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 چکیده 
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 مقدمه و بیان مسئله 

دلیک  ازکیای     ا ، هک  بکه   هکا  سسکترده   دست بشر، با ریسک   ةترین ساخت عنوان پیچیده شهرها به

هکا    وجود پیشکرزت زنکاور    شان مواجه هستند و با پذیر  چندسانه دلی  آسیب مخاطرات و ه  به

سازمان مل  . زاست ساز و بحران خاطرات محیطی در بسیار  از شهرها  جهان هنوز حادثهنوین، م

: طور واضح بیکان رکرده اسکت    هایی را به پایدار، پرس  ةحوادث طبیعی و توسع بارةدر سیارشی در

توانکد بکدون درنگرسکرزتن     زیسکت، مکی    پایدار با هدف راه  زقکر و حااتکت محکی     ةآیا توسع

هکا و خسکارات    تواند ازکیای  هیینکه   آمیی باشد؟ آیا زمین می ها موزقیت آن آثار مخاطرات طبیعی و

(. U.N. Commission on Sustainable Development, 2001, p.14)رند؟ ناشی از حوادث را تحم  

بنکابراین، بررسکی و سکنم  میکیان و ابعکاد      . ها  یادشکده، خیکر اسکت    ترین جواب پرس  روتاه

شکهر  در مواجهکه بکا مخکاطرات محیطکی و موضکوعات تبعکی آن         ضکاها  آور  شهرها و ز تاب

ا   زیاینکده  طکور   جوامک  و ازکراد بکه    دهکد  نشان میداده در سالیان اخیر  رخحوادث . ضرور  است

 ،آور  در برابکر سکوانح، در وا ک     تبیین تاب. یازته است  ها نیی ازیای  و ریس  اند پذیر شده آسیب

اجرایکی و جوامک     ،ها  اجتمکاعی، ا تاکاد ، نهکاد ، سیاسکی     زیتتأثیرسذار  تر ةشناخت نحو

نوع نگکر  بکه    ،در این میان. آور  در شهرهاست شهر  در ازیای  و شناسایی ابعاد مختلف تاب

آور  وض  موجود و عل   در چگونگی شناخت تاب ،طرف  ی  تحلی  آن، از ةاین موضوع و نحو

رویارویی بکا آن را   ةها و ا دامات تقلی  خطر و نحو سیاست ،آن نق  رلید  دارد و از طرف دیگر

آن،  آثارآور  در برابر سوانح و راه   تاب ةتبیین رابط ،رو  این از. دهد تحت تأثیر اساسی  رار می

د، اهمیت رن میآور   با توجه به نتایمی ره دربرخواهد داشت و تأرید  ره این تحلی  بر بعد تاب

هکا    پکذیر  شکهرها و تقویکت توانکایی     ز این رویکرد، راه  آسیبهدف ا ،در وا   .زیاد  دارد

بکا ایکن حکا ،    . و وع سوانح طبیعی است ی مانندشهروندان برا  مقابله با خطرات ناشی از تهدیدات

در شکرایطی  . شکوند  پذیر ، اغلب تا بعد از و وع سوانح نادیده انگاشته مکی  راه  ریس  و آسیب

عنوان ماهوم مواجهه بکا اخکتت،ت،    آور  به   رشد هستند، تابها در حا ره ریس  و نبود  طعیت

 . شود ها و تغییرات معرزی می غازلگیر 

ا  از  ممموعکه  ةو نیی دربرسیرنکد  ،تاریخی و  دیمی ةبخ  مرری  شهر تهران مشتم  بر هست
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 جغرازیکایی دو سسک  بکیرم شکما  و     ةها  سوناسون شهر  است ره تقریباً در میان زضاها و بازت

هکا  مسککونی و شکهر  وا ک  در ایکن       بازت. جنوب تهران و در بخ  میانی این دشت  رار دارد

هکا  ناشکی از بکروز زلیلکه دچکار       تواند در برابر عدم تعکاد   بخ ، بنا به خالت تاریخی خود می

در چنکین وضکعیتی خطکر    . وجود آورد زیییکی حاد شود و بحران حیات شهر  را بهها   نابسامانی

 ,JICA)رند شدت تهدید می ویژه بازت زرسوده و مرری  آن را به مة این منطقة شهر  و بهزلیله، ه

2001, p.142 .) 

. داردها  اجتمکاعی   ها ِ جد  در زمینه شهر تهران رمبودها و نارسایی 21 ةمنطق ةزرسود  بازت

جرانی بکا  عواملی از  بی  مهاجرت سارنین اصلی از ایکن منکاطب بکه نقکاگ دیگکر شکهر، ورود مهکا       

هکا    هکا در ایکن بازکت، رمبکود همبسکتگی      ها  متنوع ا تااد  و زرهنگکی و جکایگیینی آن   پایگاه

معقکو  و منطقکی بکا     ةویکژه مواجهک   ها به حوزه همةاجتماعی، زقدان آموز  صحیح شهروند  در 

 ن ایکن منکاطب رکامتً مشکهود اسکت     اسوانح طبیعی و در نتیمه رمبود حس تعلبِ مککانی در سکارن  

ا  مخرب ره محتم   با و وع زلیله ؛(241ص ،2933 رضایی، ؛39ص ،2931رری و همکاران، شه)

 ب  از بکروز  . باشد، خسارات و تلاات جانی و مالی زیاد  بر شهر تهران تحمی  خواهد شد نیی می

هکا  مسکئولیتی    ن مدیریت شهر  است ره بایسکته رییان و مسئو، دهشتناری بر برنامه ةچنین حادث

در ایکن   بنکابراین، . هنکد انمام داده تا بتوانی  مییان این خسارت را تا حکد امککان رکاه  د   خود را 

عنوان  شهر تهران در مواجهه با سوانح طبیعی به 21 ةمنطقة آور  اجتماعی بازتِ زرسود تحقیب تاب

شکده  زیر تحلی  و ارزیابی  ها   پرس ره این مه ، از طریب  استتحقیب مد نگر  ةموضوع و مسئل

 . ستا

 ؟ استشهر تهران در چه وضعیتی  21 ةمنطق ةآور  اجتماعی در بازت زرسود تاب. 2

 شهر تهران ردام است؟  21 ةترین عام  در بروز این وضعیت، در منطق مه . 1

 مبانی نظری

 آوریمفهوم تاب

 ها  ارولوژیکی برا  جذب اختت،ت و نیی بکرا  حاکب بازخوردهکا،    ترزیت سیست آور  به  تاب
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 یا به تعریای .شود اطتق می( Adger et al., 2005, p.5)رایندها و ساختارها  ،زم و ذاتی سیست  ز

تواند جذب رند،  ب  از اینکه ساختار آن از طریب تغییرات  دیگر، شدت اختتلی ره ی  سیست  می

 آور  تکاب  زهامکرو . (Holling & Gunderson, 2002, p.24)بنیادین، به ساختار دیگر  تبدی  شکود  

 (. Karrholm, 2014, p.121)است  ها آنها   ترزیت از استااده با جوام  تقویت برا  راهی

 ماهکومی  عنکوان  بکه  پایکدار   رکه  حالی در، باشد توصیای و هنمار  ماهومی تواند می آور  تاب

 اسکت  سرزتکه  تأنشک  نسکلی  نبکرو  و نسکلی  درون عکدالت  اساسکی  ةایکد  از دروا   ره است هنمار 

(Speranza et al., 2014, p.114.) از پس دهه دو حدوداً یعنی 233۱ ةده در شهرساز  در آور  تاب 

 بکا  مواجهکه  در و اسکت  روشکن  تعریکف  زا کد  هنوز شهر  آور  تاب البته شد تاهر ،آن شدن مطرح

 شکود  می مطرح هایی بحران همة رلی طوربه و زرهنگی تکنولوژیکی، ،شدن جهانی ا تااد ، تغییرات

 آور تاب شهر ماهوم توان می رلی طور به(. La & Stead, 2013, p.201)شود   می مواجه ها آن با شهر ره

 طکور   به برخی و تدریمی طور به تغییرات برخی، ولی تغییرند حا  در شهرها ةهم د،رر تلقی نسبی را

 طراحکی  و ریی  رنامهب و شهر رو  بر ها آنآثار  و تغییرات زودهنگام تشخیص .رنند می بروز ناسهانی

 تغییکرات  برابکر  در شهر آور  تاب ارتقا  سبب توجهی  اب  مییان به تواند می تشخیص این ساسابر

 (. Desouza & Flanery, 2013, p.93)آمده باشد وجود هب

 

 آوری  تاب های تعریف .1جدول ادامة 

تعریف(ان)نظرصاحب

 (2333)مایلتی 

بدون آنکه دچار  ،معه  ادر به تحم  سوانح طبیعی شدید استآور  به این معناست ره جا تاب

ها، تو ف در تولید یا راه  ریایت زندسی شود و بدون دریازت رم   خسارات عمده، آسیب

 .زیاد از بیرون جامعه

 (1۱۱۱)ادسر 
 ةنتیم هایی است ره در ها و جوام  برا  انطباق با زشارها  خارجی و تخریب  درت سروه

 .آید وجود می به... ماعی، سیاسی وتغییرات اجت

 .آمیی ها  مخاطره اجتماعی برا  مقابله یا انطباق با تن  یتوانایی عامل (1۱۱9)پلیج 

پاتون و جانستون 

(1۱۱1) 

سیر  چگونگی عملکرد ازراد و جوام  در ساز  با وا عیتی تغییریازته و اندازه ةآور  وسیل تاب

 .سیر  از امکانات جدید است بهره

پندا  و همکاران 

(1۱۱1) 

سرعت به شرای   آور  دارد، به زرد، جامعه، اروسیست ، یا شهر  ره در مقاب  خطر و زشار تاب

 .دهد ا  جدید تغییر می سونه آسانی شرای  خود را به یا اینکه به سردد، بازمیمتعاد  
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 آوری  تاب های تعریف .1جدول ادامة 

تعریف(ان)نظرصاحب

رارتر و همکاران 

 (1، ص1۱2۱)

 ترزیت بازیابی نیی و سوانح طی ویژه و عملکردها  اساسی و جذب ترزیت به آور  تاب

 .شود می سانحه اطتق از پس «تعاد  به برسشت»

موبرم و 

؛ 1۱22)سیمونسن 

1۱۱1) 

 شرای  از تمربه توانایی رسب دیگر عبارت به .دارند تأرید آور  در تاب آموز  اهمیت بر

 .است آینده در تمارب این بهینه از استااده و بحرانی

بون و همکاران 

(1۱2۱) 

 با را زمان خود سذشت با توانند می ره آید می وجود ازراد  به در و است پویایی زرآیند آور  تاب

 سرپا بتوانند دهد ره می را امکان این آنها به زرایند این. پاسخ دهند شرای  به و منطبب شرای 

 .رند را حاب خود سال  عملکرد و بایستد

 (1۱29)ترنر 
 و بازدارندسی، بازیابی بینی، پی  و ها سازمان جمعیت، جوام ، ترزیت تقویت دسرسونی زرآیند

 .نامند می آور  تاب را تغییرات و استرس ها، و وع شوک از پس رشورها دسرسونی

رارهل  و همکاران 

(1۱24) 

 تغییر از طریب سیست  ساختار اینکه از  ب  رند، را جذب آن تواند می سیست  ره اختت،تی شدت

 .تبدی  شود متااوتی ساختار به رند، می رنتر  آن را رزتار ره زرایندهایی و متغیرها

ریوتوم و المابر  

(1۱22) 

 حاب بازخوردها، برا  نیی و اختت،ت جذب ارولوژیکی برا  ها  سیست  ترزیت به آور  تاب

 .شود می اطتق ذاتی سیست  و ،زم ساختارها  و زرایندها

 13، ص2931رضایی، : منب 

 جامعه توانایی و ترزیت به تنها نه ره است شده  توصیف رشد حا  در و پویا زرایند  آور  تاب

 در سیسکت   رکارایی  و عملککرد  توانکایی  بلککه  ،است وابسته سوانح بروز از ناشی زمای  با مقابله در

 ایکن  رد آور  تکاب  بنکابراین،  .دهد می توضیح شده، رسب تمارب به توجه با را  ب  از با،تر سطحی

 سطح حاب یا و دستیابی منگور به را سوانح با تطبیب پتانسی  ره است سیست  ی  از ترزیتی تعریف،

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

 سرعت شار،ز جذب و تحم  ترزیت احیا، و بازتوانی و هشد محسوب آور تاب ها  سیست  شاخص

  کرار  بعکد   هکا   رده در آن عملککرد  و سیست  مو عیت ارتقا  و تثبیت عاد ، شرای  به بازسشت

 (.91ص ،293۱رزیعیان و همکاران، ) سیرند می

 اجتماعی آوری تاب

 در زیییکی و رالبد  ها  زیرساخت به توجه از بیشتر آور  تاب در اجتماعی ها  جنبه به توجه اسر
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(. Lucini, 2013, p.255)دارد  اهمیکت  انکدازه  همان به ر  دست باشد، نداشته یتاهم بحران مدیریت

 نارکازی  آمکوز   و نامناسکب  تغذیکه  به مربوگ ها  بحث و بیکار  خانمانی، بی جنایت، ره در جایی

 ,.Cutter et al)شکد    ائک   زیکاد   اهمیت بتیا از پیشگیر  مسائ  برا  توان نمی دیگر است، نمایان

2008, p.7 .)،آن ارولکوژیکی  ةاولیک  ماهوم از توجه و یازت تکام  سام به سام آور  تاب ماهوم بنابراین 

 & Keck) دشک  جلکب  اجتمکاعی  ماهکوم  سکمت  بکه  ،سکسس  و ارولوژیکی اجتماعی ماهوم سمت به

Sakdapolrak, 2013, p.9 .)و  .شکد  مطکرح  ادسکر  توسک   بکار  اولکین  اجتمکاعی  آور  تاب اصطتح 

 اختت،ت و خارجی ها  تن  با مقابله برا  جوام  یاها  سروه توانایی عنوان به را اجتماعی آور  تاب

(. Adger, 2000, p.1)رنکد   مکی  تعریکف  محکی  زیسکتی   و سیاسکی  اجتمکاعی،  تغییرات با مواجهه در

 محیطکی  تغییرات با اجتماعی ها  سروه و ازراد آن تحت ره است شرایطی شام  اجتماعی آور  تاب

 یکا  تعاد  به برسشت برا  اجتماع ی  توان اجتماعی، آور  تاب  ابلیت طور رلی، به .ابندی می انطباق

 (. Keck & Sakdapolrak, 2013, p.13) است ها مایبت به مثبت پاسخ

 ,Sapirstein) دارد وجکود  زیکاد   ابهامکات  ماهکوم  ایکن  ساز  شاخص و تعریف در هنوز آنکه با

2006, p.4)ها سازمان ازراد، ها  ترزیت به اجتماعی آور  تاب دربارة ودموج ها  عریفت ةهم ، ولی 

 توجه نوع، هر از اجتماعی تهدیدات برابر در تبدی  و تطبیب رردن، جذب رردن، تحم  برا  جوام  یا

 اسکتحکام  و دوام باعکث ا   متحگه   اب  طور به و دارد مختلای مراح  اجتماعی آور  تاب .درنن می

 العمک   عکس و دندار تااوت اجتماع ی  در مختلف ها  سروه پذیر  نعطافا سطح .شود می اجتماع

 (. Maguire & Hagan, 2007, p.16) است متااوت بحرانی موارد در نیی ها آن

 ایمکاد  باعکث  رکه  هویکت  ماننکد  عواملی ره رسی  می نتیمه این به سوناسون اجتماعات ةمقایس با

 مختلکف  سطوح ایماد سبب شوند، می مشابه بتیا  به نسبت سوناسون جوام  در متااوتها   پاسخ

 شکرای   بکا  اجتمکاعی  هکا   سکروه  وجود (.Cumming, 2011, p.142)شوند  می جامعه در آور  تاب

 آور  تکاب  رکه  اسکت  امعنک  این به اجتماع ی  در متااوت پذیر  آسیب مییان و ا تااد  اجتماعی،

 اجتمکاع  پکذیر  آسکیب  ها  سروه. است اوتمتا حادثه ی  به نسبت جامعه ی  در مختلف ها  سروه

 رمتکر   امکانکات  و مناب  است ممکن اجتماعی نامساعد شرای  با ازراد یا ها بچه سالخوردسان، مانند

 اعضکا   از تعکداد   شکود  مکی  باعث اجتماعی شرای  .باشند داشته دسترس در بتیا با مقابله منگور  به
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 این در(. Oxfam, 2005, p.1) بیشتر ها بعضی و باشند یرتأثیرپذ رمتر وارده ها  مایبت اثر در جامعه

 خت یکت  نکوعی  اجتمکاعی  پکذیر  آسکیب  هکا   سکروه  رردنتوانکا منگور  به مساعد شرای  ایماد حالت

(. Yee & Meli char, 2014, p.453)شکوند    می اجتماعیآور   تاب ارتقا  باعث و شود می محسوب

 برابر در سا،ن بیرم آور  تاب ارتقا  سبب صمیمی و نیدی  اجتماعی ها  شبکه وجود ،مثا  برا 

 بکا  شکوند  مکی  پذیر  آسیب باعث ره هایی عام  موارد برخی در آنکه با. شود می پیر  منای ها  جنبه

 پکذیر  آسکیب  ةجامعک  یک   ره مسئله این ولی ؛دارند همسوشانی شوند، می آور  تاب باعث ره هایی آن

 ارتباطکات  ولکی  ،باشکد  بکا،  پذیر  آسیب ا  جامعه در است کنمم. ندارد عمومیت ندارد، آور  تاب

 حالکت  این در بنابراین، دهد، رخ زودتر دیده آسیب حالت از برسشت ره باشد  و   در  به اجتماعی

 (. Shaw et al., 2014, p.194) با،ست آور  تاب با، پذیر  آسیب با وجود

 و بر سو، ی  از سوانح، برابر در «جتماعیا پایدار » تحقب بر تأرید اجتماعی آور  تاب بعد

 از بعد بازتوانی زرایند در دیگر، سو  از محلی جوام  و اجتماعی ها  سروه حاب و سیر  شک 

 جامعه حس ،«مکان به دلبستگی» حس ارتقا  به و است اجتماعی ةسرمای ارتقا  طریب از سوانح

 و رند می رم  اجتماعی پیوندها  سیر  شک  و بازساز ، در سارنین مشاررت ازیای  محلی،

 در نیی و سانحه زمان در را موجود اجتماعی ها  نگام حاب با محلی ةجامع بازساز  و بازتوانی

 (.34ص ،2931 ل ،) رند می تسهی  سانحه از بعد محلی جامعه ی 

 بکرا   را معیارهایی اندیشمندان از تعداد  ها نگر بند  جم  ساسابر( 1۱۱1) هاسان و ماسویر

 میکیان  اجتماعی، ةسرمای مدیریت، اعتماد، از اند عبارت ره رردند معرزی اجتماعیآور   تاب سنم 

 و ها نگر  ،ها ارز  همکار ، و رار  تقسی  اجتماع، حس و اجتماعی پیوستگی سارنان، ها  اشتراک

 (.Maguire & Hagan, 2007, p.19)مورد نیاز  مناب  اطتعات، و ارتباطات حاضر، هنمارها 

 نظر برخی دانشمندان از اجتماعی آوری تاب سنجش های شاخص

 بکا،تر،  پکذیر   انعطکاف  دلی  به ،مواجهی  مناب  تنوع با ها آن در ره جوامعی است معتقد( 1۱۱۱)ادسر 

 شکسکت  از ا  نشکانه  اغلکب  را جمعیکت  توجه شایان جایی هجاب استرس و مهاجرت او .آورترند تاب

 مناکی  اثکر  جامعکه  هکر  اجتماعی ها  زیرساخت بر اغلب مهاجرت ، زیراددان می اجتماعی آور  تاب
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 و همککار   ادسکر،  نگریات از برداشت طبب بر اجتماعی، آور  تاب بر مؤثر عناصر سایر از .سذارد می

 زراسیکر   و امنیت وجود تعلب، حس واحد، هویت داشتن اجتماعی، همبستگی شهروندان، مشاررت

 روابک   معتقدنکد ( 1۱۱2)هایکگ   و پلینگ(. Adger, 2000, p.18) درر جاستخرا توان می را اجتماعی

 تغییکر  و اجتمکاعی  آور  تکاب  ایمکاد  منگور به ها ترزیت حاب برا  منب  بهترین غیررسمی اجتماعی

 اجتمکاعی  آور  تکاب  نویسکد  می( 1۱۱3)راتر (. Pelling & High, 2005, p.31)است  جمعی جهت

 و اجتمکاعی  مشکاررت  اجتمکاعی،  هکا   شبکه مالی، مناب  به دسترسی بیمه، ثروت، طریب از تواند می

 در( 1۱۱3) همککاران  و سکیننر (. Cutter et al., 2008, p.9) یابکد  ازکیای   جامعه سو  از خطر درک

 یادسیر  ترزیت و خودسازماندهی برا  ترزیت ،پذیر  انعطاف دارایی، مییان عنار چهار پژوهشی

 آور  تکاب  معتقدنکد  ورننکد   مکی  معرزکی  اجتمکاعی  آور  تکاب  رلید   اجیا عنوان به را جامعه ی 

 بکه  سکطح  سکه  ایکن  رکه  حکالی  در است، بررسی  اب  ملی و ا  منطقه محلی، مقیاس سه در اجتماعی

 (. Cinner et al., 2009, p.3) اند مرتب  یکدیگر

 آوری اجتماعی و سوانح طبیعی تاب

 .تغییرپکذیر   و سکازسار   مقاومکت، : انکد  رکرده  یکف آور  تعر تاب برا  ترزیت سه محققان اخیراً

 به بازسشت و ها شوک بر برا  غلبه آور ها  تاب سیست  توانایی به مربوگ غلبه، ترزیتِ یا مقاومت

 یا ازراد ره است ا داماتی به سازسار  مربوگ ترزیتِ. است وا عه از پس مراح  در شرای  مناسب

. دهنکد  مکی  انمکام  هکا،  شکوک  شکده  بینکی  پی  آثار راه  برا  سذشته تمارب رارسیر  به از جامعه

 متاکاوت  مقابلکه  ،زم بکرا   هکا   توانکایی  و بکا منکاب    سازسار ، برا  ها  ،زم مهارت و ها توانایی

 تکر  هکا  وسکی    سیست  و ساختارها تغییر برا  ازراد ها  توانایی مربوگ به نیی تغییرپذیر . باشند می

 ایاکا  سه ترزیت این تقویت و حاب ساختن، در اجتماعی ةسرمای ره مهمی نق  به باید البته. است

  (.Bernier & Meinzen-Dick, 2017, p.6)ررد  توجه ،رند می

 های پژوهشفرضیه

 .شود ها  پژوه  به شرح زیر بیان می زرضیه
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شکهر تهکران در وضکعیت     21 ةمنطقک  ة  اجتماعی در بازکت زرسکود  آور تاب :1اصلیةفرضی

 .نابسامانی است

شهر تهران در وضعیت  21ی در بازت زرسودة منطقة تعلب مکانحس : 2-2زرضیة زرعی  -

 .نابسامانی است

شکهر تهکران در    21ی در بازکت زرسکودة منطقکة    مشکاررت اجتمکاع  : 1-2زرضیة زرعکی   -

 .وضعیت نابسامانی است

ت شهر تهران در وضعی 21  در بازت زرسودة منطقة شهروند آموز : 9-2زرضیة زرعی  -

 .نابسامانی است

  آور نابسکامان تکاب   تیعامک  در وضکع   ینتکر  مهک   یرمبود حس تعلب مکان :2اصلیةفرضی

 .استتهران  21 ةمنطق ةدر بازت زرسود یاجتماع

  پژوهش روش 

در ایکن  . تحلیلکی اسکت   -توصکیای   ،نگر رو  بررسی راربرد  و از ،هدف از نگرتحقیب حاضر 

حقیب، واحکد تحلیک ، خکانوار در محکتت موجکود در بازکت       پژوه  با توجه به مسئله و هدف ت

ها   از این رو، جامعة آمار  این پژوه  همة خانوارها  سارن در محله. است 21زرسودة منطقة 

جمعیت جامعة آمار  این تحقیب، طبکب  . شهر تهران است رتن 21موجود در بازت زرسودة منطقة 

ه است، بنابراین، حم  نمونکه براسکاس زرمکو     نار بود 12۱233 ،2932آخرین سرشمار  در سا  

هکا از   آور  داده پکس از جمک   . انکد  نار برآورد شد ره به رو  تاادزی انتخاب شده 4۱۱رورران، 

و  SPSS ازیارها  آمکار   ها از نرم وتحلی  داده منگور تمییه طریب پرسشنامه و مشاهدات میدانی به

PLS بهره سرزته شد.  

  مورد مطالعه ةمحدود

 شک  این منطقه به . دهد تهران را پوش  می ةدرصد محدود 9/1، هکتار 21۱۱با وسعت  21 ةطقمن

، از شرق بکه  (خیابان انقتب) 1و  1از شما  به مناطب  21 ةمنطق .شود محله تقسی  می 19ناحیه و 
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و از غرب بکه  ( خیابان شو ) 21و  22، از جنوب به مناطب (شهریور 21خیابان ) 24و  29مناطب 

جمعیت ایکن منطقکه در آخکرین    . شود محدود می( حازب و وحدت استمی ها  خیابان) 22طقه من

رنکد رکه از   هیار خانوار در این منطقه زندسی می 32. استنار  12۱233معاد  ( 2932) سرشمار 

 . بودندزن  221414مرد و  291114 تعداد،این 

شکدن در   و ارز  تکاریخی، وا ک    کدمت   مانندهایی  رغ  برخوردار  از ویژسی علی 21 ةمنطق

شهر  و دربرسرزتن  لب تمارت شهر یعنی بازار  دی  تهران، بکه اسکتناد    مرری ثق  ارتباطات درون

در ایکن   ،سرزته است، بسیار شککننده اسکت، از ایکن رو    انمامبه مطالعات مختلای ره در این زمینه 

پور ساسان ؛2933رضایی،  ؛2931شهرری و همکاران، )را  مطالعه انتخاب شد ب 21 ةمنطق ،تحقیب

 . (2932شهر تهران،  21 ةو ا تباس از طرح تاایلی منطق 2931 ،و همکاران

 
 در تهران 11 ةمنطق ةموقعیت بافت فرسود نقشة. 1شکل 

 هاروش گردآوری و تحلیل داده

 بکا . تشکده اسک    آور  ا  جم  ا  و پرسشنامه رتابخانه –ها  این پژوه  از دو طریب اسناد   داده

 شکهروندان  ها بررسی، طیف لیکرت برا  اتهار نگر مورد ها  مؤلاه و پرسشنامه ماهیت به توجه
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 در پرسشکنامه  را مخکالف  و مخکالف  خیلکی  هکا   سیینکه  ازکراد  اسر است و روشن رار سرزته شد به

 ةمنطق ةزرسود بازت در اجتماعی آور  تاب یعنی ،(1 عدد  مقدار و 2 عدد  مقدار) بینند عتمت

 عتمکت  را 9 عکدد   مقکدار  یعنکی  متوس  ةسیین اسر و است نابسامانی وضعیت در تهران شهر 21

 و اسکت  بسکامانی  و نابسکامانی  بین مرز ی  9 عدد عبارتی به ؛شود نمی استنباگ ا  نتیمه هیچ ،بینند

 عنکی ی ،بیننکد  عتمکت  را 2 و 4 عکدد   مقادیر ،ترتیب به موازب خیلی و موازب ها  سیینه ازراد اسر

 است روشن. است بسامانی وضعیت در تهران شهر 21 ةمنطق زرسوده بازت در اجتماعی آور  تاب

 عکدد   مقدار میانگین اسر یعنی ،است 9 ثابت عدد با ا  نمونه ت تی  ةآمار زرضیه این آزمون ةآمار

 ةسکود زر بازکت  در اجتماعی آور  تاب باشد، تر روچ  9 عدد از آمار  نگر از اجتماعی آور  تاب

 معکاد،ت  بایکد اشکاره رکرد رکه مکد       ،همچنین. است نابسامانی وضعیت در تهران شهر 21 ةمنطق

 بیکان  ضکمن  و بکوده  چنکدمتغیر   رسرسکیون  خکانواده  از  و  بسیار چندمتغیر  یتحلیل ساختار 

 طکور  بکه  را رسرسکیون  معکاد،ت  از ا ممموعکه  دهکد  می امکان محقب به خطی، مد  بس  تر د یب

 ساختار  معاد،ت ساز  است، مد  همبستگی نوع از این تحقیب ره آنما از و رنند زمونآ زمان ه 

 .رار سرزته شد به

 هایافته

ره اسر    طور به .اجرا شد 9 ارز  آزمون  با ا نمونه ت  تیآزمون  ،ها  تحقیب یهزرضبرا  آزمون 

از    اجتماعیآور تاب شهروند  و  ، مشاررت اجتماعی، آموزحس تعلب به مکانمیانگین متغیر 

  اجتمکاعی در وضکعیت   آور تکاب  ،یکت نها دراین متغیرها و  ،باشد تر روچ  9نگر آمار  از عدد 

  .نابسامانی  رار دارد
 حساس تعلق به مکانها به ا میانگین و انحراف معیار پاسخ. 1جدول 

 انحرافاستاندارد میانگین تعداد نوع

 3211۱/۱ 2111/1 2۱۱ حس تعلب به مکان

 32399/۱ 4312/1 2۱۱ یمشاررت اجتماع

 12323/۱ 1413/1 2۱۱  شهروند آموز 

 12112/۱ 423۱/1 2۱۱   اجتماعیآور تاب
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 نمونه نتایج آزمون تی تک. 3جدول 

 اداریمعنسطحدرجهآزادی آمارةتی 

 ۱۱۱/۱ 33 -342/4 احساس تعلب به مکان

 ۱۱۱/۱ 33 -212/2 یمشاررت اجتماع

 ۱۱۱/۱ 33 -213/2۱  هروندش آموز 

 ۱۱۱/۱ 33 -139/1   اجتماعیآور تاب

، مشکاررت  احساس تعلکب بکه مککان   برابربودن میانگین  دهد نشان می تیدار  آزمون  امعنسطح 

بکا توجکه   . (۱2/۱رمتر از )شود  یمرد  9با عدد    اجتماعیآور تابشهروند  و   اجتماعی، آموز

مشکاررت اجتمکاعی   میکانگین   ،21/1 بکا  برابر تعلب به مکان احساسمیانگین ، 4و  9ها   به جدو 

  اجتمکاعی برابکر عکدد    آور تابمیانگین و  ،14/1 باآموز  شهروند  برابر میانگین  ،43/1 با برابر

هکا    یهزرضک  زرضیة اصکلی او  و  دتأییحاری از  نتایج ،یرل طور به .ندتر روچ  9و از عدد ، 42/1

  .مربوگ به آن است زرعی

ابتکدا بکراز  مکد     . ساز  معاد،ت ساختار  انمام سرزت آزمون زرضیة اصلی دوم مد برا  

  مربوطه ها دادهمنگور از براز  مد  این است ره تا چه حد ی  مد  با . سیر  بررسی شد اندازه

شکود تکا از    بنابراین، در ادامه براز  مد  ماکرو  پکژوه  بررسکی مکی    . سازسار  و توازب دارد

پکژوه    هکا   پرسک  پاسکخ   ،و در نهایکت  شودپژوه  اطمینان حاص    ها داده سازسار  آن با

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

ی  تااک  بکه ارزیابی براز  بخ  ساختار  مد ، ره در ادامه  ،یر  مد  و دومس اندازهبراز  بخ  

 .ستبحث شده ا ها آن بارةدر

 اعتبکار  ةدهنکد  ره نشان بوده، 2/۱بیشتر از ها  سویهاز  ی  هربار عاملی  ،1شک  با توجه به مد  

 مشاررت اجتمکاعی و  ،آموز  شهروند ، یر احساس تعلب به مکانتأث ،و همچنین استپرسشنامه 

بکه ضکرایب    بکا توجکه   اسکت،  31۱/۱، و321/۱، 31۱/۱بکا   برابکر  آور  اجتماعی به ترتیکب  بر تاب

 .است  اجتماعی آور تابمؤثر بر ین عام  تر مه ستاندارد، احساس تعلب به مکان ا
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 ضرایب استانداردساختاری مدل  .1 شکل

 

 
 ضرایب معناداری یرمقاد. 3شکل 

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

 .استمعنادار 
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 (1گیسر-استون)    پایایی و روایی همگرا و آماره آلفای کرونباخ،  .4جدول 

متغیرها
 ضریبآلفایکرونباخ

(7/0<Alpha)

 ضریبپایاییترکیبی

(7/0<CR)

میانگینواریانساستخراجی

(5/0<AVE)
   

 423/۱ 12۱/۱ 393/۱ 394/۱ احساس تعلب به مکان

 411/۱ 1۱9/۱ 314/۱ 323/۱ یمشاررت اجتماع

 432/۱ 192/۱ 3۱9/۱ 3۱1/۱  هروندش آموز 

 993/۱ 2۱2/۱ 311/۱ 319/۱ یاجتماع  آور تاب

 ةدر بکاز میانگین واریکانس اسکتخراجی   آلاا  ررونباخ، پایایی ترریبی و مقادیر با توجه به اینکه 

بودن وضعیت پایایی و روایی همگرا  رواب  بیرونی مد   مناسب توان یم، اند سرزته رار   اب   بو 

بکین مکد     ی پک ره معرف تناسکب  ( سیسر-استون)    ةمقدار آمار ،همچنین .ررد دیأیت  را پژوه

بین  ی پتناسب  ةدهند نشانبودن این مقادیر  مثبت ره است،مقدار  مثبت متغیرها  همة برا  ،است

جتمکاعی    اآور تابیر  س اندازهید مد  أیتبر  دهندة نشان نتایج ،یرل طور به. است ها سازهبرا  این 

 . است

رمبکود  یعنکی  . شود تأیید میدوم تحقیب  ةزرضی، با توجه به ضرایب استاندارد مد  ،یرل طور به

 ةمنطقک ة در بازت زرسود یاجتماع  آور نابسامان تاب تیعام  در وضع ینتر مه  یحس تعلب مکان

 .استتهران  21

 گیری نتیجه

 غالب دیدساه ره طور  به شود؛ می دیده یطبیع سوانح به نگر  در زیاد  در متون علمی، تغییرات

باید . است یازته تغییر سوانح مقاب  در آور تاب ازیای  به پذیر آسیب راه  بر تمرری صرف از

مختلکف   مطالعکات  در. دارد وجکود  اجتمکاعی  آور  تکاب  ةزمینک  در محدود  ره دان  رردتوجه 

 آور  تکاب  رلکی،  طکور  امکا بکه   ؛است شده بیان اجتماعی آور  تاب ماهوم از متااوتی ها توصیف

                                                           
1. Stone-Geisser  
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 پاسکخ  یکا  عقکب  به بازسشت در( جامعه یا سروه ی ) اجتماعی نهاد ی  توانایی عنوان به اجتماعی

 سکه  در اجتمکاعی  آور  تکاب  زمینکه،  این در. است شده تعریف بتیا، و ها آشاتگی مقاب  در مثبت

 رکاه   بکرا   یک  جامعکه   وانکایی ت بکه  اشکاره  ره مقاومت؛ جهت .2: است تأرید مورد بعد، بیشتر

 زا اسکترس  عوامک   از ناشکی  بازیکابی  توانایی و سرعت بر تمرری ره بازیابی؛ جهت: 1 ،دارد اختت 

امکورات  اشکاره    رونکد  حاب برا  اجتماعی سیست  ی  توانایی به ره خت یت؛ جهت: 9و رند، می

 سکطح  بکه  رکار،  ایکن  دادن انمام در بلکه دهد، پاسخ ها آشاتگی به تنها نه جامعه ره طور  به ،رند می

 .نیی برسد با،تر  عملکرد

 21 ةمنطق ةآور  اجتماعیِ بازت زرسود با توجه به هدف این تحقیب ره ارزیابی و سنم  تاب

 ةپس از بررسی زرضی. شد برا  رسیدن به این منگور طراحی و تدوین هایی یهزرض ،شهر تهران بود

آور  اجتمکاعی   ره وضعیت تاب حاص  شداین نتیمه  ،با آنزرعی مرتب  ها   هاصلی او  و زرضی

هکا  حکس تعلکب     مورد نگر در وضعیت نابسامانی  رار دارد رکه بکا مؤلاکه    ةمنطق ةدر بازت زرسود

ة اصکلی دوم آزمکون   زرضکی  ،در ادامه. مکانی، مشاررت اجتماعی و آموز  شهروند  سنمیده شد

آور   ترین عامک  در وضکعیت نابسکامان تکاب     مه نتایج نشان داد رمبود حس تعلب مکانی  شد؛ ره

ن مکدیریت  رییان و مسئو، در این شرای  بر برنامه. استشهر  21 ةمنطق ةاجتماعی در بازت زرسود

تکر راهکارهکا  علمکی و عملیکاتی، وضکعیت       بهتر و سکری   رارسیر   شهر  است ره در راستا  به

 همکة رارسیر   و این امر مستلیم به نددهی رن اننگر را سام مورد ةآور  اجتماعی منطق نابسامان تاب

ن اباید از خروج سارن ،در سام نخست. استشهر تهران  21 ةها  اجتماعی و زرهنگی منطق ترزیت

و در سکام بعکد  در راسکتا      شکده؛ ممانعت  ،شهر  است اصلی منطقه ره در  الب مهاجرت درون

، تکا مشکاررت اجتمکاعی و حکس تعلکب      ودشریی   تعامتت بیشتر اجتماعی در سطح منطقه برنامه

  .مکانی در سارنان این منطقه ازیای  یابد

 

 

 

 



526                                                                9316، زمستان 4ة شمار، 4ة دور، سرمایة اجتماعیمدیریت 
 

 

 

 منابع و مآخذ 

 سوانح برابر در شهر  جوام  و نهاد  ا تااد   آور تاب ارزیابی(. 2931)محمدرضا  رضایی، .2

، صاحات 9 شمارة ،مدیریت بحران مملة .تهران شهر  ها محله ةزلیل: مطالعة مورد  طبیعی

93-11. 

(. 293۱) علی، پرهییرار، اربر، شایان، سیاو  عسگر ، محمدرضا، رضایی، ممتبی، رزیعیان، .1

نامة  زا . محور اجتماع سوانح مدیریت در آن ساز    شاخصآور تاب ماهومی تبیین
 .23-42، صاحات 4، شمارة یی  و آمای  زضار برنامه

 21 منطقة  آور تاب ارزیابی(. 2931)نژاد، صادق  پور، زرزانه، آهنگر ، نوید، و حاجی ساسان .9

 ،4 سا  ،محیطی مخاطرات زضایی تحلی  نشریة. طبیعی مخاطرات برابر در تهران شهررتن

 .32-33، صاحات 9 شمارة

ارزیابی و تحلی  مییان (. 2931)ی، محمد پوراررماله، و  شهرری، سعید، زیار ، ررامت .4

نامة  زا . و ویکور FANPیله با استااده از مد    رالبد  منطقة شهر تهران در برابر زلآور تاب
 .32-2۱1، صاحات 21، شمارة 22، سا  انممن جغرازیایی ایران

 .31-2۱4، صاحات 1۱، شمارة نامة صاه زا . آور طراحی شهر تاب(. 2931)ل ، آزاده  .2

6. Adger, N. (2000). Social and ecological resilience: Are they related?. Progress in 

human geography, 24(3), 347-364. 

7. Adger, W. N., Hughes, T. P., Folke, C., Carpenter, S. R., & Rockström, J. (2005). 

Social-ecological resilience to coastal disasters. Science, 309, 1036-1039. 
8. Beatley, T., & Newman, P. (2013). Biophilic cities are sustainable, resilient cities. 

Sustainability, 5, 3328-3345. 

9. Bernier, Q., Meinzen-Dick, R. (2017). Building resilience for food and nutrition, 

Resilience and social capital. IFPRI (International Food Policy Research Institute) and 

2020 Vision. 
10. Boon, H. J., Cottrell, A., King, D., Stevenson, R. B., & Millar, J. (2012). 

Bronfenbrenner’s bio ecological theory for modelling community resilience to natural 

disasters. Natural Hazards, 60, 381-408. 

11. Brown, K. (2014). Global environmental change IA social turn for resilience?. Progress 

in Human Geography, 38, 107-117. 



     522                       در مواجهه با سوانح طبیعی شهر تهران 91 ةمنطق ةاجتماعی بافت فرسود ریآو ارزیابی تابو  تحلیل 
 

 

12. Carpenter, S. R., Arrow, K. J., Barrett, S., Biggs, R., Brock, W. A., Crépin, A.-S., 

Engström, G., Folke, C., Hughes, T. P., & Kautsky, N. (2012). General resilience to 

cope with extreme events. Sustainability, 4, 3248-3259. 

13. Centre for Earthquake and Environmental Studies of Tehran, Japan International 

Cooperation Agency (JICA), 2001, The Study on Seismic Micro zoning of the Greater 

Tehran Area in the Islamic Republic of Iran. 

14. Cinner, J., Fuentes, M. M. P. B., & Randriamahazo, H. (2009). Exploring social 

resilience in Madagascar’s marine protected areas. Ecology and Society, 14(1), 

Available at http://www.ecologyandsociety.org/vol14. 
15. Cumming, G. (2011). Spatial resilience in social–ecological systems. Landscape Ecol, 

26(10), 900-908. 

16. Cutter, S. L., Burton, C. G., & Emrich, C. T. (2010). Disaster resilience indicators for 

benchmarking baseline conditions. Journal of Homeland Security and Emergency 

Management, 7(1), 1-24. 
17. Desouza, K. C., & Flanery, T. H. (2013). Designing, planning, and managing resilient 

cities: A conceptual framework. Cities, 35, 89–99. 
18. Folk, C. (2006). Resilience: The emergence of a perspective for social ecological 

systems analyses. Global Environmental Change, 16(3), 253-267. 
19. Holling, C. S., & Gunderson, L. H. (2002). Resilience and adaptive cycles. Panarchy: 

Understanding transformations in human and natural systems. Island Press. 
20. Kärrholm, M., Nylund, K., & De La Fuente, P. P. (2014). Spatial resilience and urban 

planning: Addressing the interdependence of urban retail areas. Cities, 36, 121-130. 
27. Karrholm, M., Nylund, K., & Prieto de la Fuente, P. (2012). Spatial resilience and urban 

planning: Addressing the interdependence of urban retail areas. Cities, 36, 121-130.  
21. Keck, M., & Sakdapolrak, P. (2013). What is social resilience? Lessons learned and 

ways forward. ERDKUNDE: Scientific Geography, 67(1), 5-19. 

28. Lu, P., & Stead, D. (2013). Understanding the notion of resilience in spatial planning: A 
case study of Rotterdam, The Netherlands. Cites, 200–212. 

22. Lucini, B. (2013). Social capital and sociological resilience in megacities context, 

Catholic University of Sacred Heart, Milan, Italy. International Journal of Disaster 

Resilience in the Built Environment, 4(1), 58-71. 

23. Maguire, B., & Hagan, P. (2007). Disasters and communities: understanding social 

resilience. The Australlian Journal of Emergency Management, 22(2), 16-19. 

29. Oxfam (2005). The tsunami’s impact on women. Oxfam International, Oxfam Briefing 

Note, March (pp.1-14). 
30. Pelling, M., & High, C. (2005). Understanding adaptation: what can social capital offer 

assessments of adaptive capacity?. Global Environmental Change, 15(4), 308–319. 

24. Pourezzat, A. A., Nejati, M., & Mollaee, A. (2010). Dataflow model for managing 

urban disasters: the experience of Bam earthquake. International Journal of Disaster 

Resilience in the Built Environment, 1, 84-102. 
31. Sapirstein, G. (2006). Social Resilience: The forgotten element in disaster reduction. 

Available at http:// acds.co.za/Jamba/Sapirstein.pdf. 
32. Shaw, D., Scully, J., Hart, T. (2014). The paradox of social resilience: How cognitive 



521                                                                9316، زمستان 4ة شمار، 4ة دور، سرمایة اجتماعیمدیریت 
 

 

Strategies and coping mechanisms attenuate and accentuate resilience. Global 

Environmental Change, 25, 194–203. 

33. Speranza, I. C., & Wiesmann, U., & Rist, S. (2014). An indicator framework for 

assessing livelihood resilience in the context of social–ecological dynamics. Global 

Environmental Change, 28(2), 109-119. 
34. U.N. Commission on Sustainable Development (2001). Natural disasters and 

sustainable Development-understanding the links between development, environment, 

and natural disasters. Background Document for the World Summit on Sustainable 

Development. 
35. Yee-Melichar, D., Renwanz, B., Andrea, J., Wanek, L. B., & Pawlowsky, S. (2014). 

Geriatric rehabilitation and resilience from a cultural perspective. Geriatric Nursing, 

24(3), 347-364. 
 

 

 

 

 


