماعی را بهعنوان بخشی از انطباق افراد و گروهها با تغییرات محیطی ارائه داده است & (Barata
) Erkip,2014:108و آن را بهعنوان توانایی جوامع برای مقاومت در برابر شوکهای خارجی به زیرساختهای اجتماعی
خود تعریف کرده است ) .(Mavhura & Maneyena,2018:3برخی پژوهشگران تابآوری را توانایی بازگشت جامعه
سانحهدیده به حالت قبل میدانند؛ از اینرو تابآوری شهری به توانایی یک سیستم شهری بهمنظور مقاومت در مقابل
شوکها و نگهداری عملکردهای مطلوب ،بازگشت به حالت مطلوب و توانایی انطباق با تغییرات ایجادشده اطالق میشود
(شمایی و همکاران )353 :1398،بهطورکلی به توانایی یک شهر جهت مقاومت در برابر انواع شوکها و تنشها ،تابآوری
شهری میگویند).(Agudelo et al,2012:3
برای کاهش مخاطرات در شهرها و افزایش مقاومت در برابر مخاطرات ،نیاز به ایجاد شهرهای تابآور میباشد ،یک
شهر تابآور یک شبکهی پایدار از اجتماعات انسانی و سیستمهای کالبدی است که شهر و شهروندان را در برابر حوادث،
ایمن میسازد و آسیبپذیری را کاهش میدهد .بعد اجتماعی بهعنوان یکی از ابعاد اصلی و مهم تابآوری به ویژگیها و
تفاوت ظرفیت اجتماعی جامعه برمیگردد و بهعلت ساختار منحصربفرد هر جامعه و واکنش متفاوت نسبت به بحرانها،
دارای پیچدگیهای خاصی میباشد .تابآوری اجتماعی را میتوان توانایی و ظرفیت افراد یک اجتماع در مقابله با بحرانها
و تطابق با استفاده از منابع فردی و جمعی و اشتراک آموزهها تعریف کرد (نوروزی و همکاران .)91-90 :1396،تابآوری
اجتماعی شامل بخش تغییرپذیر سیستمهای اجتماعی با دو شاخصهی سرمایه اجتماعی و ظرفیت تطبیقپذیری تعریف
میشود که سرمایه اجتماعی مربوط به نقش روابط بین اعضای جامعه ،اعتماد ،همکاری و هنجارها در حل مشکالت جامعه
میشود و ظرفیت تطبیق پذیری نیز مربوط به توانایی نهادها در میزان انعطافی که در حل مشکالت دارند میباشد (پیران و
همکاران .)90 :1396،بعد تابآوری اجتماعی بیشتر بر دستیابی به پایداری اجتماعی درمقابل سوانح ازطریق شکلگیری
گروههای اجتماعی و جوامعمحلی ،بازتوانی بهوسیله بهبود و ارتقای حسدلبستگی به مکان و ارتقای سرمایه اجتماعی و
افزایش مشارکت بین شهروندان در ایجاد پیوندهای اجتماعی محکم تاکید دارد (لک .)94 : 1392 ،میتوان گفت تابآوری
اجتماعی بیانگر تغییر پارادایم در ذهنیت و تصور مردم در برابر مشکالتی که خودشان دارند و درک افراد دیگر میباشد (عباد
اله زاده و همکاران ،)268 :1396 ،یکسری از شاخصها بهمنظور ارزیابی تابآوری اجتماعی توسط محققین مختلف ارائ ه
شده است که شاخصهای آگاهی و دانش ،سرمایه اجتماعی ،مهارت و توانایی افراد در برابر مخاطرات ،مشارکت ،حستعلق
و امنیت در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفتهاند .در جدول ( )1برخی از دیدگاههای شاخصهای تابآوری اجتماعی آمده
است.

ایزدی نجفآبادی و همکاران97-112 ،)2(7 ،

101

جدول  -1برخی دیدگاهها درباره شاخصهای تابآوری اجتماعی
نظریه پرداز
ادگر

سال
2000

1

2003

گادس چاک

مگوآیر و هگن
مایونگا
4
کاتر

2

2007

3

نورمندین و همکاران
6
آیندین و روتری
رضایی و همکاران

2007
2008

5

2011
2012
1395

شاخصهای تابآوری اجتماعی
مهاجرت و جابجایی ،سرمایه اجتماعی(اعتماد ،شبکههای اجتماعی ،حافظه اجتماعی) همکاری،
مشارکت شهروندان ،همبستگیاجتماعی ،هویت ،حستعلق ،امنیت ،فراگیری اجتماعی.
سرمایه اجتماعی (فعالیت اجتماعی) رشد اقتصادی ،درآمد پایدار ،خدمات بهداشتی ،فرصتهای شغلی،
توزیع عادالنه ثروت و درآمد ،دسترسی به مسکن ،درآمد پایدار.
اعتماد ،مدیریت ،کاراییجمعی ،سرمایه اجتماعی ،میزان اشتراکهای ساکنان ،پیوستگی
اجتماعی،مشارکت اجتماعی،همکاری و تقسیمکار،ارزشها،نگرشها،ارتباطات واطالعات.
سرمایه اجتماعی ،سرمایه اقتصادی ،سرمایه فیزیکی ،سرمایه انسانی ،سرمایه طبیعی
سرمایه اجتماعی ،تجربیات جامعه ،برابری و اتحاد  ،جمعیتی(سن ،نسل ،طبقات اجتماعی ،جنس و
شغل) ،ثروت ،بیمه ،دسترسی به منابع مالی ،شبکههای اجتماعی ،درکخطر ،کارکرد سازمانها،
ساختار خانواده ،مشاوره اجتماعی.
نرخ رشد جمعیت ،سن ،آموزش و آگاهی ،اقشار آسیبپذیر و ضعیف.
ساختار سنی جمعیت ،ساختار جنسی ،سطح تحصیالت ،سرمایه اجتماعی ،پوشش سالمت.
جمعیت بومی ،سرمایه اجتماعی(فعالیت اجتماعی ،ثبات اجتماعی).

پیشینۀ عملی
با توجه به اهمیت تابآوری اجتماعی ،تاکنون مطالعات و پژوهشهایی در این رابطه درخارج و داخل کشور انجام
شدهاست که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره میشود .در همین راستا مگوآیر و هگن ( )2007در مطالعه خود بر روی
شهرهای استرالیا به نقش تاثیرگذار سه شاخص مقاومت و پایداری ،بازیابی و خالقیت در تابآوری اجتماعی شهرها اشاره
نمودهاند .فولک و همکاران ( )2010پایداری ،سازگاری و قابلیت تبدیل را بهعنوان شاخصهای یک سیستم اجتماعی در
تابآوری معرفی میکنند ،النگ ( )2012نیز در مطالعه خود به اهمیت شاخصهای اجتماعی تابآوری به عنوان ابزارتحلیلی
جهت درک بهتر و تغییر سیستمهای شهری پرداخته است.
کک و سادی پولراک ( )2013به بررسی مفهوم تابآوری اجتماعی و شناسایی سه بعد مهم آن درجهت مقابله با انواع
بحرانها پرداخته و به نقش سرمایه اجتماعی و رویکرد معیشت پایدار در ساختن و حفظ تابآوری اجتماعی اشاره میکنند.
ماروم ( )2014نیز به تاثیر متغیرهای سرمایه اجتماعی در درک خطر و افزایش تابآوری شهرها د ر برابر مخاطرات اشاره
میکند ،بر مبنای مطالعه سوآرز و همکاران ( )2016بر روی  50شهر اسپانیا به این نتیجه رسیدند که اکثر شهرهای اسپانیایی
از تابآوری الزم برخوردار نیستند و نیاز به مشارکت بیشتر شهروندان دارد.
بزا و همکاران ( )2017تابآوری سیستم شهری را ترکیبی از مسائل اجتماعی و کالبدی میدانند و باألخره نوروزی و
همکاران ( )1396در مقالهای تحت عنوان سنجش مولفههای موثر اجتماعی در تابآوری منطقه  12شهر تهران به این
نتیجه رسیدند که از بین مولفههای سازنده و اثرگذار بر تابآوری اجتماعی و فرهنگی ،شاخص ویژگیهای جمعیتی بیشترین
اثر را در افزایش تابآوری محالت داشته و ناحیه 5تابآورترین ناحیه در سطح منطقه میباشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Godschalk
2

Maguire & Hagan
Mayunga
4 Cutter
5 Normandin et al
6 Ainuddin & Routray
3
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طبق پژوهش حیدریان و همکاران ( )1396در محله فرحزاد تهران نیز از لحاظ اهمیت شاخصهای اجتماعی تاب آوری،
شاخص آگاهی و دانش دارای بیشترین تاثیر میباشد .نتایج پژوهش دالکه و همکاران ( )1396نشان میدهد تابآوری
اجتماعی منطقه  3شهر اصفهان به دلیل تعداد مطلوب مراکز مذهبی ،تاریخی ،بهداشتی ،برخورداری از خدمات اینترنتی،
امنیت و  ...بهعنوان بهترین منطقه و مناطق 2و  6بهدلیل بیکاری ،جرایم و رفتار اجتماعی نامناسب بهعنوان ضعیفترین
منطقه محسوب میشوند .کاهش تابآوری شهری خاص شهرهای ایران نیست ،درهمین راستا طبق مطالعه رضویان و
همکاران ( )1396منطقه  12شهر تهران نیز از لحاظ تابآوری اجتماعی در وضعیت نامطلوبی میباشد .طبق نتایج پژوهش
اسالمی و ابراهیمی دهکردی ( )1397مولفه سرمایه اجتماعی مهمترین معیار در افزایش تابآوری اجتماعی محله امتآباد
آمل میباشد.
روستا و همکاران ( )1397در پژوهش خود به ارزیابی و تحلیل میزان تابآوری اجتماعی شهر زاهدان پرداختند و طبق
نتایج بدستآمده ،شهر زاهدان از لحاظ شاخصهای سرمایه اجتماعی و تعلق مکانی در تمامی مناطق دارای وضعیت نامطلوبی
میباشد و فضای ذهنی نامناسب باعث آسیبپذیری و عدمتابآوری اجتماعی شهر گردیده است.
کمانداری و همکاران ( )1397در پژوهشی بر روی مناطق چهارگانه شهر کرمان دریافتند که شاخص آگاهی و دانش از
وضعیت مناسبتری برخوردار می باشد و بیش از نیمی از مناطق شهر در برابر حوادث طبیعی با توجه به شاخصهای
اجتماعی از تابآوری الزم برخوردار نیستند تمایز پژوهش حاضر در این است که در ارتباط با تابآوری شهر نجفآباد
تاکنون مطالعه و پژوهشی صورت نگرفته است و در این پژوهش با استفاده از  6شاخص سرمایه اجتماعی؛ آگاهی و دانش؛
مشارکت و همکاری؛ مهارت ها و توانایی افراد در زمان وقوع بحران؛ حس تعلق مکانی و امنیت اجتماعی و  24زیر شاخص
تالش شده است که وضعیت شهر نجفآباد از لحاظ مولفههای تابآوری اجتماعی بهطور کامل ارزیابی شود.
دادهها و روششناسی
پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ روش تحقیق ،توصیفی تحلیلی میباشد .گردآوری اطالعات با
استفاده از دو روش کتابخانهای (کتابها ،اینترنت ،مقاالت ،و غیره) به وسیله مرور متون خارجی و داخلی و استخراج
شاخصهای موثر بر تابآوری اجتماعی و روش پیمایشی ،با طراحی پرسشنامه براساس چارچوب نظری پژوهش و
شاخصهای بدست آمده صورت گرفته است .جامعه آماری تحقیق تعداد  235281نفر از ساکنان مناطق پنجگانه شهر
نجفآباد هستند.حجم نمونه آماری براساس فرمول کوکران  384نفر برآورد شد که بهمنظور اطمینان بیشتر تعداد 394نفر
درنظر گرفته شد .با استفاده از نمونهگیری تصادفی ساده این تعداد پرسشنامه بین پنج منطقه توزیع و تکمیل گردید .در این
پرسشنامه از تکینک طیف لیکرت پنج درجهای از بسیارکم با حداقل نمره  1تا بسیارزیاد با حداکثر نمره  5استفاده گردید.
روایی محتوای پرسشنامه محقق ساخته توسط متخصصان و خبرگان مربوطه مورد بررسی و تایید قرارگرفت و پایایی آن
نیز بهوسیله ضریب آلفای کرونباخ مورد سنجش قرارگرفت و با اعتبار بین  0.754تا  0.921تایید گردید .در ادامه شاخصها،
زیرشاخصها و ضریب پایایی متغیرهای بعد اجتماعی تابآوری به تفکیک آورده شده است (جدول .)2
بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهها ،از نرمافزار  SPSSو مدل معادالتساختاری در محیط نرمافزار ایموس ()AMOS
استفاده گردید.
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جدول -2شاخصها،زیرشاخصها و ضریب پایایی متغیرهای بعد اجتماعی تابآوری
شاخص

So1

سرمایه اجتماعی

So2

آگاهی و دانش

So3

مشارکت و همکاری

So4

مهارت و توانایی افراد

So5

حس تعلق

So6

امنیت اجتماعی

گویه ها
q1

میزان روابط همسایگی

q2

میزان اعتمادبین افراد خانواده و همسایگان در حین بحران
میزان اطمینان به همسایگان

q4

میزان آگاهی نسبت به مخاطرات

q5

میزان آگاهی از پیامدهای بحران
میزان آگاهی در واکنش و رفتار مناسب در زمان بحران
میزان آگاهی از اقدامات الزم جهت آمادگی در برابر بحران

q8

میزان آگاهی از وجود گروههای امداد محله ای
میزان آگاهی از ضوابط و ایمنی مسکن در برابر بالیا

q3

q6
q7

q9

q 10

مشارکت شهروندان در کارگاههای آموزشی امداد و نجات
میزان همکاری و کمک همسایگان نسبت به هم در زمان بحران
میزان همکاری شهروندان در حل بحران ها
میزان تمایل خانواده در حل مشکالت محله و همسایگان

q 14

میزان مهارت در ارائه کمک های اولیه
میزان توانایی در بستن منابع اصلی در زمان بحران
حفظ شماره تلفن های ضروری مثل اورژانس و آتش نشانی و...
حفظ آرامش روحی و روانی در زمان بحران
میزان مهارت در چیدمان اثاثیه منزل جهت کاهش خسارات

q 19

دلبستگی و حس تعلق به محل زندگی
مناسب دانستن محله از نظر شهروندان برای زندگی
مقبولیت محله برای سکونت در آینده

q 22

نزاع و درگیری خیابانی روزانه

q 23

احساس امنیت در محله

q 24

وجود امنیت اجتماعی در زمان بحران

q 11
q 12
q 13

q 15
q 16
q 17
q 18

q 20
q 21

میزان پایایی
0.921

0.892

0.827

0.786

0.873

0.754

(منبع :یافتههای تحقیق)1398،

قلمرو پژوهش

قلمرو مکانی این پژوهش شهر نجفآباد میباشد .این شهر در فاصله  26کیلومتری غرب اصفهان و مرکز شهرستان
نجفآباد با جمعیت  319.205نفر(طبق سرشماری مرکز آمار ایران در سال  )1395و با وسعتی حدود  8955هکتار میباشد.
این باغشهر عصر صفوی بهعنوان نخستین شهر جدید در سال  1601میالدی با اندیشهی مهندس معمار عصرصفوی،
شیخبهایی پایهگذاری شد .در مجموعه شهری اصفهان براساس تقسیم کار ،نجفآباد شهری میانی با نقش خدماتی سطح
یک و بهعنوان مهم ترین مرکز خدماتی بعد از شهر اصفهان محسوب میشود (مهندسین مشاور نقشجهان پارس: 1390،
 .)4شهر نجفآباد ،شهری مهاجرپذیر و دربرگیرنده مجموعهای از محالت جدید گسسته از شهر همچون ویالشهر ،یزدانشهر،
امیرآباد ،فیروزآباد ،شهرک آزادگان و صالحآباد میباشد و طبق مصوبات استانی ،بههنگام وقوع بحران بهعنوان شهر معین
برای شهر اصفهان درنظر گرفته شده است (فاضل و همکاران .)125 :1396 ،در مطالعه حاضر ،تابآوری اجتماعی درمناطق
پنجگانه شهر نجفآباد مورد بررسی قرارگرفت .درشکل ( )1موقعیت شهر نجفآباد آمده است.
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شکل -1موقعیت شهر نجفآباد

یافتهها
طبق بررسی نمونهی مورد مطالعه از بین 394نمونه195،نفر(49.5درصد) از شهروندان ،زن و  199نفر(50.5درصد) مرد
بودند .از بین شهروندان مورد مطالعه  64نفر(16.4درصد) 15تا  20ساله 68 ،نفر( 17.3درصد)  21تا  30ساله 140 ،نفر(35.6
درصد)  31تا  40ساله 110 ،نفر ( 28درصد)  41تا  60ساله و 12نفر( 2.7درصد) باالی  60سال بودند .تحصیالت 215نفر(
 54.6درصد) از شهروندان دیپلم و زیر دیپلم و 179نفر(  45.4درصد) لیسانس و باالتر و قومیت 214نفر(  54.3درصد) از
شهروندان فارس 98 ،نفر(24.9درصد) لر 40،نفر(10.2درصد) ترک28 ،نفر(7.1درصد)گرجی 6،نفر(1.5درصد) کرد،
5نفر(1.2درصد) عرب و3نفر(  0.8درصد) سایر قومیت ها بودند.
بهمنظور بررسی ،شناسایی و تحلیل مسیر متغیرها بریکدیگر و پاسخدهی به سوال اصلی پژوهش از الگوی مدلیابی
معادالتساختاری استفاده گردید .این مدل روابط بین متغیرها را با استفاده از ضرائب رگرسیونی بدست میآورد وهمچنین
به بررسی تحلیل مسیر متغیرها بر یکدیگر میپردازد.
الزم است تا قبل از پرداختن به تحلیلهای آماری بررسی متغیرها ونوع توزیع متغیرها مشخص شود .در نرمافزار ایموس
با توجه به جدول ( )3مقادیر مربوط به چولگی در بازه [+3و ]-3و مقادیر مربوط به کشیدگی در بازه [+10و ]-10قرار دارد
طبق نتایج جدول ،دادهها از توزیع نرمال پیروی میکنند.
جدول -3بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها
متغیر

حداقل

حداکثر

چولگی

c.r.

کشیدگی

c.r.

q13

1.000

5.000

-.685

-2.798

-.034

-.069

متغیر

حداقل

حداکثر

چولگی

c.r.

کشیدگی

c.r.

سرمایه اجتماعی
q1

1.000

5.000

-.379

- 1.545

-.623

.271

q14
q15
q16

1.000
1.000
1.000

5.000
5.000
5.000

-.699
-.536
-.197

-2.856
-2.188
-.805

-.325
-.655
-.886

-.664
-1.337
-1.808

q2
q3

1.000
1.000

5.000
5.000

-.681
-.348

-2.780
-1.420

.056
-.371

.113
-.756

q17
q18

1.000
1.000

5.000
5.000

-.312
-.829

-1.275
-3.384

-.668
.632

-1.363
1.291

q4
q5
q6

1.000
1.000
1.000

5.000
5.000
5.000

-2.098
-1.904
-2.386

.185
-.033
.502

.378
-.067
1.025

مهارت ها و توانایی افراد در زمان وقوع بحران

حس تعلق

آگاهی و دانش
-.514
-.467
-.584
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q19
q20
q21

1.000
1.000
1.000

5.000
5.000
5.000

q22
q23
q24

1.000
1.000
1.000

5.000
5.000
5.000

-.526
-.423
-.096

105

-2.149
-1.728
-.394

-.452
-.200
-.762

-.922
-.409
-1.555

q7
q8
q9

1.000
2.000
1.000

-1.661
-2.675
-.097

-.764
-.190
-.811

-1.559
-.389
-1.656

q10
q11
q12

1.000
1.000
1.000

5.000
5.000
5.000

امنیت اجتماعی
-.407
-.655
-.024

-.507
-.350
-.721

-2.071
-1.431
-2.945

-.382
-.991
.367

-.781
-2.022
.749

-5.709
-2.512
-1.572

1.845
-.024
-.558

3.766
-.049
-1.140

مشارکت و همکاری
5.000
5.000
5.000

-1.398
-.615
-.385

(منبع :یافتههای تحقیق)1398،

مهمترین مرحله در تجزیه و تحلیل آماری  SEMارزیابی برازش الگو به دادهها است؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه
روابط علی میان سازهها ،الزم است برازش الگو به دادهها تأیید گردد .به عقیده صاحبنظران آماری اگر سه معیار از معیارهای
فوق در وضعیت مطلوبی قرارگیرد مدل از برازش خوبی برخوردار است؛ بنابراین با توجه به مطالب باال میتوان نتیجه گرفت
که شاخصهای کلی نشان از برازش خوب الگو توسط دادهها دارد و یا بهعبارتی میتوان گفت که دادههای جمعآوری شده
به خوبی الگو را مورد حمایت قرار میدهند (جدول .)4
جدول  -4شاخصهای کلی برازش تحلیلمسیر
شاخص
χ

2

p-value
GFI
RMSEA
CMIN/DF
TLI
NFI
CFI
RFI
IFI
PRATIO
AGFI
PGFI
PCFI
PNFI

برازش خوب مدل

برازش قابل قبول مدل

مقادیر برازش

نزدیک به صفر
(صفر برازش کامل مدل)
بزرگتر از 0.05
باالتر از 0.95
کمتراز 0.05
مقادیر بین  1تا 3
باالتر از 0.95
باالتر از 0.95
باالتر از 0.95
باالتر از 0.90
باالتر از 0.95
باالتر از 0.60
باالتر از 0.95
باالتر از 0.55
باالتر از 0.60
باالتر از 0.60

هرچه کوچکتر

یافته تحقیق
1.445

بزرگتر از 0.05
بین  0.90تا 0.95
بین  0.05تا 0.08
مقادیر بین  3تا 5
بین  0.90تا 0.95
بین  0.90تا 0.95
بین  0.90تا 0.95
بین  0.85تا 0.90
بین  0.90تا 0.95
بین  0.50تا 0.60
بین  0.90تا 0.95
بین  0.50تا 0.55
بین  0.50تا 0.60
بین  0.50تا 0.60

0.084
0.958
0.050
3.228
0.811
0.867
0.925
0.819
0.960
0.517
0.948
0.579
0.506
0.528

(منبع :یافتههای تحقیق)1398،

پس از اطمین ان از قابل قبول بودن مدل اندازهگیری ،معادلهساختار ی تدوین و جهت ارزیابی صحت نتایج ،مدلسازی
معادله ساختاری در  AMOSاجرا شد .نتایج برازش کلی نشان از مطابقت این ساختار با دادهها دارد ،الگوی
معادالتساختاری به همراه ضرائب رگرسیونی در شکل ( )2ارائه شده است.
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شکل  -2مسیر و میزان تاثیر متغیرهای تابآوری اجتماعی شهر نجفآباد در برابر مخاطرات طبیعی

پس از بررسی و تأیید الگو ،برای آزمون معناداری روابط و از دو شاخص جزئی مقدار بحرانی  C.Rو  Pاستفاده شده
است .مقدار بحرانی مقداری است که از حاصل تقسیم (تخمین ضریب رگرسیون) بر(خطای استاندارد) بدست میآید آزمون
معناداری ضرائب مسیر است .مقدار بحرانی خارج از بازه ( )-1.96 1.96یک مسیر معنادار را نشان میدهد (یعنی .)P>0.05
روابط به همراه ضرائب رگرسیونی و مقادیر شاخصها در جدول ( )5آورده شده است.
جدول  -5وزنهای رگرسیونی(ضرایب ساختاری) عادی و استاندارد شده به روش برآورد حداکثر درستنمایی
برآورد
شاخصها

جهت

شاخص ها

غیر
استاندارد

سرمایه اجتماعی

برآورد
استاندارد

انحراف
معیار

مقدار
بحرانی

مقدارP

نتیجه

<---

تاب آوری اجتماعی

0.187

0.818

0.036

5.177

0.000

تاثیر دارد

آگاهی و دانش

<---

تاب آوری اجتماعی

0.155

0.584

0.031

5.039

0.000

تاثیر دارد

مشارکت و همکاری

<---

تاب آوری اجتماعی

0.209

0.726

0.044

4.785

0.000

تاثیر دارد

مهارت و توانایی افراد

<---

تاب آوری اجتماعی

0.109

0.425

0.029

3.754

0.000

تاثیر دارد

حس تعلق

<---

تاب آوری اجتماعی

0.093

0.414

0.020

4.725

0.000

تاثیر دارد

امنیت اجتماعی

<---

تاب آوری اجتماعی

0.249

0.229

0.219

1.137

0.255

تاثیر ندارد

(منبع :یافتههای تحقیق)1398،
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جدول -6رتبه بندی مولفههای تاثیرگذار بر تابآوری اجتماعی
ضریب مسیر

رتبه

مولفه
سرمایه اجتماعی

0.82

1

آگاهی و دانش

0.58

3

مشارکت و همکاری

0.73

2

مهارت و توانایی افراد

0.43

4

حس تعلق

0.41

5

امنیت اجتماعی

0.22

تاثیر ندارد

(منبع :یافتههای تحقیق)1398 ،

همانطور که در جدول ( )5دیده میشود در شهر نجفآباد متغیرهای سرمایه اجتماعی ،آگاهی و دانش ،مشارکت و
همکارای ،مهارت توانایی افراد در زمان وقوع بحران ،حس تعلق بر تابآوری اجتماعی بهطور معنیدار تاثیر دارد چون برای
این متغیرها ،نسبتهای بحرانی (( )C.Rآزمون معناداری ضرایب مسیر) خارج از بازه ( )-1.96 1.96قرار دارند و در همه
موارد سطح معناداری به دستآمده کمتر از  0/05میباشد ولی برای تاثیر امنیت اجتماعی بر تابآوری اجتماعی مقدار
بحرانی در داخل بازه (1.96و  )-1.96قرار دارد و مقادیر  p-valueبزرگتر از  0.05است؛ بنابراین متغیر امنیت اجتماعی بر
تابآوری اجتماعی تاثیر معنیدار ندارد .همچنین با توجه به شکل( )2طبق مقادیر ضرائب مسیر میتوان میزان تاثیر هریک
از متغیرهای مستقل (مولفههای تابآوری اجتماعی) در این پژوهش بر متغیر وابسته (تابآوری اجتماعی) را سنجید و میزان
تاثیر این مولفهها را نیز رتبهبندی نمود ،بر اساس نتایج بدست آمده مولفه سرمایه اجتماعی با ضریب مسیر  0.82دارای
بیشترین تاثیرگذاری بر تابآوری اجتماعی در شهر نجفآباد میباشد ،بعد از آن مولفه مشارکت و همکاری با ضریب مسیر
 0.73در درجه دوم تاثیرگذاری ،مولفه آگاهی و دانش با ضریب مسیر  0.58در درجه سوم ،مولفه مهارت و توانایی افراد در
زمان وقوع بحران با ضریب مسیر  0.43در درجه چهارم ،مولفه حستعلق با ضریب مسیر  0.41در درجه پنجم تاثیرگذاری
برتابآوری اجتماعی شهر نجفآباد قرار میگیرد ؛ بنابراین در پاسخ به پرسش پژوهش که مهمترین عامل تاثیرگذار در
افزایش تابآوری اجتماعی در مناطق شهر نجفآباد کدام عامل میباشد؟ با توجه به نتایج تحلیل مسیر میتوان گفت
مهمترین عامل تاثیرگذار در افزایش تابآوری اجتماعی شهر نجفآباد ،عامل سرمایه اجتماعی با ضریب مسیر  0.82میباشد.
نتیجهگیری
این پژوهش با هدف شناسایی شاخصها و عوامل موثر بر تابآوری اجتماعی ،تحلیل رابطه بین شاخصهای اجتماعی
و اولویتبندی شاخصهای موثر بر ارتقای سطح تابآوری اجتماعی در شهر نجفآباد انجام گرفته است .نتایج نشان میدهد
بین شاخصهای  6گانه اجتماعی و تابآوری اجتماعی کل ،رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد و به این معنا است که با
افزایش هر یک از شاخصهای اجتماعی ،میزان تابآوری نیز افزایش مییابد ،در مجموع میتوان بیان کرد که با افزایش
شاخصهای اجتماعی (سرمایه اجتماعی ،آگاهی و دانش ،مشارکت و همکاری ،مهارت توانایی افراد در مقابله با بحرانها،
حستعلق به مکان) در شهر نجفآباد ،میزان تابآوری در شهر نجفآباد نیز افزایش مییابد طبق نتایج بدست آمده ،بیشترین
میزان تاثیرگذاری در تابآوری ،شاخص سرمایه اجتماعی با ضریب مسیر  0.82و کمترین میزان تاثیرگذاری ،حستعلق با
ضریب مسیر  0.41میباشد .نکته قابل توجه آن است که بین احساس امنیت و تابآوری اجتماعی رابطه معنیداری بدست
نیامد.
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نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش هایی در رابطه با نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار و تابآوری همسو میباشد،
بسیاری از نظریه پردازان سرمایه اجتماعی مانند رابرت پاتنام ،1فوکویاما 2و جیمز کلمن ،3سرمایه اجتماعی را مجموعهای از
مفاهیمی مانند اعتماد ،همکاری ،هماهنگی میدانند که موجب ایجاد ارتباط ومشارکت بهینه اعضای یک اجتماع میشود و
سرمایه اجتماعی را وسیلهای برای رسیدن به توسعه میدانند .سرمایه اجتماعی به عنوان عاملی موثر جهت پیشگیری از
مشکالت اجتماعی و روانی در زمان وقوع بحران و بعد از بحران میباشد؛ درواقع سرمایه اجتماعی باالتر در شهروندان
باعث کاهش آسیبهای بعد از بحران و افزایش توانایی افراد در مقابله با بحرانها و آمادگی بیشتر بهمنظور کمک به
شهروندان و آسیبدیدگان در زمان وقوع بحران و درنتیجه افزایش تابآوری اجتماعی شهر میشود .باال بودن شاخص
سرمایه اجتماعی به عنوان مهمترین عامل در تابآوری اجتماعی شهر نجفآباد بیانگر اهمیت و ارزش این عامل نسبت به
عوامل دیگر میباشد ،بهگونهای که میزان روابط همسایگی در زمان وقوع بحران ،میزان اعتماد بین افراد با همسایگان در
حین وقوع بحران ،میزان اطمینان به همسایهها و  ...جهت مواقع ضروری بهعنوان متغیرهای استفادهشده ،ازجمله مهمترین
ویژگیهایی هستند که میتوانند در افزایش تابآوری اجتماعی شهر نجفآباد نقش مهمی داشته باشند.
همسو با نتایح این پژوهش ،پژوهشهای دیگری نیز به سنجش تابآوری اجتماعی شهری با روشهای آماری در
محیطهای نرمافزاری مختلف و ارائه چارچوبهای مختلف سنجش تابآوری پرداختهاند که حاکی از متفاوت بودن مولفهها
و شاخصهای بهکاررفته در سطح مناطق و محالت شهری میباشد ،به عنوان مثال سجا اسالم و همکاران ( )2019به
ارائهی یک چارچوب سازگار جهت سنجش تابآوری اجتماعی در برابر بالیای طبیعی با استفاده از  5مولفه اجتماعی
پرداختهاند .کارون و همکاران ( )2018تحلیل تصمیمگیری چندمعیار ( )MCDAرا روشی مناسب برای سنجش تابآوری
اجتماعی با استفاده از  5شاخص معرفی کردند .رضویان و همکاران ( )1396از سه مولفهی آموزش شهروندی ،مشارکت
اجتماعی و حستعلقمکانی استفاده کرده و نشان از عدم تابآوری اجتماعی شهر زاهدان دارد و یا کمانداری و همکاران
( )1397از  5شاخص دانش ،آگاهی ،مهارت ،نگرش و سرمایه اجتماعی استفادهکرده و نشان دادند که مناطق شهر کرمان
از لحاظ شاخصهای تابآوری اجتماعی در وضعیت متفاوتی هستند ،همچنین حیدریان و همکاران ( )1396از  5شاخص
سرمایه اجتماعی ،آگاهی و دانش ،وابستگی اجتماعی و درک محلی از خطر جهت سنجش میزان تابآوری اجتماعی استفاده
کردند و نشان دادند که دانش و آگاهی دارای بیشترین تاثیر در تابآوری محله فرحزاد تهران میباشد ،در همین ارتباط
طبق نتایج تحقیق ماروم ( )2014متغیرهای سرمایه اجتماعی دارای بیشترین تاثیر جهت تابآور ساختن طوالنیمدت شهرها
در برابر مخاطرات طبیعی و رشد شهرنشینی هستند؛ بنابراین میتوان گفت نتایج این پژوهش همسو با نتایج اسالمی و
ابراهیمی دهکردی ( )1397و ماروم ( )2014میباشد.
بهمنظور دستیابی به شهرهای تابآور ،عالوه بر فرهنگسازی و رعایت استانداردها و قوانین ،الزم است که آموزش
جامع برای همه مدیران و شهروندان به وسیله نهادهای مربوطه صورت گیرد؛ چرا که درصورت برخورداری افراد از آگاهی
و مهارت الزم در برابر بالیا و توانمندسازی افراد و جامعه و مشارکت و همکاری بین شهروندان میتوان امیدوار بود که در
هنگام وقوع مخاطرات ،اف راد با واکنش و رفتار مناسب و به موقع ،جان خود و نزدیکانشان را حفظ کنند و کمتر دچار
آسیبهای روحی ،مالی و جانی شوند؛ بنابراین توانمندسازی شهروندان و آموزش مهارتهای الزم بهمنظور کاهش
آسیبپذیری در زمان وقوع مخاطرات پیشنهاد میشود.
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پیشنهادها
مهمترین راهکارهایی که میتوان در رابطه با افزایش تابآوری اجتماعی در شهر نجفآباد بهصورت کلی بیان کرد به شرح
زیر است:
-

آموزش و ارتقای سطح آگاهی ساکنین بهمنظور نحوه خروج اضطراری از نواحی مسکونی بهویژه در مناطق 2و .3

-

اطالعرسانی دقیق از طریق نشریات محلی وشبکه های اجتماعی جهت افزایش سطح آگاهی و دانش مردم برای
کل مناطق شهر نجفآباد.
استفاده از فضای مجازی واحد و یکپارچه برای ایجاد شبکههای اجتماعی در خصوص آگاهی بخشی در زمینه
بحران و مخاطرات طبیعی برای کل مناطق شهر.
اجرای طرحهای مه ارتی و نحوه واکنش و رفتارمناسب و کنترل شرایط در زمان وقوع بحران برای شهروندان ،
بهویژه در مناطق 2و.3
اجرای طرحهای آموزش همگانی و تشویق مردم برای شرکت در کارگاههای آموزشی امداد و نجات در مناطق
پنجگانه شهر نجفآباد.
با توجه به باال بودن سطح مشارکت و همکار ی شهروندان در حل مسائل شهری میتوان با نمادسازی و تغییر
ذهنی ت و تصور شهروندان در مناطق2و ،3حس تعلق آن ها را نسبت به شهر افزایش داد و موجب افزایش تابآوری
اجتماعی در مناطق 2و  3شد.
وجود طبقههای خالق و باالبودن سطح سرمایه اجتماعی میتواند باعث افزایش مهارت و توانایی افراد در شهر
نجفآباد گردد و در حقیقت از سه قوت سرمایه اجتماعی،مشارکت و همکاری و دانش و آگاهی میتوان سه نقطه
ضعف امنیت اجتماعی ،حس تعلق و مهارت وتوانایی افراد را جبران کرد.
اجرای طرح خادم (خانواده آماده در مخاطرات) برای تمامی مناطق شهر به منظورآشنایی و آموزش حضوری
خانوادهها در برابر بالیا.
استفاده از دانش ،خالقیت و ابتکار بهمنظور فرهنگسازی در حوزه تابآوری شهری.
جلب مشارکت مردم جهت اقدامات آمادگی و ایمنسازی در برابر مخاطرات.

-

-

-
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