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: ؛ مطالعۀ موردي)زلزله(ر کاهش اثرات سوانح طبیعیتبیین تاب آوري اجتماعات شهري به منظو
  کالنشهر تهران

  محمدرضا رضایی
  

  چکیده
تعداد و تنوع آنها افزوده می شود، به عنوان رود و هر روزه بر  سوانح طبیعی که جزیی از فرایند زندگی بشر به شمار می

در حال حاضر دیدگاه غالب از تمرکز بر از اینرو . چالشی اساسی در جهت نیل به توسعه پایدار جوامع انسانی مطرح می باشند
به عنوان در این میان، تاب آوري . روي صرفا کاهش آسیب پذیري به افزایش تاب آوري در مقابل سوانح تغییر پیدا کرده است

میزان توانایی یک  -2میزان تخریب و زیانی که یک سیستم  قادر است جذب کند بدون آنکه از حالت تعادل خارج شود؛  -1
میزان توانایی سیستم در ایجاد و افزایش ظرفیت یادگیري و تقویت   -3سیستم براي خود سازماندهی در شرایط مختلف؛ و

  .سازگاري با شرایط تعریف می شود
؛ مسئلۀ »تبیین مولفه ها و شاخصه هاي سازنده تاب آوري و تعیین سهم عوامل موثر بر تقویت تاب آوري«اساس هدف  بر 

گیري میزان تاب آوري در ابعاد اجتماعی، اقتصادي، نهادي و کالبدي به منظور مقابله با اثرات سوانح  اندازه«این پژوهش 
، که بمنظور حل آن، »ی نقش تاب آوري و یا تقویت تاب آوري موجود استدر کالنشهر تهران و تبیین عمل) زلزله(طبیعی 

عوامل و مولفه هاي تبیین کننده وضعیت خطرپذیري سانحه زلزله در کالنشهر تهران با «: سوال تحقیق چنین تعریف گردید
در محالت مختلف تهران  در همین ارتباط جامعه آماري این تحقیق خانوارهاي ساکن» تاکید بر رویکرد تاب آوري کدامند؟

اي با  محله با استفاده از روش نمونه گیري تصادفی طبقه 4است که با توجه به سطح تحلیل دو وجهی خانوار در محله، تعداد 
اند، از طرفی دیگر،  اقتصادي به عنوان نمونه انتخاب شده -لحاظ کردن مواردي چون موقعیت جغرافیایی و پایگاه اجتماعی

خانوار به عنوان جامعه  400آوري از بین خانوارهاي ساکن در محالت نمونه، با استفاده از فرمول کوکران  براي سنجش تاب
براي حصول به اهداف تحقیق از روشهاي اسنادي و میدانی با تاکید بر تکمیل پرسشنامه در نزد . اند نمونه تحقیق انتخاب شده

 SPSSها و اطالعات میدانی اقدام به تحلیل آنها در محیط نرم افزار  هآوري داد پس از جمع. خانوارهاي نمونه استفاده شد
هاي همبستگی و  ها، آزمون ها از روشهاي آماري مبتنی بر مقایسه میانگین گردیده است و به منظور تجزیه و تحلیل داده

هد که بین تاب آوري موجود د نتیجه مطالعه حاضر نشان می. تکنیک پیرسون، رگرسیون چندگانه، تحلیل مسیر و استفاده شد
محیطی رابطه معناداري وجود دارد و با  - در محالت نمونه و سطح تاب آوري آنها درابعاد اجتماعی، اقتصادي، نهادي و کالبدي

این در حالی است که تاب آوري کل خانوارهاي مورد مطالعه . یابد تغییر هریک از آنها، میزان تاب آوري خانوارها نیز تغییر می
درصد می باشد که می توان گفت در وضعیت مناسبی قراد ندارد همچنین در بین آنها محالت  38/53کالنشهر تهران  در

  .در وضعیت مناسبی قرار ندارند 2و 1در مقایسه با محالت واقع در مناطق   17و  8مناطق 
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  تاب آوري، سوانح طبیعی، جوامع تاب آور، محالت تهران :واژگان کلیدي

 

  قدمه م
هولناك بدل  سوانحیطرات به اخم تقلیلسیستمهاي  نبودطبیعی پتانسیل این امر را دارند که در  مخاطرات

ینی نشده طبیعی چون پیش ب مخاطرات، جهان شاهد برخی از در طی سالهاي گذشته. (Chadha et al, 2007)شوند
اگرچه برخی از ابزارهاي پیش بینی کننده به . چین بوده است سیچوان، گردباد کاترینا و زمین لرزه تسونامی آسیا

و همچنین آتی را نمی توان بر اساس شواهد پیش بینی کرد  مخاطراتکار گرفته شده اند ، اما واقعیت این است که 
توان ظرفیتی  یا بهبود افزایش بنابراین. را از پیش بیان کرد مخاطرات، اندازه و مکان این نمی توان به راحتی حالت

  . بسیار مهم است مخاطراتیک سیستم براي ایستادگی و بازیابی در برابر 
در حال حاضر بسیاري از سازمانهاي دولتی و غیردولتی تقویت تاب آوري گروهها و جوامع را در اولویت قرار 

ز طریق اقدامات آموزشی به داده و به این امر از طریق تحقیق، تهیه و توسعه برنامه ها، سیاستگذاریها و همچنین ا
  . (Coghlan & Norman, 2004)مدیریت سوانح پرداخته اند

  بیان مسئله تحقیق -1-1
و در نتیجه، راههاي رسیدن . جه بوده استرد توسوانح طبیعی در دنیا همواره با چالشی بزرگ در راه توسعه پایدار مو

بنابراین کاهش خطر سوانح از اهمیت . پیدا کرده استبه این توسعه به وسیله الگوهاي کاهش آسیب پذیري ضرورت 
خاصی برخوردار است و  ضرورت دارد جایگاهی مناسب در سیاست گذاریهاي ملی هر کشور باز کرده تا بتوان شرایط 

  ). Davis et al, 2005(مطلوبی براي کاهش خطر موثر و کارا در سطوح مختلف ایجاد نمود
، در واقع نحوة تاثیر گذاري ظرفیت هاي )زلزله( وري در برابر سوانح طبیعیدر این میان تبیین رابطۀ تاب آ

. اجتماعی، اقتصادي، نهادي، سیاسی و اجرایی جوامع در افزایش تاب آوري و شناخت ابعاد تاب آوري در اجتماع است
خت تاب آوري شایان ذکر است که  نوع نگرش به مقولۀ تاب آوري و نحوة تحلیل آن، از یکطرف در چگونگی شنا

ها و اقدامات تقلیل خطر خطر و نحوة رویارویی با  وضع موجود و علل آن نقشی کلیدي دارد و از طرف دیگر سیاست
و ) زلزله( از این روست که تبیین رابطۀ تاب آوري در برابر سوانح طبیعی. دهد آن را تحت تاثیر اساسی قرار می

خواهد داشت و تاکیدي که این تحلیل بر بعد تاب آوري دارد از اهمیت  کاهش اثرات آن، با توجه به نتایجی که در بر
هاي مردم براي مقابله  پذیري جوامع و تقویت توانایی در واقع هدف از این رویکرد کاهش آسیب. باالیی برخوردار است

  . با خطرات ناشی از وقوع سوانح طبیعی است
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چهارچوب طرح .  ر مدیریت سوانح بکار گرفته می شوده هاي گوناگون به ویژه دزامروزه، تاب آوري در حو
رسید، ) UNISDR(به تصویب استراتژي بین المللی کاهش  بحران سازمان ملل متحد  2005ژانویه   22در هیوگو 

ریزي از زمان تصویب این الیحه قانونی، هدف اصلی برنامه. که خود حرکتی مثبت در این زمینه محسوب می شود
آوري پذیري به نحوي بارز به سمت تمرکز روي ایجاد تابکاهش خطربحران، عالوه بر کاهش آسیببراي مخاطره و 

توجه فزاینده به آنچه که جوامع گوناگون را متاثر خود کرده  .)Mayunga,2007(در جوامع گرایش پیدا کرده است 
  ).  2004IFRC(د است، موجب می شود تا آنها راه هاي کمک به خود و تقویت توان خویش را بیابن

در  تاب آورفعالیت هاي خود را بر دستیابی به جامعه  بیشتر سوانحنهادها و آژانس هاي فعال در زمینه کاهش 
لرزه  هنجاري هاي گسترده اجتماعی، زمین ناکه در این میان بدلیل خسارات وسیع و  متمرکز ساخته اند سوانحبرابر 
   برخوردارند طبیعی  سوانحجوامع در برابر  تاب آوريت اولویت باالیی در تالش براي تقوی ها از

شهرهاي بزرگ ایران، به ویژه شهر تهران، در برابر حوادث و سوانح غیر متقربه  خطرپذیري در سال هاي اخیر
مورد مطالعه در این پژوهش کالنشهر تهران است که با توجه به ماهیت تحقیق که یک مطالعه . افزایش داشته است

تطبیقی خواهد بود در نهایت به انتخاب محالتی که واجد ارزشهاي متفاوت فرهنگی، اقتصادي یا به لحاظ 
پیش از بحران و  پژوهش در ارتباط با مرحلۀ. پرداخته می شوداقتصادي متفاوت باشند  -زیرساختهاي اجتماعی

تر هدف این مطالعه بطور کلی مطالعۀ رابطۀ تاب آوري  به عبارت دقیق. باشد معطوف به تقلیل خطر بحران می
تاب  ، اقتصادي، نهادي و کالبدياجتماعات شهري با وضعیت خطرپذیري در برابر زلزله و شناخت ابعاد اجتماعی

ر بحران و همچنین درك بهتر رابطۀ تاب آوري اجتماعات شهري هاي الزم براي اقدامات تقلیل خط آوري و استنباط
به منظور کاهش اثرات سوانح طبیعی است همچنین با توجه به تقویت تاب آوري و نقش آن در کاهش اثرات سوانح 

ها و اطالع رسانی، توسعه دانش،  آگاهی موزش، ارتقايبر نقش آ) کالنشهر تهران(در مناطق شهري ) زلزله(طبیعی 
به عنوان سیاستهاي افزایش و تقویت تاب آوري ... هاي محلی، بومی و هاي نهادي، مهارت هدات عمومی و چارچوبتع

  .شود تاکید می
  : در همین رابطه سوال اصلی که این رساله به دنبال آن است عبارت است از

با تاکید بر عوامل و مولفه هاي تبیین کننده وضعیت خطرپذیري سانحه زلزله در کالنشهر تهران «
  »رویکرد تاب آوري کدامند؟
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  اهداف تحقیق -1-4
  تالش در جهت تبیین مولفه ها و شاخصه هاي سازنده تاب آوري و تعیین سهم عوامل موثر بر تقویت تاب آوري - 
تاب آوري جهت دستیابی به یک مدل نظریه اي براي تبیین  حوزهتالش در جهت ارتقاي دانش نظري در  - 

  ري اجتماعات شهري شاخصه هاي  تاب آو
  تاکید بر شناخت سطوح مختلف تاب آوري افراد و گروههاي مختلف جامعه - 
 تاکید بر جایگاه و اهمیت تاب آوري در سیاستهاي مدیریت بحران - 

  کمک به بیان رابطه بین توسعه ارتقاي تاب آوري در کاهش اثرات سوانح طبیعی - 
  سوانح طبیعی زلزله در مناطق شهريتالش در جهت ارایه راهکارهایی براي کاهش اثرات  - 
متناسب با ) زلزله(راهکارهایی در ارتقاي تاب آوري و سازگاري در جهت کاهش اثرات سوانح طبیعی ارایه  - 

 .هاي کالنشهر تهران می توان در دوره هاي قبل، حین و بعد از بروز بحران ویژگی

  :دار استهمچنین این پژوهش به دالیل زیر نیز از اهمیت و ضرورت برخور - 
ارتقاي دانش نظري در حوزه تاب آوري جوامع، شاخصها، چارچوبها و روش تحقیق در خصوص تحلیل و  - 

  ارزیابی تاب آوري 
تالش در جهت تبیین مولفه ها و شاخصه هاي سازنده تاب آوري و تعیین سهم عوامل موثر بر تقویت تاب  - 

  آوري
  ب آوري اجتماعات شهري در تهراندستیابی یک مدل نظریه اي براي تبیین شاخص هاي  تا - 
  .نوع نگاه به تاب آوري در نوع سیاستها و اقدامات تقلیل خطر بحران و موفقیت آن موثر است - 
آورد و راهبردهایی  پذیري و علل آن بوجود می توجه به بعد تاب آوري، شناخت بهتر و روشنتري را از آسیب - 

  .کند می را براي تقلیل خطر بحران و نوع نگرش به آن ایجاد
تقلیل خطر بحران و سیاستهاي مرتبط با آن از جمله سیاستها و ابزار ایجاد آسایش و امنیت و کاهش  - 

  .پذیري است آسیب
پذیري، پتانسیل تهدید  هاي آسیب مخاطرات طبیعی از جمله زلزله عواملی هستند که با توجه به زمینه - 

  .آسایش و امنیت شهروندان را دارند
تبیین رابطۀ تاب آوري اجتماعات شهري در جهت کاهش اثرات سوانح طبیعی بویژه  در نتیجه مطالعه و - 

هاي تقلیل خطر، از  زلزله در این رساله، در راستاي شناخت بهتر ابعاد تاب آوري و راهبردهایی براي سیاست
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 1016ع ، از مجمو1385اهمیت و ضرورت باالیی برخوردار است، بویژه در ایران که با توجه به آمار سال 
این در کنار نگرش . هاي داراي خطر نسبتاً باال، باال و بسیار باال قرار دارند شهر، بیش از یک سوم آنها در پهنه

پذیري در کشور و عدم توجه به ابعاد تاب آوري، ضرورت انجام این تحقیق را دو  خطر محور و فنی به آسیب
  .کند چندان می

  

  فرضیه هاي تحقیق  -1-5
  :داراي چهار فرضیه به شرح زیر استپژوهش حاضر 

و افزایش ) سطح دانش و آگاهی ها، مهارت، نگرش و سرمایه اجتماعی(به نظر می رسد بین مولفه هاي اجتماعی  -1
  .کالنشهر تهران رابطه معنی داري وجود دارد) محالت هدف(تاب آوري اجتماعات محلی

و افزایش تاب آوري اجتماعات ...) ح درآمد و جایگاه شغلی، سط(به نظر می رسد بین مولفه هاي اقتصادي -2
  .  کالنشهر تهران رابطه معنی داري وجود دارد) محالت هدف(محلی

و افزایش تاب آوري ...)  بستر، عملکرد  و رابط بین نهادها و مردم و (به نظر می رسد بین مولفه هاي نهادي -3
  .  جود داردکالنشهر تهران رابطه معنی داري و) محالت هدف(اجتماعات محلی

کیفیت ساخت و ساز، نوع کاربریها، شبکه معابر، جنس مصالح، کیفیت (به نظر می رسد بین مولفه هاي کالبدي  -4
  .کالنشهر تهران رابطه معنی داري وجود دارد) محالت هدف(و افزایش تاب آوري اجتماعات محلی...) ابنیه و 

  کاربردهاي تحقیق -1-6
مدیریت سوانح طبیعی،  حوزهاین رساله اصوال یک کار نظري پایه است که در تدوین قوانین و مقررات مربوط به 

ریزي و سیاست گذاریهاي کالنشهر تهران و پذیري، سیاستهاي تقلیل خطر بحران و همچنین جهت در برنامهآسیب
همچنین می تواند گامی در جهت ارتقاي . دشهرهاي مشابه در خصوص مدیریت سوانح طبیعی می تواند استفاده شو

  دانش تاب آوري اجتماعات در برابر سوانح طبیعی باشد 
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  مفاهیم و تعاریف تاب آوري -2-1
تاب آوري در بسیاري از حوزه هاي علمی و در دامنه وسیعی از اکولوژي تا علوم اجتماعی، روانشناسی و اقتصاد به 

ماعی از تعریف تاب آوري که مورد قبول همه رشته هاي علمی باشد اج هیچ. یک اصطالح مهم تبدیل شده است
   .وجود ندارد

به معناي » Resilio«رود که از ریشۀ التین به کار می» 1بازگشت به گذشته«آوري، اغلب به مفهوم واژه تاب
  ). Kelin et al., 2003(گرفته شده است» 2برگشت به عقب«

به  .(Foley et al. 2005)ق در زمینه رسیدن به پایداري استتاب آوري یکی از مهمترین مباحث تحقی
بررسی و ارزیابی  ، بطور روزافزونی مورد)1973(با شروع کار هولینگ  1970آوري از دهه لحاظ زمانی مفهوم تاب

  ).1-2جدول (.قرار گرفته است
  آوريبرخی از تعاریف تاب   1-2جدول

Timmerman, 1981  انگیز استاي مخاطرهیا بخشی از آن براي جذب و بازیابی پس از وقوع حادثه آوري ظرفیت یک سیستمتاب.  

Mileti 1999  
جامعه قادر به تحمل سوانح طبیعی شدید است بدون آنکه دچار خسارات عمده،  آوري به این معناست کهتاب

  .بیرون جامعهها، توقف در تولید و یا کاهش کیفیت زندگی شود و بدون دریافت کمک زیاد از آسیب

Adger, 2000  
ها و جوامع براي انطباق با فشارهاي خارجی و تخریبهایی است که در نتیجه تغییرات اجتماعی، قدرت گروه

  .آیدبوجود می... سیاسی و

Buckle et al, 2000  
آسیب پذیري نه تنها فقدان . شودپذیر میها که موجب کاهش آسیبها، و زیر ساختکیفیت مردم، جوامع، آژانس

-ها، نگهداري شرایط ایدهبلکه ظرفیت جلوگیري و کاهش خسارات و سپس، در وهلۀ بعدي، د صورت بروز آسیب

  آل در جامعه تا حد ممکن، و سپس ر وهله سوم بازیابی از تأثیرات

Paton et al, 2000  
توانایی براي ایجاد ساختارهاي آوري روند فعالی از خود اصالحی، تأمین آگاهانه منابع، و رشد است، تاب

  .روانشناسانه تا سطحی فراتر از توانایی فردي مورد انتظار و تجربیات گذشته

Pelling 2003  توانایی بک عامل اجتماعی براي مقابله با یا انطباق با تنش هاي مخاطره آمیز  

  یافته هاي تحقیق: ماخذ 

 

                                         
1 - bouncing back 
2  -  to jump back 
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  روشناسی تحقیق -3-2

  روش تحقیق -3-2-1
و از  پیمایشـی  -کمیهاي تحقیق و ماهیت آنها، روش تحقیق رساله از نظر روش، عمدتا تحقیقـی   با توجه به فرضیه

سـاز   تحلیلی نیز بعنوان مبناي کار و زمینه -البته محقق از روش تحقیق توصیفی. باشد می) همبستگی(اي رابطهنوع 
ع، براساس طرح تحقیق توصیفی، محقـق در قالـب تحقیـق    در واق. اي بهره برده است انجام و درك بهتر تحقیق رابطه

هـاي   هـا و تحلیـل   توصـیف . کنـد  ، چگونگی توزیع متغیرهاي مستقل و وابسته را بررسی مـی )کالنشهر تهران(موردي 
صورت گرفته در قسمت معرفی محدودة مورد مطالعه که با هدف شناخت بهتر مساله صورت گرفتـه اسـت، بخشـی از    

گیري متغیرهاي مستقل و وابسته و توصیف واحد تحلیـل بـر اسـاس آنهـا      اندازه. باشد رساله می طرح تحقیق توصیفی
نیز بخش دیگري از طـرح تحقیـق توصـیفی    ) آنها تاب آوريهاي اجتماعی و فضایی محالت و  یعنی توصیف مشخصه(

بینـی و بررسـی    بـراي پـیش   تحقیق همبسـتگی  .دباشن اي می ساز انجام تحقیق رابطه باشد که جملگی زمینه رساله می
علـت و معلـولی میـان     ممکـن در واقع هدف پـژوهش همبسـتگی، شـناخت الگوههـاي     . رود روابط متغیرها بکار می

هـاي همسـتگی    ، از آمارههاي توصیفی ه نیز در ادامۀ تحلیلدر این رسال). 704: 1383گال و همکاران، (متغیرهاست 
تغییـري   ل مسیر براي شناخت الگوههاي علت و معلولی به مفهـوم هـم  چندمتغیره نظیر رگرسیون چندمتغیره و تحلی

  .میان متغیرهاي مستقل و وابسته استفاده شده است

  هاي تحقیق سوال و فرضیه -2-2- 3 
عوامل و مولفه هاي تبیین کننده وضـعیت خطزپـذیري سـانحه    «: عبارت اسـت از  پژوهشسوال اصلی که این 

  »بر رویکرد تاب آوري کدامند؟ زلزله در کالنشهر تهران با تاکید
  :ارایه شده استچهار فرضیه به شرح زیر بر همین اساس در ارتباط با این سوال 

و افزایش ) سطح دانش و آگاهی ها، مهارت، نگرش و سرمایه اجتماعی(به نظر می رسد بین مولفه هاي اجتماعی  -
  .داري وجود دارد کالنشهر تهران رابطه معنی) محالت هدف(تاب آوري اجتماعات محلی

و افـزایش تـاب آوري اجتماعـات    ...) جایگـاه شـغلی، سـطح درآمـد و     (به نظر می رسد بین مولفه هاي اقتصـادي  -
  .  کالنشهر تهران رابطه معنی داري وجود دارد) محالت هدف(محلی

ش تـاب آوري  و افـزای ...) و بستر، عملکـرد  و رابـط بـین نهادهـا و مـردم      (به نظر می رسد بین مولفه هاي نهادي -
  .  کالنشهر تهران رابطه معنی داري وجود دارد) محالت هدف(اجتماعات محلی
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کیفیت ساخت و ساز، نوع کاربریها، شبکه معابر، جنس مصالح، کیفیـت  (به نظر می رسد بین مولفه هاي کالبدي  -
 .داري وجود دارد کالنشهر تهران رابطه معنی) محالت هدف(و افزایش تاب آوري اجتماعات محلی...) ابنیه و 

  )متغیرها(تعریف عملیاتی  -3-2-3
هستند که باید تعریف شده ) متغیرها(اند داراي مفاهیمی  فرضیات پژوهشی که از دستگاه نظري تحقیق استنتاج شده

تعریـف عملیـاتی   . آنهـا مشـخص گردنـد   ) تعریـف عملیـاتی  (و نیز مصادیق تجربـی  ) تعریف نظري(و فضاي مفهومی 
  . دهد ست که بخش نظري را به بخش تجربی پژوهش ارتباط میمفاهیم، پلی ا

با . هاي مفهومی متعددي از آن شکل گرفته است مفهوم تاب آوري به اشکال گوناگونی تعریف شده و حلقه
برگشت « که جوهر یا خصیصۀ ذاتی تاب آوري عبارت است از دارداي بر روي این موضوع وجود  اینحال، توافق گسترده

بر  .»درجه اي که سیستم قادر است خطرات را جذب و بتواند خودش را سازماندهی کند« یعنی »به گذشته
افزایش ظرفیت یادگیري و  «و » خودسازماندهی «، »جذب اختالالت و بازگشت به حالت قبلی«این مبنا، تاب آوري از 

افزوده شده است بطوریکه امروزه  اما، در ادامه بر دامنۀ این مفهوم ذاتی تاب آوري. ترکیب شده است»  سازگاري
تاب آوري عبارتست از مقدار آشفتگی که یک «: گیري است اجماعی بر روي این تعریف از تاب آوري در حال شکل

سیستم بتواند جذب کند و همچنان در همان حوزه و وضعیت قبلی باقی بماند،  مقدار توانایی سیستم در 
و میزان توانایی سیستم در ) هی یا سازماندهی تحت جبر نیروهاي بیرونیدر مقابل فقدان سازماند(خودسازماندهی 

تعریف مذکور، تعریف مورد پذیرش این رساله نیز  ؛)Carpenter et al, 2001( »ایجاد و افزایش ظرفیت یادگیري و سازگاري
  .باشد می

ها و جوامع را تقویت  وهمنظور از تاب آوري در این مطالعه شامل فرآیندهایی است که تاب آوري افراد، گر
هایی از قبیل آموزش،  محیطی و مولفه - این فرآیندها دربرگیرنده ابعاد اجتماعی، اقتصادي، نهادي و کالبدي. کند می

تامین منابع در جهت مقابله با سوانح طبیعی،  ،درك محلی از خطر ،مشارکتها و پیوندها،  آگاهی، مهارت، ایجاد شبکه
الت نهادي و آگاهی از مقاوم سازي و مسایل کالبدي می باشد که در خانوارهاي محالت شناسایی بسترها و تعام

  .باشد کالنشهر تهران مدنظر می
در ارتباط ) زلزله(ح طبیعی در همین ارتباط در این رساله بر اساس مبانی نظري و تجربی تاب آوري در برابر سوان

کالنشهر تهران، ) خانوارهاي محالت(مقیاس اجتماعات محلیآوري در با انتخاب شاخصهاي مناسب جهت سنجش تاب
  . )1- 3شکل (استفاده شده است) محیطی -اجتماعی، اقتصادي، نهادي و کالبدي( چهارگانه از ابعاد
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  ابعاد تاب آوري در جهت مقابله با سوانح طبیعی  1-3شکل 

 ،باشندبیانگر آن عامل متناسب؛ قوي و شناسائی متغیرهایی است که  ،مرحله مهم در ایجاد شاخص ها از اینرو
معیار مطمئن شدن از . و ضعف شاخص ها بر مبناي کیفیت متغیرهاي انتخاب شده تعیین می شود وتقنقطه چون 

و  شاخص باید ،بر مبناي این یافته هاکه  تنوع وسیعی دارد ،مرتبط با این شاخص ها کیفیت متغیرها در ادبیات
و  تطبیقی اهدافبراي در اینجا  که  مشخص شود،ویژگیهاي یک اجتماع محلی تاب آور در قالب ابعاد تاب آوري 

   .تحلیل بیشتر و مفصل تر تعریف خواهند شد
. بین جوامع به دست می آید در ،که از تفاوت ظرفیت اجتماعی ،اجتماعی است بعد ،تاب آوريمولفه اولین  -1

   .است روههاي اجتماعی و جوامع در بازیابی یافتن از یا پاسخ مثبت دادن به سوانحظرفیت گ به عبارت دیگر
در اقتصاد، تاب آوري به عنوان واکنش و سازگاري ذاتی افراد و  ،است اقتصادي بعد مولفه،دومین  -2

مخاطرات سازد تعریف می جوامع در برابر مخاطرات بطوري که آنها را قادر به کاهش خسارات زیانهاي بالقوه ناشی از 
   ).Rose, 2005( شود

برنامه ریزي و تجربه سوانح  تقلیل خطر،مرتبط با  ویژگیهايکه حاوي نهادي است  بعد مولفه،سومین  -3
براي  تقلیل خطر،اشتغال افراد محلی در  ،در اینجا تاب آوري بوسیله ظرفیت جوامع براي کاهش خطر. قبلی است

و بهبود و حفاظت از سیستم هاي اجتماعی در یک جامعه تحت تاثیر قرار می گیرد ایجاد پیوندهاي سازمانی 
(Norris et al, 2008) .   

ارزیابی واکنش جامعه و ظرفیت  اساساکه است  )زیرساختی(محیطی -بعد کالبدي مولفه،چهارمین  -4
این  همچنین .و تسهیالت سالمتی می شود ،اجاره اي یا واحدهاي مسکونی خالی ،پناهگاه نظیر بعد از سانحه بازیابی
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خسارت دائمی و زیان هاي اقتصادي برابر از مقدار اموال خصوصی که ممکن است در  یشاخص ها ارزیابی کل
کم شامل خانه هاي  ،آسیب پذیر هايزیرساخت. آسیب پذیر باشند در اختیار قرار می دهداي  ویژهبه شکل  ،احتمالی

 مهم مانند مقدارکالبدي متغیرهاي در همین ارتباط  .حادثه فاجعه بار حساس هستندخصوصا به یک مکه  دوام
اصلی در یک ناحیه که این نوع از زیرساخت نه تنها ابزاري را براي تخلیه هاي پیش از حادثه فراهم می  هايشریان

کند در مقیاس گنجانده  براي تامین مواد حیاتی پس از سوانح عمل مییی کند بلکه به این دلیل که همانند مجرا
همچنین شامل سیستم هاي فیزیکی نظیر تعداد خطوط لوله، جاده ها و زیرساخت هاي حیاتی و بحرانی،  .استشده 

و قدمت بنا، کیفیت ، مقاومت بنا، ، جنس مصالح)آپارتمانی -ویالیی(نوع مسکنشبکه حمل و نقل، کاربري زمین، 
نها، فضاي باز ساختمان محل سکونت، فضاي سبز، تراکم محیط ساخته ، ارتفاع ساختمامالکیت، نوع ساخت و ساز

، شدت و تکرار )خصوصیات ژئوتکنیک، شیب(، ویژگیهاي جغرافیاییتخلیه/پتانسیل دسترسی، نوع مسکنشده، 
مخاطرات، شناسایی مکانهاي امن، شناسایی گسلها، دور شدن از مناطق آسیب پذیر، نزدیک بودن به نواحی مخاطره 

  .است آمیز
اي تحقیق و نظرات اساتید راهنما، مشاور، داوران و نخبگان موارد مطرح  بر این اساس، با توجه به مبانی نظریه

هاي مشخص شده  ، شناسایی شده و معرف)محیطی -اجتماعی، اقتصادي، نهادي و کالبدي(شده در ابعاد تاب آوري 
بعنوان متغیر وابسته، از طریق » میزان تاب آوري«ان، بندي شد که با توجه به ویژگیهاي محلی کالنشهر تهر جمع

گیري شد که در قالب پرسشنامه خانوار درج شده  ابعاد چهارگانه تاب آوري و مولفه هاي آنها تعریف عملیاتی و اندازه
دید و ها، براي دادن وزن درست با استفاده از پرسشنامه خبرگان اقدام گر با در نظر گرفتن جهت و اهمیت گویه. است

) 8-3(هاي مورد استفاده در این تحقیق به شرح جدول  مولفه. در نهایت جمع نمرات جهت تحلیل نهایی بدست آمد
-3 رابطه( ه استهاي ذیل تعریف شد بر این مبنا، میزان تاب آوري در مقیاس خانوار، تابعی از معرف .ارایه شده است

1 :(  
 تاب آوريتابع میزان ) 1- 3(تابع 

푆 = ∑ (푠 푤 ) ;            퐸 = ∑ (푒 푤 ) ;             퐼 = ∑ (푖 푤 );            푃퐻 = ∑ (푝ℎ 푤 )                    

(푊푆) + (푊퐸) + (푊 퐼) + (푊푃퐻) 

 
  ابعاد و مولفه هاي مورد سنجش در تاب آوري  8-3جدول

  
  

  تاب آوري

 -کالبدي  نهادي اجتماعی  اقتصادي

  آگاهی

سرمایه 
  

بستر ظرفیت یا توانایی 

 کاربریها ناسازگارروابط 

وضعیت فضاهاي 
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  جامعۀ آماري و واحد تحلیل -4 -3-2
که با توجـه بـه    را تشکیل می دهند جامعۀ آماري این تحقیق» خانوارهاي ساکن در محالت مختلف کالنشهر تهران«

، باشـد  مـی ) اجتمـاعی و فضـایی  (که واحد تحلیلی دو وجهی ، »محلهدر  خانوار« مساله و هدف تحقیق؛ واحد تحلیل
انتخاب محله بعنـوان  . سازد هاي الزم را براي دستیابی به هدف مذکور در قالب پژوهشی جغرافیایی از فراهم می زمینه

، به این علت است کـه بـا   )اقتصادي -وجه اجتماعی(در ترکیب با خانوار  )مکانی -وجه فضایی(وجهی از واحد تحلیل 
ها و اطالعات موجود، سطح و واحد محله همسو با مساله و هدف تحقیق، از همگنـی الزم بـراي انتخـاب     توجه به داده

  :مکانی برخوردار است، بطوریکه -بعنوان حوزة اجتماعی
 در خانوار هزینه متوسط شد که آماربا میشکاف اجتماعی  تهران، ونچ یبزرگ شهرهاي بارز ايه همشخص ازاوال  -

  .  تایید کنندة آن است )1382شهرداري تهران، (شهر تهران  يا هزینه مختلف هاي کده
ثانیا قلمرو مناطق شهرداري شهر تهران از همگنی الزم براي این مطالعه برخوردار نیست زیرا بر اسـاس اطالعـات    -

 نسـبت ، )36-35: ب1382شهرداري تهران، (شهر تهران  يا هزینه مختلف هاي کده در خانوار هزینه متوسط

  . باشد می 25.6تا  5.5 بین مختلف مناطقدرون  در اول به دهم دهک خانوار یک هزینه متوسط
هاي اجتماعی و اقتصادي موجود شهر تهران، ایـن تحقیـق سـطح محـالت شـهر تهـران کـه         ثالثا با توجه به داده -

فضـایی واحـد تحلیـل     -دهد بعنـوان وجـه مکـانی    فضایی ارائه می -هاي اجتماعی همگنی الزم را از نظر خصیصه
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سریع و بدون برنامۀ راهبـردي شـهر    البته ذکر این نکته الزم است که بعلت گسترش و توسعۀ. انتخاب کرده است
فضایی آن، محدوده و ساختار کالبدي فعلی محـالت تهـران    -هاي اخیر و تحوالت ساختار اجتماعی تهران در دهه

البته سعی شده کـه بـا   . نیز از تناسب و انطباق الزم براي ارتباطات و عملکردهاي اجتماعی محلی برخوردار نیست
بنـدي محـالت همگـن بـا اسـتفاده از آنهـا، تـا حـدودي ایـن نقصـان تعـدیل             و پهنههاي آماري  استفاده از حوزه

  .)1387قدیري، (گردد

  
  )1387قدیري،(محالت همگن و متمایز از نظر ساخت اجتماعی و کاربري عمدة مسکونی  7- 3نقشۀ 

  
  موقعیت و شمارة محالت نمونۀ انتخاب شده بصورت تصادفی 8- 3نقشۀ             

، گروههاي نمونۀ این رساله جهت تحلیل و 1- 4گانه، به شرح جدول  4بر این اساس، خانوارهاي محالت 
در  1-4و نمودار  1-4فراوانی و درصد خانوارهاي نمونۀ هر محله در جدول . باشند مقایسۀ تطبیقی در این قسمت می

بترتیب  17و  8، 2، 1محالت واقع در مناطق مطابق جدول و نمودار مذکور، تعداد خانوارهاي نمونۀ . ذیل آمده است
  . باشد ها می درصد مجموع نمونه 2/35و  33، 5/22، 3/9باشد که بترتیب  خانوار می141و  132، 90، 37شامل 

  فراوانی و درصد خانوارهاي نمونۀ محالت مختلف 1-4جدول
  درصد تجمعی  درصد  فراوانی  منطقه

 9.3 9.3  37  )قیطریه(1منطقه  11محله 

 - محالت همگن از نظر پایگاه اجتماعی
  شغلی
  باال       

  متوسط باال    
  متوسط پایین    
  پایین     
  محالت غیرهمگن و کنارگذاشته شده   
  مرز مناطق شهرداري تهران   
 مرز محالت شهرداري تهران   
 

 راهنما



www.shahrsazionline.com 

 

13 

 

 31.8 22.5  90  )ستارخان(2منطقه  10محله 

 64.8  33.0  132  )نارمک( 8منطقه  11محله 

 100 35.2 141  )قلعه مرغی(17منطقه   8محله 

  100  400  کل

  
  

  

  گیري نتیجه -5-1
تبـدیل شـده اسـت بـه       بـه حـوزه اي مهـم و گسـترده    » تحلیل و افزایش تاب آوري نسبت به سوانح طبیعی«امروزه 

طوریکه در حال حاضز از حرکت همزمان و متقابل توسعۀ پایدار و مدیریت سوانح به سمت افـزایش تـاب آوري بحـث    
محیطی در برابرسوانح طبیعی در مسـیر نیـل   بر این اساس، تحلیل و افزایش تاب آوري سیستمهاي انسانی و . شود می

  . اي برخوردار شده است به آرمان توسعۀ پایدار از اهمیت ویژه
ضروري است که تاب آوري و سطوح مختلف تاب آوري افراد و گروههاي اجتماعی نیز شناخته شود و عوامل و شرایط 

هاي خاصی از  تمرکز آن در گروهها و مکان کالبدي تاب آوري جوامع شهري و -اجتماعی، اقتصادي، نهادي و محیطی
هـا و   باید فهمید که چرا و چگونـه تـاب آوري در مکـان   . محیطی کالنشهر تهران مورد توجه قرار گیرد -قلمرو انسانی

شـود و چـه    خاصی از شهر و نیز در بین افراد و گروههاي مشخصی از مردم متمرکز می) هاي محالت و بافت(فضاهاي 
تـوان آن را   باشند؟ آنچه که بطور خالصه و در مقیاس کالن مـی  باعث ایجاد و افزایش تاب آوري می عوامل و شرایطی

  . قرار داد» رابطۀ تاب آوري اجتماعات شهري در برابر سوانح طبیعی«در ذیل 
ا با نگاهی به تاب آوري در مقابل سوانح به عنوان فرایندي برنامه ریزي شده، شامل مجموعه اي از اقدامات ی

تغییرات براي تقویت ظرفیت جامعه سانحه زده در زمانی که با شوك و فشارها مواجه است، موجب تاکید بر نقش 
توان  به عنوان کیفیت، ویژگی یا از اینرو تاب آوري در برابر سوانح را می. محوري انسان در برابرسوانح می شود

د می شود تا با تقویت ظرفیتها باعث تسهیل در واکنش و نتیجه اي دانست که به وسیله فرایند هایی در جامعه ایجا
: در همین ارتباط مدیریت سوانح،  فرآیند واکنش انسان نسبت به سوانح را که از چهار مرحله. بازیابی از سوانح شود

  ). 1-5(تقلیل خطر، آمادگی، واکنش و بازیابی تشکیل شده چرخشی می داند جدول 
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  سوانحمراحل کلی مدیریت  1-5جدول 

  تقلیل
فرآیند کلی تقویت قابلیتهاي یک اجتماع می باشد تا تاب آوري انطباق بهتري با سوانح آینده را 

  . داشته باشد

  آمادگی
که این امر شامل تحلیل تهدیدهاي . عبارتست از پیش بینی یک سوانح قریب الوقوع و توانایی ایجاد یک واکنش

هشدار، ساختارهاي مدیریت واکنش، آموزش سازماندهی و تامین و تدارکات ممکن، راه اندازي سیستم هاي ارتباطی و 
  .(Mileti, 1999)می شود

  واکنش
که تمرکز بر نجات بازماندگان و به حداقل . به اقدامات انجام شده در حین و بعد از سوانح، مربوط می شود

  .رساندن خسارت به اموال و آشفتگی جامعه می باشد

  بازیابی
در طول این مرحله، ارزیابی خسارات . کوتاه یا بلندمدت بازگرداندن یک جامعه به وضعیتش در قبل از سوانحمرحله 

انجام  می شود که براي اطالع رسانی جهت اسکان مجدد و ساخت زیربناها و راه اندازي دوباره نهادهاي اجتماعی بکار 
  ).AEM,2007(می رود

تقلیـل  . سوانح، تقلیل خطر بوده که عمدتا پس از وقوع یک سانحه رخ مـی دهـد  حلقه حیاتی فرآیند چرخه مدیریت 
خطر چیزي فراتر از آماده شدن، واکنش و بازیابی یافتن از سوانح است که  می تواند باعث تقویت و افزایش تاب آوري جامعه 

ه شده  و استفاده از تجـارب گذشـته   در این مرحله با  پیاده سازي و اجراي دروس آموخت) 1999(خواهد بود به زعم میلتی 
می توان  سیاستها و فعالیتهاي جدید را در جهـت کـاهش خسـارات و بازگشـت بـه حالـت تعـادل بعـد از سـانحه  انجـام           

بنابراین می توان گفت که بدون انجام مراحل و برنامه هاي تقلیل خطر که به نوعی مرحله پیش از وقوع . (Mileti, 1999)داد
عه اي تاب آور شود، چون در این مرحله به آماده سازي جامعه، نحوه واکـنش  در حـین و شـرایط بازیـابی     سانحه است جام

  . یافتن بعد از سوانح توجه می شود

  هاي توصیفی تحقیق گیري از یافته نتیجه -5-2
  :شود هاي توصيفي تحقيق به شرح زير بيان مي برخي از يافته

خانوار 141و  132، 90، 37بترتیب شامل  17و  8، 2، 1در مناطق تعداد خانوارهاي نمونۀ محالت واقع  -
 .باشد ها می درصد مجموع نمونه 2/35و  33، 5/22، 3/9باشد که بترتیب  می

سال  60تا  40درصد بین  5/45سال،  40تا  20درصد از سرپرست خانوارها بین  5/37به لحاظ وضعیت سنی   -
  .سال سن دارند 60درصد هم باالي  5/17و 

  .درصد از آنها زن بوده اند 10درصد سرپرست خانوارها مرد و تنها  90به لحاظ وضعیت جنسی هم  -
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درصد هم  2/4درصد خانوارها داراي تحصیالت لیسانس و  5/19به لحاظ وضعیت سواد هم می توان گفت که  -
 . داراي تحصیالت راهنمایی هستند

 11درصد خانوارها تحت پوشش بیمه زلزله هستند،  5/4به لحاظ وضعیت بیمه و پوششهاي حمایتی هم تنها  -
  .درصد تحت پوشش هیچکدام از بیمه ها نیستند  و مابقی تحت پوشش انواع بیمه هاي دیگر می باشند

درصد از آنان نیز  4/19درصد خانه دار و  1/5درصد بیکار،  3درصد شاغل،  5/71به لحاظ وضعیت اشتغال  -
  .بازنشسته هستند

 5/3سال در تهران ساکن بوده اند و  25از پاسخگویان بیش از % 72به لحاظ سابقه سکونت در شهر تهران،   -
  .سال سابقه سکونت داشته اند 5درصد از آنان کمتر از 

درصد  27درصد قابل قبول،  30درصد نوساز،  23به لحاظ کیفیت و قدمت ساختمان محل سکونت خانوارها  -
  .ی بوده انددرصد تخریب 17مرمتی و 

 . درصد از آنان به رهنی و اجاره اي بوده اند 35درصد مالک و  63از نظر وضعیت مالیکت واحد مسکونی  -

هاي الزم دربارة چگونگی و وضعیت خانوارهاي  ها و متغیرهاي تحقیق و کسب آگاهی پس از تحلیل توصیفی داده -
اي با میزان تاب آوري بررسی شد متغیرهاي زمینهنمونه بر حسب متغیرهاي مستقل و وابستۀ تحقیق؛ رابطه بین 

  :که می توان به شرح آنها را خالصه کرد
آوري نتایج به دست آمده از انجام آزمون ضریب همبستگی پیرسون، نشان می دهد که بین دو متغیر سن و تاب -

مقدار . رد نظر را داردوجود دارد و می توان گفت که قابلیت تعمیم به جامعه مو) = 000/0sig(رابطه معناداري
  .است -239/0این آزمون 

رابطه همبستگی بین متغییر بیمه و تاب آوري به علت اینکه بیمه در سطح سنجش اسمی و میزان تاب آوري در  -
براي اثبات معنی داري آنها و الندا براي شدت رابطه ) کااسکویر(سطح سنجش فاصله اي بود از آزمون خی دو 

میزان شدت همبستگی این دو متغیر نیز از آزمون  026/0که میزان معنی داري آنها برابر  بین آنها استفاده شد
  .الندا معنادار بدست بدست آمد

همچنین براي معناداري و شدت رابطه بین وضعیت فعالیت با تاب آوري به علت اینکه این متغییر در سطح  -
براي اثبات معنی داري آنها ) کااسکویر(ن خی دو سنجش اسمی و تاب آوري در سطح سنجش فاصله اي بود از آزمو

میزان شدت همبستگی این دو  040/0و الندا براي شدت رابطه بین آنها استفاده شد که میزان معنی داري آنها برابر 
  .متغیر نیز از آزمون الندا معنادار بدست بدست آمد
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آوري متغیر میزان درآمد و میزان تاب نتایج به دست آمده از انجام آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین دو -
  .وجود دارد) =000/0sig(نشان می دهد که بین انها رابطه معناداري

 
آوري و میزان تحصیالت نتایج به دست آمده از انجام آزمون ضریب همبستگی پیرسون در بین دو متغیر تاب -

است که  000/0ی داري آن نیز برابر با می باشد که سطح معن 409/0وجود دارد و مقدار آزمون پیرسون آن برابر 
  . حاکی از معنی دار بودن این رابطه است

  

  هاي تحلیلی  گیري از یافته نتیجه -5-3
که بر اساس مفهوم کلی . متغیر وابسته در این پژوهش تاب آوري خانوار هاي ساکن در محالت شهر تهران می باشد

آن پرداخته شد در چهار بعد اجتماعی، اقتصادي، نهادي و  تاب آوري که در فصل دوم و در بخش روش شناسی به
 38/53بر اساس یافته هاي حاصل از پرسشنامه خانوار وضعیت کلی تاب آوري . محیطی اندازه گیري شد –کالبدي 

میزان تاب آوري در  .در جامعه است آوري تاب اولیه مفاهیم گیري وجود و شکل از که این خود نشان محاسبه شد
). 20-4جدول (است  20/53محیطی  –و بعد کالبدي  52/47، نهادي  47/45، اقتصادي 70/62ابعاد اجتماعی 

متعلق  آن حد ترین پایین درصد و  62/60و  96/63به ترتیب با  2 و1 محالت مناطق در آن حد باالترین در البته
همچنین بیشترین مقدار تاب آوري اقتصادي . است درصد 73/40و  58/43به ترتیب با   17و  8به محالت مناطق 

و بیشترین میزان تاب آوري اجتماعی و نهادي به  1درصد متعلق به منطقه  17/70و  50/66و کالبدي به ترتیب با 
در مورد کمترین میزان تاب آوري هم می توان گفت که . است 2مربوط به محله منظقه  35/52و  53/73ترتیب با 

درصد مربوط به محله  94/30و  30/43،  92/27ین آنها در ابعاد اقتصادي، نهادي و کالبدي به ترتیب با کمتر
درصد می  45/45با  8و از نظر بعد اجتماعی هم کمترین میزان تاب آوري متعلق به محله منطقه  17منطقه 

  ). 25- 4جدول (باشد
نمونه می توان گفت که در واقع روندي نزولی در  با توجه به ارزیابی مقادي میانگین تاب آوري از محالت -

هاي بعد  تحلیل توصیفی داده. شود مشاهده می 8و 17به  1و  2میزان تاب آوري اجتماعی بترتیب از محالت 
این مقدار براي . است 7/62براي کل خانوارهاي نمونه » میزان تاب آوري«اجتماعی تاب آوري نشان داد که میانگین 

؛ و براي خانوارهاي  08/68و  53/73بیشتر از میانگین کل و بترتیب برابر با  1و  2ت مناطق خانوارهاي محال
  .باشد می 45/48و  74/60تر از میانگین کل و بترتیب برابر با  ، پایین8و  17محالت مناطق 
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بعد  با توجه به ارزیابی مقادي میانگین تاب آوري می توان گفت که روندي نزولی در میزان تاب آوري -
هاي بعد اقتصادي تاب آوري  تحلیل توصیفی داده. شود مشاهده می 17و  8به  2و  1اقتصادي بترتیب از محالت 

که این مقدار براي خانوارهاي . است 47/45براي کل خانوارهاي نمونه » میزان تاب آوري «نشان داد که میانگین 
 8؛ و براي خانوارهاي محالت مناطق  60/52و  50/66با  بیشتر از میانگین کل و بترتیب برابر 2و  1محالت مناطق 

  .باشد می 92/27و  84/34تر از میانگین کل و بترتیب برابر با  ، پایین17و 
با توجه به ارزیابی مقادي میانگین تاب آوري می توان گفت که روندي نزولی در میزان تاب آوري از بعد  -

هاي بعد نهادي تاب آوري نشان  تحلیل توصیفی داده. شود هده میمشا 17و  8به  1و  2نهادي بترتیب از محالت 
که این مقدار براي خانوارهاي محالت . است 52/45براي کل خانوارهاي نمونه » میزان تاب آوري «داد که میانگین 

، 17و  8؛ و براي خانوارهاي محالت مناطق  35/52و  08/51بیشتر از میانگین کل و بترتیب برابر با  2و  1مناطق 
  ).  15-4نمودار(باشد  می 30/43و  35/43تر از میانگین کل و بترتیب برابر با  پایین

با توجه به ارزیابی مقادي میانگین تاب آوري می توان گفت که روندي نزولی در میزان تاب آوري از نظر بعد  -
اي بعد کالبدي تاب آوري نشان ه تحلیل توصیفی داده. شود مشاهده می 17و  8به  2و 1کالبدي بترتیب از محالت 

که این مقدار براي خانوارهاي محالت . است 20/53براي کل خانوارهاي نمونه » میزان تاب آوري «داد که میانگین 
، 17و  8؛ و براي خانوارهاي محالت مناطق  99/63و  17/70بیشتر از میانگین کل و بترتیب برابر با  2و  1مناطق 

  . باشد می 94/30و  20/53و بترتیب برابر با تر از میانگین کل  پایین
دهد بین تاب آوري اجتماعات محلی و مولفه  نتایج حاصل از مطالعات میدانی و آزمون فرضیات نشان می -

منظور محقق از انجام آن . محیطی آنها رابطه معناداري وجود دارد -هاي اجتماعی، اقتصادي، نهادي و کالبدي
همین منظور با استفاده از پرسشنامه  گیري تاب آوري موجود اجتماعات محلی شهر تهران بود که به سنجش و اندازه

هاي آماري همبستگی از طریق  گیري از آزمون با بهره SPSSها گردآوري شده و در محیط  در واحد تحلیل داده
  :به طوري که. تکنیک پیرسون آزمون شدند

تماعی و تاب نتایج به دست آمده از از آزمون فرضیه اول مبنی بر وجود رابطه معنادار بین مولفه هاي بعد اج -
آوري اجتماعات محلی یا محالت نمونه از طریق آزمون ضریب همبستگی پیرسون، نشان داد که بین مولفه هاي بعد 

درصد وجود دارد، به بیان دیگر  89/0با ضریب  )=000/0sig(آوري رابطه مثبت معناداري اجتماعی و میزان تاب
بنابراین می توان . شود آوري نیز افزوده میباشد، بر میزان تاب هر چه میزان بعد اجتماعی در بین شهروندان باالتر

  ).26-4جدول (گفت که ایفرضیه فوق تأیید می شود
در آزمون فرضیه دوم مبنی بر وجود رابطه معنادار بین مولفه هاي بعد اقتصادي و تاب آوري اجتماعات  -
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آوري و مولفه هاي ین دو متغیر میزان تابمحلیف نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که ب
درصد وجود دارد و می توان گفت که  77/0با ضریب اطمینان ) =000/0sig(بعد اقتصادي رابطه مثبت و معناداري

  ). 29-4(این  فرضیه تأیید می شود
ات محلی،  در آزمون فرضیه سوم مبنی بر وجود رابطه معنادار بین مولفه هاي بعد نهادي و تاب آوري اجتماع -

آوري و ابعاد نهادي رابطۀ ضعیف نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین میزان تاب
درصد وجود دارد و می توان گفت که فرضیه فوق تأیید می  196/0در سطح ) =001/0sig(مثبت و معناداري

  ). 31-4جدول (شود
نادار بین مولفه هاي بعد کالبدي و تاب آوري اجتماعات در آزمون فرضیه چهارم مبنی بر وجود رابطه مع -

محیطی و  -دهد که بین دو متغیر بعد کالبديمحلی، نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان می
درصد وجود دارد و می توان گفت  625/0با سطح اطمینان ) =000/0sig(آوري رابطۀ مثبت و معناداريمیزان تاب

  ). 33-4جدول (نیز تأیید می شودکه فرضیه فوق 
همچنین . در پایان می توان گفت که بین تاب آوري و ابعاد چهارگانه آن رابطه مثبت و معناداري وجود دارد -

 2همبستگی بین تاب آوري و ابعاد آن به تفکیک محالت نشانگر آن است که فقط در بعد نهادي در محالت مناطق 
بطه معناداري وجود ندارد ولی دربین سایر ابعاد در محالت نمونه و تاب آوري با تاب آوري در سطح محالت را 8و 

  ).35 - 4جدول (رابطه مثبت و معنا داري وجود دارد
و  SPSSافزار  گیري از نرم براي تبیین و میزان اثرگذاري هر کداماز ابعاد چهرگانه در تاب آوري با بهره -

هاي تاثیرگذار در میزان تاب آوري کالنشهر تهران مشخص  و شاخص استفاده از مدل رگرسیونی چندگانه توام عوامل
محیطی  -نتایج حاصله حکایت از آن دارد که رابطه بین ابعاد چهارگانه اجتماعی، اقتصادي، نهادي و کالبدي. گردید

د تغییر در که با نگاهی به مقادیر بتاي آنها روشن است که یک واح).  36-4و  35-4جدول (باشد  کامال معنادار می
و  079/0، 447/0، 515/0محیطی به ترتیب به اندازه  -میزان تاب آوري، ابعاد اجتماعی، اقتصادي، نهادي و کالبدي

  ). 37- 4(واحد انحراف معیار تغییر پیدا خواهند کرد جدول  291/0
آوري در بین سپس با استفاده از مدل برازش رگرسیونی مدل تحلیل مسیر عوامل تاثیر گذار در میزان تاب  -

خانوارهاي محالت نمونه در شهر تهران ترسیم گردیدتا مشخص شود که  اثر هر متغیر تا چه حد مستقیم است و تا 
 - اقتصادي، نهادي و کالبدي در اینجا چهار بعد تاب آوري تحت عنوان ابعاد اجتماعی،. چه حد غیر مستقیم است

مدل نهایی تحلیل مسیر . ه عنوان متغیر وابسته استفاده شدمحیطی به عنوان متغیر مستقل و میزان تاب آوري ب
نشان می دهد که در ارتباط با تاثیر مستقیم تاب آوري بعد اجتماعی بیشترین  19-4آوري در نمودار میزان تاب
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) 08/0( و در نهایت بعد نهادي ) 29/0(نهادي با  -، بعد کالبدي)44/0(و به ترتیب بعد اقتصادي با ) 51/0(تأثیر با 
در خصوص اثرات غیر مستقیم، تاب آوري اجتماعی ). 38-4جدول(آوري داشته اندکمترین تأثیر را بر میزان تاب

داراي بیشترین و بعد نهادي نیز داراي کمترین اثر غیر مستقیم بر روي میزان تاب آوري  خانوارهاي ساکن در 
  . محالت نمونه شهر تهران را داشته اند

نتایج حاصل از تحلیل مسیر می توان گفت که بعد اجتماعی بیشترین تاثیر را در میان در کل با توجه به  -
به عبارت دیگر قبل از آنکه میزان استحکام ساختمان، وضعیت اقتصادي . آوري داشته استابعاد در تبیین میزان تاب

هایی مثل آگاهی از وقوع زلزله و افراد، میزان تبلیغات و آمادگی نهادهاي دولتی و غیره تاثیر داشته باشند، متغیر
واکنش منطقی در برابر آن، میزان مهارت افراد و میزان دانش و سرمایه اجتماعی آنان است که نقش اول را در میزان 

همانطور که در مباحث قبلی نیز اشاره شد، شاید عواملی مثل مصالح و قدمت بنا و یا . آوري بازي می کندتاب
در مناطق باالي شهر تهران به نسبت مناطق جنوب تاثیر بیشتري داشته باشد ولی در تحلیل سرمایه اقتصادي افراد 

نهایی باید به این نکته اشاره کرد که در جامعه مورد بررسی، ابعاد اجتماعی مهمترین نقش را داشته اند و باید توجه 
  .اصلی را بر روي این موارد در مواقع بحران متمرکز ساخت

  پیشنهادها -5-5
با توجه به ماده قانونی هیوگو، توسعه و تقویت مکانیزم ها و ظرفیت ایجاد و تقویت تاب آور در مقابل مخاطره، 

  :در زیر سه اولویت
  شناسایی، دسترسی و بررسی خطرات سوانح و ایجاد هشدارهاي فوري؛  

  استفاده از دانش، نو آوري و آموزش براي ایجاد فرهنگ امنیت و تاب آوري در تمام سطوح و 
  . تقویت آمادگی در برابر سوانح براي ایجاد واکنش مؤثر در تمام سطوح ارایه شده است

با  2008-2006در سال هاي  ISDRهمچنین با توجه به رویکرد ایجاد و تقویت تاب آوري در مقابل سوانح 
حوزه اصلی مدیریت سوانح؛ آگاهی عمومی؛ آموزش؛ رویکردهایی در سطح  Hyogo 6جه به چارچوب تو

  .  جامعه؛ حمایت از سیستم مرکزي هشدار فوري و ارزیابی خطر و تقلیل خطر شامل مطرح می شود
یکی از مهمترین اقدامات به عمل آمده جهت ساماندهی مدیریت خطرپذیري، تدوین سیاستهاي کلی 

باشد که  یري و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه با رویکرد ویژه به زلزله میپیشگ
 :باشد مهمترین محورهاي آن به شرح زیر می
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 هاي الزم به منظور آموزش و افزایش آگاهی، گسترش فرهنگ ایمنی و آمادگی مسئوالن و   ایجاد زمینه
  مترقبه بویژه خطر زلزله؛ مردم در برابر سوانح طبیعی و حوادث غیر

  گسترش و تقویت مطالعات علمی و تحقیقاتی همه جانبه و هماهنگ براي شناخت و کاهش خطرات
ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه با اولویت خطر زلزله و ساماندهی و حمایت از مراکز علمی و 

  تحقیقاتی؛ 
  و افزایش ضریب ایمنی در ساخت و سازهاي  جامعهپیشگیري و کاهش خطرپذیري ناشی از زلزله در

  جدید؛ 
  ایجاد مدیریت و سازماندهی الزم براي آمادگی، مقابله و اقدام مؤثر جهت کاهش خطرات ناشی از سوانح

  طبیعی و ایجاد فرماندهی واحد بحران با مسئولیت رئیس جمهور تا پایان دوره بحران؛ 
 دیدگان و بازسازي   ظور بازتوانی روانی و اجتماعی آسیبهاي جامع علمی به من  تدوین و اجراي برنامه

 . دیده  اصولی و فنی مناطق آسیب

  سوانحمدیریت از پیش مشخص کردن نقش و مسئولیت هاي مدیران شهري بر اساس برنامه هاي جامع 
  طبیعی

 اي یکی از راههاي کاهش خطرات ناشی از زلزله، ارتقاي سطح آگاهی و ایجاد آمادگی در بین قشره
نقش مهم آن در ایجاد آمادگی الزم جهت انجام عکس العمل  "مانور"حسن اجراي . مختلف جامعه است

  . صحیح و سریع در برابر حوادث است که نتایج حاصل از آن، موجب کاهش تلفات ناشی از زلزله می شود
  طبیعی سوانحدر اقدامات و آمادگی و ایمن سازي در مقابله با مردم مشارکت 

 طرح هاي تخلیه محالت و نواحی و مناطق شهري و محل اسکان موقت شهروندان هنگام بروز  نقشه و
 .باید از پیش مشخص وامکانات الزم به آنها اختصاص داده شود سانحه


