
 

 

 251-265 صفحات، 1401سال، زمستان فصل، 82شماره ، 26ريزي، سال جغرافيا و برنامه علمي نشريه

 

 27/11/1400 تاريخ پذيرش نهايي: 11/08/1400تاريخ دريافت:

 

 در محالت شهر زنجان سازمانی -فرهنگی و نهادی -اجتماعیبررسی میزان تاب آوری 

 
 1 لوینق دیجمش

 2ی سابانقل یحسن ستار

 3محمد رضا پاکدل فرد

 4نامدار یشبنم اکبر

 

 چکیده
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است که همزاد مدرنيته ابتدا در  "ديالکتيک تغيير "نازيسته اجتماعات مختلف بشري در طول تاريخ است. مهمترين عامل اين وضعيت، 

يير را تغ –( بنياد شهر  126: 1396بستر شهر نمود فضايي و مکاني يافته است. مدرنيته، به عنوان نيروي محرک توسعه اجتماعي )سوجا، 
شتاب " 2مدرنيته و راينهارت کازلک "گسيختن بنيادين ِ"از آن به  1بوجود آورده است که به عصر روشنگري بازمي گردد. کالينيکوس

     ، مدرنيته را به فرهنگِ زمان و فضاي در حال رشد يا آنچه زمان و مکان ترکيبي ناميده 3عنوان مي کند.  استفان کرک"گيري تاريخ 

(.  در جهان اکنون، شهر، محل، منشا و در عين حال 40- 39: 1385وهر فضايي و زماني لحظه معاصر ربط داد)کالينيکوس، مي شود، ج
و هم  "بر مي سازد"هست به اين معني که شهر هم تغيير را به وجود مي آورد و به قول فيلسوفان آن را  4"رخدادگي تغيير"حامل پيامد 

و آن را مصرف مي کند. تنها چيز ثابتي که درباره شهرها مي توان گفت اين است که شهر تغيير مي  اينکه محل رخداد تغيير هم است
مي يابد به عبارت ديگر فضاي شهر بعد ديگر و  5(. سبک زندگي معاصر مملو از تغيير است که در شهر فضامندي ,1998Hall :1کند)

از فضا را افشا مي کند که همانا فرماسيون متکثري به خود مي گيرد و در  6مهمي از تغيير مي شود. رخداد تغيير، هستي شناسي نويني

اقتصادي و سياسي  –واقع نقض انگاره کانتي از  فضا است. در انگاره کانتي، فضا چيزي جز معلول يا ظرف محتوي کنشهاي اجتماعي 
ضاي جغرافيايي مي تواند آغاز گر بسياري از کنشها نيست اما مخصوصاً در دوران معاصر) يا دوران رخداد تغيير( مشخص شده است که ف

(. کنش فضامند حامل امر کلي اجتماعي و تاريخ است. توليد فضا از رهگذر تعامل همه ابعاد شهري به رويدادي  52: 1390باشد)پيري، 
ه بر شهر آوار مي شود به فضايي منجر مي شوند.  مدلول ديالکتيک تغيير، ابتدا پيچيدگي وضعيت و سپس بحران هاي متعدد است ک

(.  پاردايم تاب آوري شهري فراهم نمودن دانش برنامه Sanderson et al, 2016عبارت ديگر فاجعه ها در شهرها متمرکز هستند )
 ناگهاني تغييرات توضيح منظور به گذشته دهه چهار طول تاب آوري در نظريهريزي شهري بر بستر احتماالت و رشد پيچيدگي ها است. 

 خارجي يا داخلي تغييرات برابر در مقاومت براي سيستم يک ظرفيت تاب آوري .شد داده توسعه اکولوژيکي اجتماعي هاي سيستم رد
(. تاب آوري شهري مفهومي چند بعدي است.  از اينرو واکاوي برهم کنشي، نقاط قوت، ضعف، Garmestani et al, 2013). است

تم شهري و يافتن نقطه مطلوب حداقل، ميانه و حداکثر در اين بحث مد نظر است. اوليزا بل و تهديدها و فرصت هاي ابعاد مختلف سيس
چيلري به اين نتيجه رسيدند که شهرها براي افزايش تاب آوري بايد به تدريج در رابطه با شيوه زندگي، خدمات، زيرساخت، دسترسي به 

( و به همين خاطر در ادبيات Olazabal , Chelleri, 2012:1ي تغيير يابند)بازار کار و همچنين به عنوان نمونه هاي سازماني و تجار
 ,Bottrell)مي شوددرک  سازگار، نتايج و مکانيزم هاي اصولي هاي اصطالحاتي مانند عوامل محافظتي، واکنشپيرامون تاب آوري،  

Armstrong, 2012).  مشخص است. از اينرو  تاب آوري شهر، ظرفيت  تداوم حيات درسيستم هاي شهري وابسته به تداوم کارکردهايي
 شيبه بجمعيت شهري جهان  2050شود تا سال يم ينيبشيپ(. Rockefeller Grantee, 2013شهر را براي کارکرد توصيف مي کند)

هاي اري ظرفيتآوري در برابر تهديدات، در واقع شناخت نحوه تأثيرگذتبيين تاب. (United Nations, 2018)ابدي شياز دو سوم افزا
آوري آوري و شناسايي ابعاد مختلف تابسازماني، سياسي و اجرايي جوامع شهري در افزايش تاب -فرهنگي، اقتصادي، نهادي -اجتماعي

هاي ارائه شده و متون تخصصي از منظر نظريه پردازان مختلف پرداخته خواهد شد. در شهرها است. در اين پژوهش به بررسي نظريه

چشم   2021-2016اين نهاد در چارچوب راهبردي  شده است.  UNISDR7میالدی عضو  2019از فوریه سال  شهر زنجان
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انداز خود را کاهش مداوم باليا و خسارت ها به منظور يک آينده پايدار مي داند و هدف فراگير ماموريت  خود را تقويت تاب آوري از 
 ذکر مي کند.  1رهگذر مديريت چند وجهي خطر بحران

الي هاي بار، خشکسرد و غشهر زنجان متاثر از موقعيت مطلق رياضي خود از بالياي زلزله و سيل، بيماري هاي شناخته شده، گ
اي مانند  ناشناخته ايجمعي و بالي -متعدد، آلودگي هاي زيست محيطي بستر هاي طبيعي و انسان ساخت و ... در ساحت امر نمادين

ازي اجتماعي اقتصادي  و کالبدي سو ظرفيت   UNISDRد بنابراين همگامي با اهداف راهبردي رنج مي بر COVID-19شيوع ويروس 
 در برابر مصائب و بحران ها از الزامات سياستي مديريت شهري زنجان است. 

ي در انسان -سبيرافياي نطبيعي آن است و هم متاثر از جغ –زيرساخت هاي تاب آوري شهر زنجان هم متاثر از جغرافياي مطلق 

ابراين انجام شده است بن  UNISDRعضو  2019ملي و جهاني است.  چنانچه اشاره شد شهر زنجان از  –سطح و مقياس محلي 
ن شهر از ه است  اياره شدپژوهش هايي هم در حوزه نظري و هم در حوزه عملياتي و اجرايي ضروري است از سوي ديگر همچنانچه اش

شور و اي اصلي کهتروپل موضع نسبي به علت ارتباطات فضايي با قطب هاي مهم توسعه کشور و منظر موقع مطلق جغرافيايي و هم م
ن است. واقع همي ق هم درروبروست و سوال اصلي تحقي "امکان فزاينده بحران "هم تنوع جغرافيايي خطرات و فجايع،  در وضعيت 

دار هستند. تا وري برخورز تاب آانمونه مورد مطالعه  شهر زنجان يعني حاال که موقع مطلق و موضع نسبي شهر اينگونه است آيا محالت 
 ته شود.پرداخ حد امکانات تحقيق و داده هاي موجود که اغلب ناقص و غير مرتبط هستند تالش شده است به اين مساله

اي در هبردي گستردکارهاي ابعاد وسيع خسارات و تلفات ناشي از بالياي طبيعي در شهرهاي گوناگون جهان سبب شده است پژوهش
يي افزايش کارا ازي شهرها،هاي مقابله با سوانح طبيعي و ايمن سزمينه بهينه کردن ايمن سازي شهرها انجام گيرد. از سوي ديگر، روش

رشي با عنوان در گزا 2014هاي مقابله با سوانح طبيعي و ايمن سازي شهري را ضرورت بخشيده است. گروه آروپ در سال روش
 12کند. اين ابعاد به آوري را معرفي ميکه توسط بنياد راکفلر منتشر شده است، ابعاد چهارگانه تاب« آوري شهريهاي تابشاخص»

 اين هک است گرديده تبيين شفاف صورت به شهري آوريتاب در مختلف هايشاخص مطالعه اين شود. درمتغير تقسيم مي 58شاخص و 
. (Ove Arup & Partners International Limited,2014) .شودمي شامل را شهرها آوريتاب رلکنت براي ابعاد مهمترين هاشاخص

بر آوري شهر در براهاي مؤثر بر تابتدوين چارچوب مفهومي جهت سنجش مؤلفه»( در رساله دکتري خود با عنوان 1394داود کاظمي)
تدوين و تعيين  که پس از اده استدوم تحقيقات تهران مورد بررسي قرار را در دانشگاه آزاد اسالمي عل« زلزله نمونه موردي شهر تهران

هاي مورد نظر را ارزيابي و درجه آوري به بررسي آنها در نقاط مختلف شهر تهران به عنوان نمونه پرداخته است و مکانهاي تابشاخص
ام آور براي مديريت آينده تاب آوري شهري چارچوبي الز (در مقاله1396وده است. فرخ نامجويان و همکاران )آوري آنها را مشخص نمتاب

ه تاکيد مي هاي آيند گي نسلشهرها بر افزايش ظرفيت و توان سکونتگاه هاي شهري و ضريب تاب آوري آنها به منظور حفظ کيفيت زند
لعه موردي وم و رويکرد گذار مطافه( در مقاله ارزيابي مولفه هاي تاب آوري شهري در م1399کنند. ياسر حاتمي و ذاکر حقيقي کيانوش )

ا کند. منظور فزايش پيداآوري  همدان، بر شناسايي مولفه هاي اجتماعي تاثيرگذار در زمان بحران شهري تاکيد مي کنند تا ضريب تاب
 ايشان از رويکرد گذار همانا برساخت وضعيتي است که شهر پس از بحران به شرايط قبل بازگردد. 

 

 مبانی نظری

  آوریتابتعریف 

هاي علمي و در دامنه وسيعي از اکولوژي تا علوم اجتماعي، روانشناسي و اقتصاد به يک اصطالح مهم آوري در بسياري از حوزهتاب
آوري، اغلب به مفهوم واژه تاب هاي علمي باشد وجود ندارد.آوري که مورد قبول همه رشتهاجماعي از تعريف تاب تبديل شده است. هيچ

 ,Klein et alگرفته شده است )« 1برگشت به عقب»به معناي « Resilio»رود که از ريشة التين به کار مي« 2ه گذشتهبازگشت ب»

                                                      
 multi-hazard disaster risk management 

2 . bouncing back 
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-به لحاظ زماني مفهوم تاب .(Foley et al, 2005) آوري يکي از مهمترين مباحث تحقيق در زمينه رسيدن به پايداري استتاب(. 2003

 (. 1(، بطور روزافزوني مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است )جدول 1973گ )با شروع کار هولين 1970آوري از دهه 
آوري ايجاد گرديده است. اگرچه تفاسير موجود براي اين واژه، پيچيده و متنوع هستند؛ با گذر زمان تغييرات زيادي در مفهوم واژه تاب

ري و محيط مصنوع وجود دارد. در اين زمينه در نظر گرفتن آواما آنچه که مسلم است ارتباط نزديک ميان مفاهيم مخاطرات، تاب
ها و پايداري در برابر سوانح در آوري به عنوان توانايي سازماندهي به تهديدات ناشي از وقوع سوانح و همچنين توانايي جذب تنشتاب

ازگشتن به موقعيت و شرايط پيش از توان نتيجه گرفت که مشخصه بعين حفظ کارايي اصلي مورد توجه ويژه است. بر اين اساس مي
 & Amaratungaنامند آوري ميها تابسانحه، همچنين بهبود بخشي به وضعيت آن در راستاي توسعه هرچه بيشتر را در سيستم

Haigh, 2011: 5-14)هاي محيط شهري براي پاسخگويي به تنش ناشي از سوانح و بازتوانيآوري را توانايي سيستم(. از سويي تاب 
اند. اين توانايي و ظرفيت، شرايط ذاتي سيستم را شامل شده و جذب اثرات سانحه و کنار آمدن با واقعه را سريع پس از آن تعريف کرده

سازد. به طور کلي فرايندهاي تطبيقي پس از وقوع سانحه و توانايي سيستم براي سازماندهي مجدد، تغيير، آموختن از تجارب و تسهيل مي
شوند. اين پژوهش با عنايت به ابعاد متفاوت آوري سيستم در برابر سوانح قلمداد ميهايي از تابويي به تهديدات نشانهنحوه پاسخ گ

( که در بسياري از مطالعات آن را به عنوان يک تعريف جامع 2001آوري و از نگاه اجتماعات شهري، تعريف کارپنتر و همکاران )تاب
 شود:گونه تعريف ميآوري اينپذيرد. طبق نظر کارپنتر، تابآوري ميعريف تاباند، را به عنوان تقبول کرده

 ( ميزان تخريب و زياني که يک سيستم قادر است جذب کند، بدون آنکه از حالت تعادل خارج شود؛1
 ( ميزان تونايي يک سيستم براي سازماندهي و تجديد خود در شرايط مختلف؛2
 جاد و افزايش ظرفيت يادگيري و تقويت سازگاري با شرايط.( ميزان توانايي سيستم در اي3

 آوریبرخی از تعاریف تاب -1جدول 

Timmerman, 

1981 
 ت.نگيز اسااي مخاطرهآوري ظرفيت يک سيستم يا بخشي از آن براي جذب و بازيابي پس از وقوع حادثهتاب

Mileti 1999 
ها، توقف رات عمده، آسيبانح طبيعي شديد است بدون آنکه دچار خساجامعه قادر به تحمل سو آوري به اين معناست کهتاب

 در توليد و يا کاهش کيفيت زندگي شود و بدون دريافت کمک زياد از بيرون جامعه.

Adger, 2000 
سي و... هايي است که در نتيجه تغييرات اجتماعي، سياها و جوامع براي انطباق با فشارهاي خارجي و تخريبقدرت گروه

 آيد.وجود ميب

Buckle et al, 

2000 

ظرفيت  ذيري بلکهپدان آسيب شود. نه تنها فقپذير ميها که موجب کاهش آسيبها، و زير ساختکيفيت مردم، جوامع، آژانس
د ممکن، امعه تا حل در جآها، نگهداري شرايط ايدهجلوگيري و کاهش خسارات و سپس، در وهلة بعدي، در صورت بروز آسيب

 در وهله سوم بازيابي از تأثيرات. و سپس

Paton et al, 

2000 
 نشناسانه تا سطحيارهاي رواد ساختآوري روند فعالي از خود اصالحي، تأمين آگاهانه منابع، و رشد است، توانايي براي ايجاتاب

 فراتر از توانايي فردي مورد انتظار و تجربيات گذشته.

Pelling 2003 يزهاي مخاطره آمبراي مقابله با يا انطباق با تنش توانايي بک عامل اجتماعي 
 )مأخذ: نگارندگان(

 آوری ابعاد مختلف تاب

ي باشد. در اين مار بر آن ثير گذتاب آوري، رويکردي چند وجهي است و بحث پيرامون اين رويکرد نيازمند توجه به ابعاد مختلف و تا
 اند.آوري معرفي شدهوان ابعاد تابمحيطي به عن -اني و کالبديسازم -رهنگي، اقتصادي، نهاديف -ميان چهار بعد اجتماعي

                                                                                                                                                                                
1 . to jump back 
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نوان توانايي يک جامعه براي بازگشت به عقب و استفاده از فرهنگي به ع -آوري اجتماعيابت فرهنگی:  -آوری اجتماعیتاب

ديريت هايش براي ملي و شايستگيآوري اجتماعي براي طراحي بر روي منابع داخمنابع خودش براي ارزيابي تعريف شده است. تاب
 . (Ainuddin, 2012: 26)ه فاجعه مستعد است ها و تغييرات مواجه شده در دورتقاضاها، چالش

سارات و خات و کاهش آوري به معناي واکنش و سازگاري ذاتي افراد و جوامع در برابر مخاطردر اقتصاد، تاب :آوری اقتصادیتاب

آوري در حقيقت ظرفيت و توانايي يک جامعه در ديگر، تاب . به عبارت(Rose, 2004)شود طرات تعريف ميهاي بالقوه ناشي از مخازيان
 (.4: 1391عيان،باشد )رضايي، رفيهاي اقتصادي بعد از يک بحران ميشروع دوباره فعاليت

شوند و م ميا در قدرت سهيتارها و فرآيندهايي است که جوامع به وسيله آن هحکمروايي ساخ :سازمانی -آوری نهادیتاب

ع ات، مذاکرات، مداخالت، رف(. حکمروايي شامل قوانين، مقررات، منازع(Young, 2001دهند اقدامات فردي و جمعي را تشکيل مي
شود. حکومت کردن، تنها ديدگاه دولت براي ها و ديگر فرآيندهاي تصميم گيري ميهاي عمومي، مخالفتتعارض، انتخابات، مشاوره

توان رسماً از هاي غير سودده. ميآيد نظير بخش خصوصي و سازمانروايي کردن نيست بلکه از تعامالت عوامل مختلف پديد ميحکم
رده و کتصميم گيري  ه در آنها،کهاي زماني و ايجاد ساختارهايي طريق معيارها يا تعامالت دقيق و يا حتي از طريق تأثيرگذاري بر برنامه

 (.1کنند، نهادسازي نمود. )شکل تعيين مي دسترسي به منابع را

و تيليو و همکاران در  2008ن در ا، کاتر و همکار2006، برک و کامپنال در 2010آلن و بريانت در  :محیطی -آوری کالبدیتاب

اشي از سوانح ات نبر خطرآور ساختن شهر در برابه نقش تعيين کننده کاربريهاي شهري در تقليل اثرات سوء سانحه و همچنين تاب 2011
زا نباشند و همچنين مشخص کردن اي که در زمان بروز سانحه مشکلهاي همسان در کنار هم به گونهاند. تعيين کاربرياشاره کرده

گردد. مي رابر سوانحآوري شهري در بفضاهاي باز چند عملکردي در درون بافت متراکم محالت مسکوني در شهرها، باعث افزايش تاب
ر باشد، در اي که از نفوذ پذيري بااليي برخورداهاي مناسب در سطح شهرها، طراحي بافت شهر به گونهبر اين، وجود دسترسيعالوه 

ها و مسدود شدن مسيرها وجود دارد، در افزايش و کاهش ميزان ها که امکان ريزش جدارهلرزهزمان بروز سانحه مخصوصاً زمين
 (.1کنند )شکل يها نقش مهمي ايفا مآوري شهرتاب

 
 آوری در جهت مقابله با سوانح طبیعیابعاد تاب  -1شکل 

 )مأخذ: نگارندگان(

 داده ها و روش ها
 روش شناسی

اب آوري شهري مبنايي ت وبتدايي به اين منظور ابتدا نظريه ا. منطق و روش شناسي  ناظر بر اين مقاله، طبعا استدالل قياسي است 

بيان  ظريه برايناي اين هتحليلي از شاخص  –شده است  مورد توجه قرار گرفته و سپس به روش تبييني  که در سال هاي اخير مطرح
اخص سازي ه است و شعيت شدتجربي در ميدان تحقيق استفاده شده است. در اين تحقيق از جريان کلي کمي سازي نظريه تاب آوري تب

 ست. موازي با اين مفهوم و نظريه در  مقاله به کار رفته ا
خانوار از محالت سبزه ميدان،  383جامعه آماري تحقيق محالت شهر زنجان است. واحد تحليل خانوار است که به صورت نمونه 

انقالب، کارمندان و اميرکبير انتخاب شده است. انتخاب نمونه ها ابتدا به صورت خوشه اي از بين محالت و سپس به صورت نمونه گيري 
: 1389.  پايايي ابزار  يعني  اعتبار، دقت و اعتمادپذيري و انتظار  نتايج مشابهي از آن حاصل شود )حافظ نيا،تصادفي صورت گرفته است
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(روش هاي مختلفي براي تعيين پايايي وجود دارد که عبارتند از: روش پايايي مصححان، روش بازآزمايي، روش حرفه هاي هم ارز، 183

براي سنجش پايايي سواالت . (206: 1387و روش ضريب آلفاي کرونباخ()مومني، ريچاردسون -روش همساني دروني)روش کودر

باشد در آن صورت سواالت داراي  0.70پرسشنامه اين تحقيق، از روش ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شده است آلفاي کرونباخ  بيش از
درصد است. همچنين در شکل زير  70پرسشنامه بيش ازپايايي مناسبي خواهندبود. که مقدار آلفا براي کل سواالت و هريک از ابعاد 

 (.1موقعيت مکاني شهر و استان زنجان نشان داده شده است)شکل 

 
 

 موقعیت مکانی شهر و استان زنجان -1شکل 

 
 آوری در این پژوهش تاب سازی شاخص تبیین

ها و مداخالتي که به شکلي خاص ها، سياسترنامهنند که کارايي باي از شرايط اوليه عمل کتوانند به عنوان مجموعهها ميشاخص
آوري جامعه گيري کنند. نه تنها ارزيابي و سنجش شرايط اوليه که منجر به تاباند را اندازهآوري سوانح طراحي شدهبراي بهبود تاب

امعه به حالت واکنش و بازگشت ج گيري عوامل سهيم در اثرات نامطلوب و کاهش ظرفيت جامعه در زمانشود، حياتي است بلکه اندازهمي
هايي ه در اين ارتباط، به شاخص. مطالعات صورت گرفت(Cutter et al, 2008: 4)اوليه بعد از يک سوانح نيز به همان اندازه اهميت دارد 

ن بعد اشاره شده است. هايي در همااند که با توجه به حوزه مطالعاتي صورت گرفته معموالً به شاخصآوري اشاره کردهجهت ارزيابي تاب
آوري در ز تابآوري در شرايط مطلق، دشوار است بايد يک رويکرد تطبيقي استفاده و متغيرها به عنوان شاخصي اگيري تابچون اندازه

ر مبناي ( توجيه ب1آوري بايد بر اساس توجه به دو مالک: ها در مطالعات مربوط به تابنظر گرفته شوند. در همين زمينه، انتخاب شاخص
آوري پس از هاي تابهاي کيفي از منابع صورت گيرد. شاخص( قابل دسترس بودن داده2آوري و ادبيات موجود در مورد تناسب آن با تاب

ن پژوهش بر اساس ها و مقايسه بين و درون هر ناحيه براي جوامع فراهم کنند. در ايتوانند يک روشي مفيد براي بررسي مکانايجاد، مي
فرهنگي،  -هاي مناسب جهت سنجش آن، دو بعد اجتماعيآوري و در ارتباط با انتخاب شاخصب مفهومي و مباني نظري تابچارچو
 (.2شود )جدول سازماني بيان مي -نهادي

 آوری سوانحایجاد شاخص تاب های مورد استفاده برایابعاد و شاخص -2جدول 

 هاشاخص تعریف ابعاد

 رهنگيف -اجتماعي

راي بپيوندهاي فرهنگي و روابط اجتماعي و گروهي ناظر بر 
افزايش ميزان تاب آوري است. ظرفيت سازي اجتماعي و 

 ابلسرمايه هاي نمادين و فرهنگي بستر نوآوري و کنش متق
  نمادين براي گذار و بازگشت به روال غيربحراني است.

ين، مادنبل آگاهي، دانش، نگرش، سرمايه اجتماعي و فرهنگي، نمادها و کنش متقا
هاي يوندپظرفيت سازي اجتماع محلي، تعلق مکاني، حس اجتماع، آيين هاي مشترک، 

اعتماد  اجتماعي، روابط همسايگي، سواد، جنسيت، سطح مطالعه صفحه هاي سياسي،
 اجتماعي، توانمندسازي

ي 
هاد

ن
ي -

مان
ساز

 

هاي مرتبط با تقليل و کاهش خطر، دربرگيرنده ويژگي
ربه سوانح گذشته است. در اينجا ريزي و تجبرنامه

آوري به وسيله ميزان ظرفيت جوامع براي تقليل و تاب

خت، روابط، کارکردها و عملکرد نهادها، خصوصيات فيزيکي نهادها و بستر، زيرسا
ها نظير نهادهاي محلي، دستيابي به آمار و اطالعات، نيروهاي آموزش سازمان

ديده، مجرب و کارآزموده و نيز داوطلب، قوانين و مقررات، تعامل و همکاري 
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تعديل خطر، اشتغال افراد محلي در کاهش خطر، ايجاد 
پيوندها و ارتباطات سازماني و بهبود، حفاظت و نگهداري 

هاي اجتماعي و سازماني در يک جامعه تحت از شبکه
 گيرد.تأثير قرار مي

هادها، ايجاد حس نهادهاي محلي با مردم و با ديگر نهادها، رضايت از عملکرد ن
پذيري، مراکز اتخاذ تصميم، نحوه مديريت يا واکنش به مسئوليت و مسئوليت

 سوانح مانند ساختار سازماني، ظرفيت رهبري، آموزش و تجربه.

Source: Noris, 2008; Vale & Paton & Johnston, 2006; Adger, 2000; Bruneau et al, 2003; Cutter et al, 2008, 2010; 

Mayanga, 2007; Maguire & Hagen, 2007; Adger, 2000; NRC 2006; Rose, 2004; Pfefferbaum et al, 2005; Godschalk, 0032 ; 

ADPC, 2007; Mileti, 1999; Folke 

 آوری جهت ارزیابی محالت شهر زنجانهای تابها و مولفهشاخص 

 فرهنگی -ها و متغیرهای بعد اجتماعیشاخص 

نح و بازيابي هاي آن که به نوعي داللت بر افزايش و کاهش توانايي واکنش مثبت به سوافيتفرهنگي و ظر -ماعيمتغيرهاي بعد اجت
و همکاري،  ها، اعتماد و همبستگي، عمل جمعيها و شبکهاز آن را دارد شامل آگاهي، دانش، مهارت، نگرش، سرمايه اجتماعي )گروه

کيک محالت ففرهنگي به ت -هاي بعد اجتماعيد. در همين ارتباط، مقادير ميانگين مؤلفهباشتوانمندي و اثربخشي و تعلق مکاني( مي
 ( ارائه شده است.3مختلف در جدول )

 آگاهی 

ي است که نسبت به مسائل مختلف در زمينه سوانح فرهنگي آگاه -آوري افراد در بعد اجتماعيهاي مهم در تابيکي از شاخص
بيعي در شهر طمخاطرات  ر وقوعتوجه به اهميت اين شاخص، وضعيت ميزان آگاهي خانوارها نسبت به خط طبيعي دارند. به همين دليل با

ها ز واکنشاي و آگاهي هاي آموزشي، آگاهي از تهيه و اجراي طرح مديريت بحران در سطح محلزنجان ، آگاهي در مورد شرکت در دوره
ورت که از اين ت. بدين صرار گرفبين خانوارهاي نمونه بررسي و مورد ارزيابي قو نحوه رفتار مناسب در زمان وقوع بالياي طبيعي در 

 29/24ه اميرکبير  با ميانگين و کمترين ميزان آن مربوط به منطق 02/29با ميانگين  کارمندانحيث بيشترين آگاهي مربوط به منطقه 
يدان تا حالت سبزه مبه ترتيب از خانوارهاي م کارمندان اهي خانوارهاي محلهتوان گفت که از نظر آگبه عبارت ديگر مي؛ باشدمي

 (.3آوري بيشتري دارند )جدولچهارراه انقالب و اميرکبير تاب
 دانش

بر آگاهي که  يعني عالوه؛ اندهاي مهم ديگر در بعد اجتماعي ميزان دانش و توانايي است که در اين زمينه به دست آوردهز شاخصا

يت اين شاخص، جه به اهمن با توبنابراي؛ به چه ميزان توانسته اطالعاتي را هم در اين زمينه کسب نمايندخود از محيط اطراف دارند 
ايي اند و يا در زمينه شناسنموده هاي الزم درباره آمادگي در مقابله با بالياي طبيعي فراهموضعيت دانش خانوارها در اين زمينه که آموزش

ه صورت بوده چپذيري افراد و علت وقوع سوانح طبيعي به آسيب نين دانش آنها نسبت به داليل کاهشپذير، همچهاي آسيپافراد و گروه
درصد  66/12توان گفت خانوارهاي محله سبزه ميدان تا چهارراه انقالب با ميانگين اي که ميدهد. به گونهمورد بررسي و ارزيابي قرار مي

اند. آوري و دانش را در اين زمينه داشتهکمترين تاب 77/10محله اميرکبير با ميانگين  بيشترين ميزان دانش در زمينه حوادث طبيعي و
حله م يگفت خانوارها توانيمين محالت بسبزه ميدان تا چهارراه انقالب در محله  آوري اجتماعيهمچنين جهت مقايسه ميزان تاب

 محله يخانوارهانسبت به  يعيدث طبحوا ينهدر زمبيشتري  ري اجتماعيآوتاب يزانم 65/141 يانگينبا م سبزه ميدان تا چهارراه انقالب
 (.3)جدول اندداشته را اميرکبير

 مهارت

اند. به همين خاطر وضعيت مهارت هاي مهم ديگر مهارتي است که خانوارها براي مقابله با مخاطرات طبيعي کسب کردهاز شاخص
هايي مثل ارائه هاي آموزشي مقابله با زلزله و همچنين مهارتريق شرکت در دورهخانوارها در زمان وقوع و بعد بالياي طبيعي از ط

هاي اسکان موقت محله، هاي امن منزل، مکانهاي اوليه، حفظ آرامش روحي و رواني در هنگام و بعد از زلزله، شناسايي مکانکمک
 کارمندانتوان گفت که خانوارهاي محله از اين لحاظ مي مسيرهاي تخليه در ساختمان و محله سکونت خود بررسي و ارزيابي شده است.

 (.3اند )جدول آوري را در اين زمينه داشتهکمترين تاب 95/19بيشترين مقدار و خانوارهاي محله اميرکبير با ميانگين  49/19با ميانگين 
 نگرش
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در سطح  گرش و باور افراد و خانوارهاوع نفرهنگي ن -آوري در بعد اجتماعير ميزان تابهاي تأثيرگذار بيکي ديگر از شاخص
؛ باشدشود، ميمي مينه انجامزها و باورها و به نوعي اقداماتي که در جامعه در اين اجتماعات محلي نسبت به سوانح طبيعي و کالً ارزش

 ن در بين خانوارهايآت زيانبار اثراش بنابراين وضعيت نگرش و باور خانوارها مبني بر وجود خطر بالياي طبيعي، انجام اقداماتي براي کاه
محله  يمقدار و خانوارها يشترينب 77/18 يانگينمحله کارمندان با م يگفت که خانوارها توانيلحاظ م يناز انمونه بررسي گرديد. 

 (.3)جدول  اندداشته ينهزم ينرا در ا يآورتاب ينکمتر 94/17 يانگينبا م  اميرکبير
 سرمایه اجتماعی 

اي آوري جوامع سرمايه اجتماعي است به گونهمينه ارزيابي و تعيين سطح تابفرهنگي در ز -هاي اجتماعيترين شاخصيکي از مهم
زيابي سرمايه هش جهت ارين پژواکه در مطالعاتي هم که در اين زمينه صورت گرفته اجماع کاملي در انتخاب اين شاخص وجود دارد. در 

( 1اي چون )گانه 4هاي فهمحالت مختلف با توجه به مفهوم سرمايه اجتماعي و بر حسب مؤل اجتماعي افراد و خانوارهاي ساکن در
علق مکاني افراد به محل ( توانمندي و اثربخشي و همچنين ت4( عمل جمعي و همکاري؛ و )3( اعتماد و همبستگي؛ )2ها و شبکه؛ )گروه

با  اميرکبير محله ينوارهامقدار و خا يشترينب 95/71 يانگينبا م محله کارمندان يخانوارهازندگي خود بررسي گرديد که طبق آن 
 (.3)جدول  اندداشته ينهزم ينرا در ا يآورتاب ينکمتر 77/66 يانگينم

 تجزیه و تحلیل داده ها

 های توصیفی تحقیقیافته 

 شود:يهاي توصيفي تحقيق به شرح زير بيان مبرخي از يافته
  باشد که به ترتيب نوار ميخا 2026و  1956، 2072به ترتيب شامل  1و  3، 1تعداد خانوارهاي نمونه محالت واقع در مناطق

 باشد.ها ميدرصد مجموع نمونه 31/32و  47/33، 23/34
  درصد  5/10سال و  40تا  20درصد بين  4/28سال،  60تا  40درصد از سرپرست خانوارها بين  6/51به لحاظ وضعيت سني

 سال سن دارند. 60هم باالي 
  اند.درصد از آنها زن بوده6/11درصد سرپرست خانوارها مرد و تنها  5/87به لحاظ وضعيت جنسي هم 
 م داراي درصد ه 5/31درصد خانوارها داراي تحصيالت ليسانس و  7/14توان گفت که به لحاظ وضعيت سواد هم مي

 تحصيالت ديپلم هستند.
  درصد تحت  6/11درصد خانوارها تحت پوشش بيمه زلزله هستند،  3/1هاي حمايتي هم تنها بيمه و پوششبه لحاظ وضعيت

 باشند.هاي ديگر ميابقي تحت پوشش انواع بيمهها نيستند و مپوشش هيچکدام از بيمه

  هستند.ته درصد از آنان نيز بازنشس 7/11درصد خانه دار و  1/6درصد شاغل،  3/70به لحاظ وضعيت اشتغال 

  ، درصد از آنان  3/20اند و سال در زنجان ساکن بوده 25از پاسخگويان بيش از  8/60به لحاظ سابقه سکونت در شهر زنجان
 اند.سال سابقه سکونت داشته 5کمتر از 

  و رمتي درصد م 3/23 درصد قابل قبول، 8/19درصد نوساز،  9/28به لحاظ کيفيت و قدمت ساختمان محل سکونت خانوارها
 اند.درصد تخريبي بوده 3/26

  اند.اي بودهدرصد از آنان رهني و اجاره 13/31درصد مالک و  2/65از نظر وضعيت مالکيت واحد مسکوني 

آوري ميزان تاب توان گفت که در واقع روندي نزولي درآوري از محالت نمونه ميدر نهايت با توجه به ارزيابي مقادير ميانگين تاب
هاي بعد يفي دادهشود. تحليل توصيمو سبزه ميدان تا چهارراه انقالب به محله اميرکبير مشاهده  کارمندانتيب از محالت اجتماعي به تر

است. اين مقدار براي  47/87براي کل خانوارهاي نمونه« آوري ميزان تاب»دهد که ميانگين آوري نشان ميفرهنگي تاب -اجتماعي
 (.2و شکل 3است )جدول  72/139و اميرکبير  65/141، سبزه ميدان تا چهارراه انقالب 067/152برابر  کارمندانخانوارهاي محله 
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 1گانه 3آوری در خانوارهای محالت های بعد اجتماعی تابمیانگین ابعاد و مؤلفه  3جدول 

 سرمایه اجتماعی نگرش مهارت دانش آگاهی محل سکونت
آوری میانگین تاب

 اجتماعی
دان تا چهارراه سبزه ميمحله 

1منطقه  انقالب  
16/25 66/12 49/19 77/18 34/68 88/28 

3منطقه  کارمندانمحله   02/29 58/12 27/21 47/18 95/71 65/30 

 94/27 77/66 94/17 95/19 77/10 29/24 1منطقه  اميرکبيرمحله 

 47/87 06/207 18/55 71/60 01/36 47/78 کل خانوارها
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 آوری اجتماعی با توجه به میانگین کل به تفکیک محالتپراکندگی میزان تاب 1نمودار

 
 سازمانی -ها و متغیرهای بعد نهادیشاخص

راد محلي در ر، اشتغال افتحت تأثير قرار دادن ظرفيت جوامع به منظور کاهش خط يبرا ياوسيلهماني ساز -آوري در بعد نهاديتاب
(. متغيرهاي اين بعد ,Norris et al 2008باشد )يهاي اجتماعي مو بهبود و حفاظت از سيستم يتعامالت سازمان يراستاتقليل خطر، در 

 شامل بستر و زيرساخت نهادها، روابط نهادي و عملکرد نهادها است.
 بستر و زیر ساخت نهادها

ها است که به گونه به اصل و اساس نهادها در يک جامعه سازماني بستر و زيرساخت آن -هاي تأثيرگذار در بعد نهادييکي از شاخص
پردازد. به همين خاطر و در ارتباط با اين مسئله وضعيت آگاهي از وجود نهادهايي که در ارتباط با مديريت مبني بر وجود و يا عدم آنها مي

هاي قانوني در ميزان پايبندي به دستورالعملهاي داوطلب و امدادگري که در محالت مختلف وجود دارند. بحران و همچنين وجود گروه

                                                      
 باشد.آوري ميابر با بيشترين تاببر 100آوري و برابر با کمترين تاب 1قرار دارد که عدد  100تا  1. مقادير جدول مذکور بين  1
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هاي )مالي يا فني( جهت پيشگيري از حوادث ناشي از وقوع بالياي طبيعي، ميزان مشارکت در تصميم گيري براي محله، وجود مشوق
ت نمونه مورد براي آمادگي از طريق مشارکت با شهرداري در مورد مقاوم سازي و نوسازي مسکن، مسئوليت پذيري نهادها در محال

سازماني تقريباً تمام شرايط يکساني وجود دارد.  -هاي بعد نهاديکالً به لحاظ مؤلفهتوان گفت که ارزيابي قرار گرفت. با توجه به آن مي
ها در گردد و از اين حيث که همه نمونههاي نهادهاي مختلف و متولي مديريت سوانح در جامعه برميها و برنامهاين امر چون به سياست

شهر زنجان قرار دارند، طبعاً بايد وضع به همين صورت باشد. به هر حال در مورد بستر نهادها، محله سبزه ميدان تا چهارراه انقالب با 
 (.4اند )جدول آوري را داشتهکمترين تاب 85/5بيشترين مقدار و محله اميرکبير با ميانگين  83/6ميانگين 
 روابط نهادها 

 مثل شورا و  سازماني وضعيت روابط نهادها با توجه به ميزان ارتباط با نهادهاي محلي -اي بعد نهاديهاز ديگر شاخص
هاي الزم براي واکنش مناسب شهرداري، همکاري نهادها در تسهيل قوانين، اعتبارات، وام و ... براي ساخت و ساز مسکن مقاوم، آموزش

باشد. از اين لحاظ با توجه به مناطق ي خدماتي در صورت وقوع بالياي طبيعي ميو سريع از طرف نهادها و ميزان جوابگويي نهادها
کمترين  99/15بيشترين و محله سبزه ميدان تا چهارراه انقالب با ميانگين  74/18با ميانگين  کارمندانتوان گفت که محله مختلف مي

 (.4اند )جدول آوري را داشتهتاب
 رضایت از عملکرد نهادها 

بيعي و زان رضايت از عملکرد نهادهاي مختلف در کاهش بالي طسازماني، مي -آوري در بعد نهادير براي تعيين تابشاخص ديگ
با  ندانکارممحله  باشد. به همين خاطر با توجه به مطالعه صورت گرفته مشخص گرديد کههمچنين ميزان رضايت مردم از آنها مي

توان (. در نهايت مي4اند )جدول آوري را داشتهکمترين مقدار تاب 77/40بير با ميانگين بيشترين مقدار و محله اميرک 98/45ميانگين 
انقالب به اميرکبير  و سبزه ميدان تا چهارراه کارمندانازماني به ترتيب از محالت س -يآوري از بعد نهادگفت روندي نزولي در ميزان تاب

براي کل « آوريميزان تاب»دهد که ميانگين آوري نشان ميسازماني تاب -هاي بعد نهاديشود. تحليل توصيفي دادهمشاهده مي
 اميرکبيرو  98/45 ن، کارمندا62/42 برابر سبزه ميدان تا چهارراه انقالبمحله  يخانوارها يمقدار برا ينااست.  74/35خانوارهاي نمونه 

 (.2)نمودار  است 77/40

 گانه 3ر محالت سازمانی  د -میانگین  تاب آوری نهادی  4جدول 

 روابط نهادي بستر نهادي عملکرد نهادي محل سکونت
 آوري ميانگين تاب

 ازمانيس -نهادي

سبزه ميدان تا چهارراه محله 
1منطقه  انقالب  

98/19 83/6 99/15 02/14 

3منطقه  کارمندانمحله   50/20 74/6 74/18 32/15 

 77/40 44/17 85/5 48/17 1منطقه  اميرکبيرمحله 

 59/13 48/13 78/10 10/14 خانوارهاکل 
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 سازمانی با توجه به میانگین کل به تفکیک محالت -آوری نهادیپراکندگی میزان تاب 2نمودار 

 

 های آمار استنباطی تحقیقیافته 

 ه بر ي و وضعيت خانوارهاي نمونره چگونگهاي الزم درباها و متغيرهاي تحقيق و کسب آگاهيپس از تحليل توصيفي داده
توان به شرح ذيل آنها را آوري بررسي شد که مياي با ميزان تابحسب متغيرهاي مستقل و وابسته تحقيق؛ رابطه بين متغيرهاي زمينه

 خالصه کرد:

 رابطه معناداري آوري دهد که بين دو متغير سن و تابنتايج به دست آمده از انجام آزمون ضريب همبستگي پيرسون، نشان مي
 (. P> %5وجود ندارد )

 جش آوري در سطح سنآوري به علت اينکه بيمه در سطح سنجش اسمي و ميزان تابرابطه همبستگي بين متغير بيمه و تاب
کوير ميزان دول کااسجا توجه به باي بود از آزمون خي دو )کااسکوير( براي اثبات معني داري آنها و الندا بين آنها استفاده شد که فاصله
 دار نيست.توان گفت رابطه بين اين دو متغير معنياست که بر اين اساس مي 431/0داري برابر معني

 و  ح سنجش اسميآوري به علت اينکه اين متغير در سطهمچنين براي معناداري و شدت رابطه بين وضعيت فعاليت با تاب
توان گفت رابطه ( است که بر اين اساس مي(sig=0/434کااسکوير( براي اي بود از آزمون خي دو )آوري در سطح سنجش فاصلهتاب

 بين اين دو متغير معنادار نيست.

 دهد که يآوري نشان متاب نتايج به دست آمده از انجام آزمون ضريب همبستگي پيرسون بين دو متغير ميزان درآمد و ميزان
 وجود دارد. (sig=0/000)بين آنها رابطه معناداري 

 رد و مقدار الت وجود داآوري و ميزان تحصيج به دست آمده از انجام آزمون ضريب همبستگي پيرسون در بين دو متغير تابنتاي
 دار بودن اين رابطه است.است که حاکي از معني 049/0باشد که سطح معني داري آن نيز برابر با مي 098/0آزمون پيرسون آن برابر 

 

 نتیجه گیری و بحث

ر زنجان از موقع مطلق و نسبي شهر متاثر مي شود. چنانچه اشاره شد اين موقعيت، وضعيتي آنتاگونيستي براي شهر تاب آوري شه

1بحران هاي نرمال"دارد. در سطح بحران هاي شناخته شده و به اصطالح  شهر زنجان هم وضعيت مطلوبي دارد و هم وضعيت " 
در بين دو قطب رشد کالسيک کشور وضعيت بهينه اي از نظر ارتباطات و  نامطلوب. يعني همسايگي با هفت استان و قرار گرفتن

                                                      



262 82ريزي، شماره علمي جغرافيا و برنامه نشريه 

 

زيرساخت ارتباطي فراهم مي کند چرا که عمل سريع و واکنش سريع و به موقع به بحران و افزايش سطح تاب آوري شهري زنجان 
اسب اين ارتباطات است. محالت مختلف متناظر بر سطح ارتباطات انبوه فيزيکي و غير فيزيکي است که اين موقعيت نسبي زيرساخت من

شهر زنجان حامل اين وضعيت مثبت هستند و چنانچه در سطح آگاهي و شاخص کنش که در جداول باال مطرح شده است اين مساله در 
چندان  19بين خانوارهاي مورد مطالعه آشکار است. اما ارتباطات براي بحران هاي غير نرمال مانند همين بحران اخير ويروسي کوويد 

شاخص تاثيرگذاري نيست يعني پارادوکس قرنطينه براي افزايش تاب آوري با موقعيت نسبي مطلوب ارتباطات فضايي شهر زنجان، همان 
وضعيت آنتاگونيستي هست که به آن اشاره شد. از اين نظر محالت مرکزي شهر زنجان مانند سبزه ميدان يا انقالب در مقايسه با محله 

را همزمان تجربه مي کند. سطح اول همان  "وضعيت ارتباطي دو سطحي فضايي"وضعيت پايين تري است. چرا که نوعي کارمندان در 
موقعيت نسبي شهر است که در باال اشاره شد و سطح دوم موقع مطلق و نسبي اين محالت هست که در مرکز شهر قرار گرفته و به 

ن متناظر بر موقعيت هاي دوسطحي ذکر شده و شاخص هاي کمي شده تاب شهر هستند. تبيين تاب آوري شهري زنجا CBDنوعي 
آوري در اين تحقيق بيانگر پيچيدگي تحليل هم هستند. در تحقيقات و منابع مورد مطالعه سطوح فضايي تحليل چندان کاوش نشده است 

 و مفهوم سازي موقعيت هاي دو يا چند سطحي متناظر تبر نتايج تحقيق حاضر است. 
تکرار  شود؛ بلکه مخاطراتي است که به صورتهاي مخرب طبيعي در مرحله اول بال محسوب نميات طبيعي به عنوان پديدهمخاطر

.. است. .تشفشان و غزش، آپذير در طبيعت وجود دارد. امروزه مهمترين مخاطرات شامل زلزله، سيل، طوفان، سونامي، خشکسالي، ل
هاي کاهش رنامهببتوانند  گيرند تاتي متفاوتي را براي مقابله با انواع مخاطرات در نظر ميکشورهاي جهان در اين زمينه شيوه مديري

موقعيت خاص  ر گرفتن درهاي مديريتي کاهش اثرات است. ايران نيز با قرادهنده مخاطرات را اجرا نمايند. در واقع هدف تمام شيوه
هاي جوامع و انمنديآوري در راستاي تقويت تويکرد تابنها وقوع زلزله است. روکند که مهمترين آجغرافيايي انواع مخاطرات را تجربه مي

آوري نسبت به تحليل و افزايش تاب»بنابراين امروزه ؛ بخشدهاي شهري را ارتقاء ميآوري سکونتگاهپذيري آنان، تابنيز کاهش آسيب
يدار و ل توسعه پادر حال حاضر از حرکت همزمان و متقاب ت؛ به طوري کهاي مهم و گسترده تبديل شده اسبه حوزه« سوانح طبيعي

هاي انساني و محيطي در برابر آوري سيستمشود. بر اين اساس، تحليل و افزايش تابآوري بحث ميمديريت سوانح به سمت افزايش تاب
آوري و نيز با تاب ان شده ازساس مطالب بياي برخوردار شده است. بر اسوانح طبيعي در مسير نيل به آرمان توسعه پايدار از اهميت ويژه

ف خود مورد توجه بعاد مختلفضايي، در ا -آوري و توسعه پايدار يک سيستم يا واحد اجتماعيعنايت به آرمان توسعه پايدار، افزايش تاب
اساس، هدف اين است  يابد. بر اينآوري هم در ابعاد محيطي و هم در ابعاد انساني خود به طور فراگير افزايش ميگيرد؛ يعني تابقرار مي

د و تراکم و هاي مختلف و نيز فضاها و نواحي مختلف به حداقل قابل قبول افزايش يابآوري افراد و گروهکه در سيستم مشخصي، تاب
پذيرد. پذيري به صورت فراگير صورت ها يا نواحي خاصي صورت گيرد تا در مقابل کاهش آسيبآوري در بين گروهتمرکزي از تاب

 -اجتماعی هاي اجتماعي نيز شناخته شود و عوامل و شرايطآوري افراد و گروهآوري و سطوح مختلف تاببنابراين ضروري است که تاب

محيطي شهر  -هاي خاصي از قلمرو انسانيها و مکانآوري جوامع شهري و تمرکز آن در گروهتاب سازمانی -فرهنگی، نهادی

هاي( خاصي از شهر و نيز در ها و فضاهاي )محالت و بافتآوري در مکانرد. بايد فهميد که چرا و چگونه تابزنجان مورد توجه قرار گي
باشند؟ در مقياس آوري ميشود و چه عوامل و شرايطي باعث ايجاد و افزايش تابهاي مشخصي از مردم متمرکز ميبين افراد و گروه

 به طور خالصه قرار داد.« برابر سوانح طبيعي ي محالت شهري درآوررابطه تاب»توان آن را در ذيل کالن مي
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