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چکیده

تابآوری با توجه به وقوع سوانح طبیعی و یا انسانساخت در دنیای امروز از مسائل بسیار اساسی است .لیکن توجه به مفهوم تاب-

آوری صرفا در ابعاد کالن فاقد کارآمدی الزم بوده و شناخت این مفهوم در سطوح خرد میتواند به اجرا یی شدن این امر کمک
بآوری
شایانی نماید .از آنجا که ظرف وقوع کلیه رویدادهای اجتماعی در بستر جغرافیا یی و مختصات مکانی است ،بین تا 
یهای مکان ارتباط تنگاتنگی وجود دارد .لذا پژوهش حاضر با هدف کاربردی و توسعهای و به روش تحلیلی-
اجتماعی و ویژگ 
توصیفی ،نسبت به تب یی ن اثر متقابل شبکههای اجتماعی و محیط کالبدی بر یکدیگر میپردازد تا به شناخت ویژگیهای محالت
شهری تابآور دست یابد .براساس یافتههای پژوهش مشخص گردید که ساکنین محالت با تابآوری باال تمایل بیشتری برای
برقراری رابطه با دوستان ،مدارس ،کسبوکارها و مؤسسات غیرانتفاعی محلی یا شبکهها یی با پیوندهای محلی متمرکز داشتند .در
مقابل ،ساکنین محالت با تابآوری کمتر تمایل داشتند از شبکههای دولتی ،دانشگاهی ،نظامی و ...بهره برند .همچنین نتایج نشان
داد که یک محیط کالبدی میتواند به شکلگیری تجمعها کمک کرده و باعث وابستگی به برخی مکانها و همچنین افزایش پیوند
میان ساکنین شود .لذا توجه برنامهریزان شهری به چنین فضاها یی اهمیت زیادی دارد و میتواند به تابآوری بیشتر در آینده کمک
یتواند در کنار
کند و بازتعریف کاربردی ابعاد اجتماعی در زندگی شهری ساکنین و تب یی ن اصول پایه در تابآوری اجتماعی م 
بآوری کالبدی به ارتقا سطح محالت شهری کمک شود.
تا 
واژگان کلیدی :تاب آوری ،محالت شهری ،تاب آوری کالبدی ،تاب آوری اجتماعی ،شبکههای اجتماعی

-1

این مقاله برگرفته از پایاننامه دکتری نغمه محمدپورلیما با عنوان «الگوی تاب آوری محالت مسکونی بافت تاریخی با تاکید بر مولفههای کالبدی و اجتماعی» به

راهنمایی آقای دکتر علیرضا بندرآباد و مشاوره آقای دکتر حمید ماجدی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال است.
( -2نویسنده مسئول) Bandarabad@yahoo.com
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مقدمه
ی یک از معضالتی که همواره و در طی زمانهای متمادی زندگی جوامع انسانی را مورد تهدید قرار داده ،وقوع بالیا و
سوانحی است که صدمات جبران ناپذیری بـه ابـعـاد مختلف زنـدگـی انـسـانهـا اعـم از حـوزههای سکونتی،
یکند .بشر همواره در معرض سوانح طبيعي (زلزله ،سيل
اجتماعی ،اقتصادی ،زیست محیطی ،روانشناختی و ...وارد م 
و )...و انسانساخت (جنگ) بوده و خسارات مالي ،انساني و اجتماعي زيادي را به خصوص در سکونتگاهها متحمل
شده است ،چنانکه بازسازی مداوم محیط کالبدی یکی از اقدامات ضروری پس از وقوع بحران در روند بازسازی و
یآید .در جریان بازسازی محیط کالبدی ،به عنوان اصلیترین موضوع در مرحله بازتوانی،
یها بشمار م 
بازتوانی ویران 
معمو ًالًال بر ساخت خانه و محالت مسکونی تأکید میشود ،چراکه وجود بستری برای سکونت ،الزمه تأمین شرایط
یکند.
شها و آرامش روحی جامعه بوده و بازگشت به وضعیت عادی جامعه را تسهیل م 
امن و ایمن ،کاهش تن 
سکونتگاه ساخته شده چه به صورت سرپناه و چه در مقیاس محله ،باید در شأن و منزلت انسانی جامعه آسیب دیده
باشد.
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ینماید.
شهری تنظیم م 
برای شهر و مناطق آن در روند تابآور شدن و همچنین جلوگیری از نابرابریهای
شهری ،با تالشهای خود جوامع ،به ظرفیتهای قابل انطباق نیاز است.
پس از استخراج شاخصهای دو مفهوم پراکندهرویی و تابآوری و بررسی میزان
همبستگی آنها ،در نقاط متعدد آمریکا نتایج متفاوتی ارائه مینماید
به ارزیابی تابآوری شهر تبریز در ابعاد کاهش مخاطرات زیرساختی ،ساختاری-کالبدی،
طزیستی و اجتماعی-فرهنگی پرداخته شده است.
اقتصادی ،مدیریتی ،محی 
با بررسی ابعاد مختلف تابآوری و تناظر آن با مفاهیم طراحی شهری از بعد ماهوی و

طراحی شهری تابآور

5931

پایههای سیاسی را برای ساخت و ساز و مدیریت تابآوری سیستم شهری در سواحل

یگردد.
رویهای بر طراحی شهری تابآور تاکید م 

تحلیل شاخصهای آسیبپذیری در بافتهای
فرسوده شهری با رویکرد مدیریت بحران زلزله

در محله جلفا اصفهان ،شش مولفه موثر در طراحی شهری تابآور شامل آموزندگی،
فپذیری ،هویت محلی ،عدالت محوری ،کیفیت زندگی معرفی گردید.
انعطا 
در کنار شاخصهای سازهای به وزندهی شاخصهای برنامهریزی شهری پرداخته و در
یپردازد.
نهایت با تایید تاثیر آنها به ارائه راهکارهایی در این زمینه م 

مدلی جدید برای ارزیابی ریسک زلزله در مناطق

با در نظر گرفتن ضریب وزنی سه شاخص آسیبپذیری به بررسی میزان اثر آنها در

شهری

ینماید.
شهر تهران پرداخته و نهایتا مناطق تهران را رتبهبندی م 

شاخصهای شناسایی یک محله پایدار به منظور

شناسایی شاخصهای مشترک میان پایداری و عدالت فضایی در مقیاس محلی اقدام شده

دستیابی به عدالت فضایی

و مدل مفهومی از یک محله پایدار به همراه عدالت فضایی معرفی و ارائه میگردد.
Source: Research findings

بالیای طبیعی توجه رسانهها ،دولتها ،سازمانهای غیرانتفاعی و عموم مردم را بسیار به خود جلب کرده است.
گستردگی این رویدادها ،افزایش شهرنشینی ،وابستگی رو به رشد فناوریهای وابسته ،افزایش انتظارات مداخالت و
ظهور یک اقتصاد مستقل در زمان ،نشان میدهد برای اطمینان از جوامع تابآور به برنامهریزی برای وقایع فاجعه بار
نیاز است )Carpenter,2013: 1( .تابآوری به عنوان «اندازه پایداری سیستمها و تواناییهای آنها تعریف میشود که
یکند"
تغییرات و اختالالت را جذب میکند و همچنان روابط بین جمعیتها و متغیرهای دولتی را حفظ م 
( .)Holling, 1973هنگامی که به فاجعه اعمال میشود ،تابآوری یک منطقه را تحت تاثیر قرار میدهد که به عنوان
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توانایی بازگرداندن پس از یک رویداد فاجعهآمیز است .این موضوع ممکن است به این معنی باشد که جامعه به
یهای جامعه
حالت قبلی یا وضعیت فعلی خود بازگردد یا جامعه در یک وضعیت جدید تثبیت شود .شناخت ویژگ 
به تابآوری کمک میکند و عوامل موثر در تابآوری میتواند زندگی را نجات دهد و هزینههای مربوط به جوامع
رو به زوال را کاهش دهد .بنابراین ،با توجه به شوکهای فزاینده بالیای طبیعی ،شناخت بیشتر از تابآوری برای
ایجاد جوامع پایدارتر دارای اهمیت است.
برخی تحقیقات انجام شده به همراه نتایج در جدول شماره  1ارائه شده است .بر همین اساس هدف اصلی از انجام
بآور در برابر بالیا است .همچنین در جهت
این پژوهش شناسایی فاکتورهای اثرگذار بر ایجاد یک محله شهری تا 
لگیری و افزایش فعالیتهای شبکههای اجتماعی
بآور ،بررسی تاثیر خصوصیات کالبدی در شک 
ایجاد یک جامعه تا 
از اهداف دیگر این پژوهش میباشد.
شهای ذکر شده در محوریت تحقیق حاضر را در چند زمینه ،مورد ارزیابی قرار داد؛
در یک نگاه کلی میتوان پژوه 
بآوری در مقیا 
شهای ذکر شده اکثرا به بررسی ابعاد تا 
بیشتر پژوه 
سهای کالن شهر و منطقه پرداخته و بعد محالت
شهایی با مقیاس کالن محزور مانده است .همچنین غالبا ابعاد تا 
در پژوه 
بآوری در مقابله با خطرات طبیعی مورد
توجه قرار گرفته است و به مفهوم تابآوری در معنای اصلی آن توجه نشده است ،به عبارتی پرداختن به تابآوری
پس از بحران و نه پیش از آن .نتیجتا با عنایت به پزوهشهای صورت گرفته ،توجه به دو بعد کالبد و اجتماع در
مقیاس خرد محله و علی الخصوص در بافت تاریخی ،مدنظر قرار گرفته است .لذا این پژوهش که با هدف
یهای محالت شهری تابآور در برابر سوانح است ،با بررسی ابعاد کالبدی و اجتماعی
تیابی به شناخت ویژگ 
دس 
در پی بررسی فرضیات زیر است که نمودار شماره  1رابطه بین متغیرهای موجود در فرضیات را نمایش میدهد:
 )1خصوصیات کالبدی ،جوامع را به فعالیت بیشتر در شبکههای اجتماعی هدایت نماید.
 )2محیط کالبدی نسبت به سایر عوامل ،اثر مهمی بر شکلگیری شبکههای اجتماعی دارد.

نمودار شماره  .1رابطه بین عوامل در فرضیات پژوهش ()Authors
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پژوهش حاضر که به لحاظ نوع هدف توسعهای و کاربردی است ،به روش تحلیلی-توصیفی نسبت به تبیین اثر
یپردازد.
متقابل شبکههای اجتماعی و محیط کالبدی بر یکدیگر م 
در این پژوهش گردآوری دادهها در دو بخش به صورت کتابخانهای (آمار و اسناد) ،عملیاتی و پیمایشی است .لذا
ابتدا بررسی ادبیات نظری موضوع با گردآوری اطالعات و مرور ادبیات به روش کتابخانهای و جستجو در پایگاههای
علمی معتبر صورت گرفت و به تدوین چارچوب نظری تابآوری محله منجر گردیده است .سپس با توجه به اینکه
در دو بعد کالبدی و اجتماعی به بررسی تابآوری پرداخته شده است ،مراحل پیمایشی و عملیاتی پژوهش نیز در دو
مرحله انجام گرفته است .اولین مرحله ،روشی کمی بوده و با بهرهگیری از مدل رگرسیون خطی چند متغیره نسبت به
بررسی وضعیت تابآوری کالبدی محالت اقدام گردید .در مدل رگرسیون خطی چند متغیره معیارهای مرتبط با
تابآوری بعنوان متغیرهای وابسته و معیارهای کالبدی نیز متغیرهایی مستقل به شمار میروند.
در مرحله دوم ،یک مطالعه موردی کیفی از طریق مصاحبه با ساکنین محلی با استفاده از پرسشنامه انجام شده است.
با احتساب جمعیت چهار محله مورد بررسی براساس سرشماری رسمی که به میزان  50793نفر است ،بمنظور تعیین
حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران با سطح اطمینان  95درصد و ضریب خطای  1.0درصد ،تعداد  69نمونه
تعیین که بصورت نمونهگیری طبقهبندی شده ،پرسشنامهها در محالت تکمیل گردید .جهت تعیین روایی پرسشنامه،
از ضریب کندال استفاده شد که ضریب کل تست دارای  0.815است و می توان گفت پرسشنامه مدنظر دارای روایی
است .جهت پایایی نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد که اعتبار کل تست در پرسشنامه  0.94بدست آمد و با توجه به
آنکه بزرگتر از  7.0از پایایی باالیی برخوردار است.
رویکرد نظری و مفهومی
واژه تاب آوری در فرهنگ آکسفورد به معنای توانایی مردم یا چیزها به این منظور که بعد از حوادث ناگوار مانند
شوک ،آسیب و ...به سرعت به احساس بهتری دست یابند و نیز به معنای توانایی مواد به منظور بازگشت به حالت
اولیه بعد از خم شدن ،کشش و یا فشرده شدن معنا شده است ( .)Oxford, 2005: 1300این واژه را هولینگ،
بآوری را به عنوان یک مفهوم توصیفی و کیفی که فراهم
نظریهپرداز بوم شناختی در سال  1973معرفی کرد .وی تا 
یکند .در پژوهشهای هولینگ با پیدایش یک
آورنده بینش در مورد ویژگیهای پویای یک سیستم است ،معرفی م 
شاخص گمشده در مفهوم تابآوری به نام «ظرفیت تغییر» ،مواجهیم که اساس تابآوری است (.)Gross, 2008: 3
در دیدگاه تابآوری توجه به درون سیستم و قابلیت بازآفرینی آن ،ساز و کارهای یادگیری ،یکپارچگی اجزا و سایر
یشود.
یدهد ،تاکید م 
کهای محیطی افزایش م 
ویژگیهایی که انطباقپذیری سیستم را با هر گونه تغییرات و شو 
بآوری از طریق بهبود ظرفیتها و قابلی 
بنابراین تا 
تهای سیستم ،اغتشاش و تاثیرات را به خود جذب کرده و
بازگشت به حالت قبل از اغتشاش را برای سیستم تسهیل م 
یکند ( .)Cutter, et al. 2008:601تابآوری نه تنها بر
لهای کالبدی نظیر زیرساختها و ساختمانها ،بلکه با نگاهی وسیع بر قابلیتسازی در سیستمهای اجتماعی،
راهح 
اقتصادی و سازمانی شهر تاکید فراوان دارد .در این دیدگاه به موضوع مشارکت مردمی و توسعه اجتماعی نیز
ع می 
قتر و جدیتر نگریسته میشود (.)Yazdan et al., 2012:2
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بنابراین ،زمانی که بالیا را در نظر میگیریم ،تابآوری همان قابلیت منطقه برای بازسازی بعد از حوادث است .در
بیشتر جوامع ،این لغت به معنی بازگشت زیرساختهای حیاتی مانند تسهیالت ،غذا ،آب و سرپناه میباشد .اما
معنای بلندمدت این لغت یعنی بازگشت خانوارها ،کسبوکارها و بازگشت خودکارآمدی مناسب است .در بیشتر
منابع گفته میشود ،زمانی میتوان به تابآوری دست یافت که منابع و قابلیتهای جامعه به سمت احیا مجدد این
سیستمها در حرکت باشند ( .)Paton, 2000:112سازگاری یک جامعه برای تغییر یا پذیرش ظرفیت به تابآوری آن
بستگی دارد ،یعنی افراد بتوانند با تأثیرگذاری و واکنش به تغییرات ،بر تابآوری اثر بگذارند ( Walker et al.,

.)2004
واژه محیط کالبدی به تمام اراضی توسعهیافته مانند شهرها ،حومههای شهر و روستاها یا عناصر دیگر ایجاد شده
توسط بشر اشاره دارد .بنابراین ،میتوان سازههایی از جمله خانهها تا خیابانها ،پیادهروها ،نورپردازیها ،عالئم،
هنرهای عمومی و پارکها را نیز جزئی از آن دانست .به صورت طبیعی ،محیط کالبدی شامل تمام انواع ویژگیها
مانند دیوارها ،مبلمان و دیگر اشیا میشود .نظریههای زیادی در مورد پیوند میان مردم و مکان و دیگر پدیدهها و
رفتار آنها وجود دارد که تحت تأثیر محیط کالبدی قرار دارند.
ایدههای مربوط به محیط کالبدی از عوامل محوری برنامهریزی و معماری به شمار میرود .در صدها سال قبل یا
بیشتر ،جنبشهای برنامهریزی مختلفی ظهور کردند .ابنزرهاوارد «باغ شهرها» را در سال  898 1معرفی کرد که نشان
دهنده ایجاد فضاهای آزادی در شهرها بود از جمله فضاهای سبز پهناور در کنار فضاهای مربوط به کشاورزی،
صنعت و مسکنسازی و همچنین خودکفایی در طراحی و کنترل شهری ( .)Howard, 1965تعداد محدودی از این
یشود ،اما این مفهوم در آمریکا بسیار رواج یافت .برای مثال کالرنس پری در سال ، 1929
شهرها در انگلستان دیده م 
این ایده را برای محلهای ایدهآل در نظر گرفت و با ایجاد اهرمهای محلی مانند مدارس و پارکها سعی کرد جامعه
را به این سمت سوق داده و زندگی خانوادگی در این محلهها را تقویت سازد ( .)Lawhon, 2009همکار پری یعنی
کالرنس اشتاین سعی کرد باغشهرهایی را در آمریکا گسترش دهد؛ وی بعدها الگوی چرخشی و سلسله مراتبی را
معرفی کرد که پیادهروها و محلهها را از ترافیک جدا میکرد ( .)Stein, 1949اگرچه در کنار این برنامهریزان،
ایدههایی مانند «شهرهای گسترده» فرانک لوید رایت و «شهر تابناک» لوکوربوزیه سعی کردند طراحی شهری را به
سمت جوامع مدرن پیش ببرند ( .)Fishman, 2003در نهایت ،کوین لینچ پا را فراتر گذاشت و سعی کرد درک
بیشتری از محیط اطرافش و حرکت در یک منطقه شهری پیچیده را نشان دهد ( .)Lynch, 1960شاید موثرترین
جنبش برنامهریزی در دهههای اخیر مربوط به شهرنشینی نوین باشد که همان بازگشت به الگوهای سنتی توسعه
م
یباشد .یعنی ایجاد محلههای قابل راه رفتن و چند منظوره (.)Katz, Scully, & Bressi, 1994
واژه شبکههای اجتماعی ،مجموعههایی از گروهها یا افرادی مرتبط با هم هستند که بواسطه پیوندهای خانوادگی،
دوستی ،عالئق و عقاید مشترک با یکدیگر در ارتباط هستند.
اگرچه نظریههای مرتبط با شبکهبندی اجتماعی به دورکیم در قرن گذشته باز میگردد ،اما بدنه اصلی این دانش
بسیار پیچیده بوده و برگرفته از ایدههای مرتبط با نظریههای گراف و آزمای 
شهای مملو از محیطهای وب (مانند
اینستاگرام ،فیسبوک ،توئیتر و غیره) میباشد .یک شبکه اجتماعی بعنوان شبکهای از گرهها (افراد یا گروهها) و
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پیوندها (پیوند میان این گروهها) مفهومسازی میشود .در یک شبکه ،گره از طریق مرکزیت درجه (تعداد اتصاالت
میان گروهها) ،میزان اتصاالت موجود در یک گروه معین در یک شبکه و تراکم (نزدیکی یک گروه به گروههای
دیگر) توضیح داده میشود .این مقادیر برای معرفی قدرت و ساختار کل یک شبکه یا اهمیت و نفوذ یک گروه تعیین
میشود (.)Freeman, 1978
شبکههای اجتماعی راهی برای سرمایهگذاری اجتماعی هستند که بعنوان «سرمایهگذاری در روابط اجتماعی با بازده
مورد انتظار» شناخته میشوند ( .)Lin et al., 2001در بین افراد متصل به هم ،شبکههای اجتماعی اجازه انتقال
یدهد .سرمایه اجتماعی دو جنبه اصلی دارد :اعتماد اجتماعی و
سرمایههای اجتماعی و تجمع آن در یک جامعه را م 
حضور مدنی ( .)Putnam, 2000بنابراین ،حضور در سازمانهای رسمی شبکههای اجتماعی با عضویت در این
شبکهها ،باعث افزایش اعتماد شهروندان و سرمایههای اجتماعی میشود .درصد حضور افراد در شبکههای رسمی
مانند مراکز مذهبی ،اتحادیهها و انجمن اولیاء و مربیان در طی سالهای اخیر کاهش یافته است و درنتیجه جوامعی با
پیوندهای رسمی کمتری ایجاد شدهاند .تحقیق پوتنام ،مزایای فعالیتهای جمعی و مشکالت ناشی از تضعیف
پیوندهای اجتماعی را ثابت کرده است.
ی یک از عواملی که به طور گسترده بر تابآوری تاثیر دارد ،حضور شبکههای اجتماعی قوی است .برنامهریزان
اهمیت شبکههای اجتماعی را در اطالعرسانی و برنامهریزی جوامع تا 
بآورتر تشخیص دادهاند (.)1998 ،Healey
برنامهریزان توانستهاند به اهمیت شبکههای اجتماعی در برنامهریزی جوامع تابآورتر پی برند ،زیرا محیط کالبدی
یدهد محلههای
(انسانساخت) میتواند بر شبکههای اجتماعی اثر بگذارد .تحقیقات برنامهریزی شهری نشان م 
سرزنده و چند منظوره میتوانند به توسعه سرمایههای اجتماعی کمک کرده و با افزایش تعامالت و باال بردن امنیت
یهای محیط کالبدی میتواند بر شبکههای اجتماعی اثر
محالت ،این سرمایهها را در جای مناسب خرج کنند .ویژگ 
بگذارد از جمله کاربریهای مختلف اراضی و طراحیهای پیادهگرا .محیط انسانساخت یک اهرم نمادی ،اجتماعی و
کالبدی برای عادات روزانه ،چارچوبهای آشنای مکانیابی و سیستم حمایتی برای شبکههای اجتماعی است .به
صورت خالصه میتوان گفت ،محیط انسانساخت باعث پیوند میان ساکنین و یک مکان میشود و همچنین میتواند
بعنوان معیاری برای بازسازی عمل کند .بنابراین ،احتمال دارد بتوانیم با استفاده از حوزه برنامهریزی سنتی و طراحی
شهری در کنار ایجاد شبکههای اجتماعی قویتر ،به این تابآوری دست یابیم ( .)Carpenter,2013: 3بجای
یتوان از طریق دریچههای
پیشبینی اینکه کدام بالیا ممکن است بر محالت خاص اثر گذارد ،آسیبپذیری را م 
بآوری ارزیابی نمود.
مختلف با تعریف و اندازهگیری مولفههای تا 
در این پژوهش ،با بهرهگیری از مفاهیم تابآوری ،چگونگی اثرگذاری برنامهریزی کالبدی بر قابلیت جامعه برای
مقاومت در برابر حوادث و بازسازی نشان داده شده است .مدل مفهومی ارائه شده ،این نظریه را نشان میدهد که
جوامع ،کموبیش در برابر حوادث تابآوری دارند و این خود تا حدودی به دلیل کیفیت محیط کالبدی است .کالبد
باعث حمایت و افزایش شبکههای اجتماعی میشود .شبکههای اجتماعی به سختی قابل اندازهگیری هستند
بخصوص در مقیاس کلی جامعه .بنابراین ،درک پیوند میان محیط کالبدی و شبکههای اجتماعی در این حوزه این
یدهد تا فرضیاتی در مورد شبکههای مبتنی بر کیفیتهای قابل اندازهگیری یک مکان ایجاد شود.
اجازه را م 
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نمودار شماره  .2مدل مفهومی پژوهش ()Authors

منطقه مورد مطالعه
آب و هوای تهران در مناطق کوهستانی شمال اندکی مرطوب و معتدل است و با گسترش رو به جنوب گرم و
خشک میشود .دما در محدوده کالنشهر تهران ،دمای ساالنه بین  15تا  81درجه متغیر بوده و با توجه به ناهموار
بودن محدوده شهر ،میانگین ساالنه در مناطق مختلف آن حدود  3درجه سانتیگراد اختالف دما دارند .این اختالف در
مورد ميانگين دماهای حداقل دوره سرد سال و حداکثر دوره گرم سال نیز کم و بیش حفظ میشود .براساس
اطالعات هواشناسی کشور ،در سال  7102بیشترین و کمترین دما به ترتیب  41.2و  -7.2بوده است.
بارش ساالنه در محدوده تهران عمدتَاَا متأثر از تغییرات ارتفاعی محدوده شهر بوده و بین حداکثر  422میلیمتر در
شمال تهران تا  541میلیمتر در جنوب شرق تهران متغیر است .تعداد روزهای همراه با بارش نیز از همین الگو
یکند .همچنین در
تبعیت کرده و بین حدود  89روز در شمال تهران تا  33روز در جنوب شهر تهران تفاوت م 
محدوده تهران بین  205تا  213روز هوای صاف تا کمی ابری وجود دارد .تهران در سال  40روز یخبندان دارد.
یدهد رطوبت نسبی در ایام
میانگین تغییرات ماهانه رطوبت نسبی کمینه و بیشینه در ایستگاه مهرآباد تهران نشان م 
صبگاهی بین حداقل  38درصد تا حداکثر  79درصد به ترتیب در ماههای تیر و دی نوسان دارد .این تغییرات در مورد
رطوبت نسبی نیمروزی بین  15درصد در خردادماه تا  47درصد دردی ماه متغیر است.

تهران تاریخی که همان دوره طهماسبی مدنظر است ،از  5محله سنگلج ،بازار ،عودالجان ،امامزاده يحيي و چاله
ميدان (آبشار) تشکیل شده بود که در حال حاضر این محالت در منطقه  12شهرداری تهران واقع شده است .لذا در

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال دوازدهم ،شماره دوم ،بهار 9931
 104فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

این پژوهش با توجه به تاکید بر محالت مسکونی صرفا به تحقیق در سایر محالت بجر بازار پرداخته شده است.
یدهد.
نقشه شماره  1موقعیت محدوده مورد مطالعه را نشان م 

نقشه شماره  :1موقعیت محدوده مورد مطالعه ()Authors

محله سنگلج از شمال با خیابان امیرکبیر ،از جنوب با خیابان مولوی ،از غرب با خیابان وحدت اسالمی و از شرق با
خیابان خیام محدوده شده است .همچنین این محله از شرق با محلههای عودالجان و بازار همجوار است .این محله
از قدیمی ترین محالت تهران است و از اقوام گوناگون آمده و در آن ساکن شدهاند :مسیحیان ارمنی و عده زیادی از
اسرای ترکمن که بر خالف قاجارها سنی مذهب بودند نیز در محله سنگلج به سر م 
یبرند .براساس سرشماری
رسمی سال 5931مرکز آمار ایران ،محله سنگلج دارای  26829نفر جمعیت در قالب  41 88خانوار بوده که از این
تعداد  43 . 50درصد را مردان با تعداد  29 5 13نفر و  57 . 49درصد را زنان با جمعیتی معادل  0 330 1نفر تشکیل
دادهاند.
در بررسی کاربری اراضی محله سنگلج ،کاربری مسکونی با برخورداری از بیش از  47درصد باالترین سهم محله را
یدهد .در بررسی کیفیت ابنیه در
داراست و سایر کاربریها کمتر از  01درصد مساحت محدوده محله را تشکیل م 
محله سنگلج ،از مجموع  5027بنای مورد تحلیل ،صرفا  9.2درصد نوساز و  62.7درصد قابل نگهداری و 34.4
درصد مرمتی است .همچنین بیشترین درصد عمر بنا مربوط به بازه زمانی  30الی  50سال با  33.1درصد و در
خصوص نوع سازه ،بیشترین سهم با  43.2درصد برای اسکلت آجری است .از آنجا که بیش از  80درصد دارای
تراکم کمتر از  5طبقه است ،محله دارای تراکم ساختمانی کم و متوسط م 
یباشد.
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نقشه شماره  :2کاربری اراضی محله سنگلج ()Authors

لآباد (خبام) ،کاخ گلستان تا ناصریه (ناصر خسرو) و حدود
یشد از خیابان جلی 
محله عودالجان (اودالجان) تشکیل م 
مسجد شاه و شمال بوذرجمهری شهری و پامنار و جنوب خیابان چراغ برق (امیرکبیر) و میدان توپخانه ،که محله
کلیمیان و زرتشتیان مقیم تهران بوده است .براساس سرشماری رسمی سال  5931مرکز آمار ایران ،محله پامنار دارای
 2392نفر جمعیت در قالب  977خانوار بوده که از این تعداد  54.4درصد را مردان با تعداد  598 1نفر و  45.5درصد
را زنان با جمعیتی معادل  1334نفر تشکیل دادهاند.
یها در این محله  66286 9مترمربع بوده که کاربری مسکونی در این محله دارای سهم 21.4
مساحت کلیه کاربر 
درصد بوده و پس از آن بیشترین سهم به کاربری اداری با  15درصد اختصاص و کاربریهای تجاری و تجاری-
اداری مجموعا  25درصد از مساحت محله را داراست .در بررسی کیفیت ابنیه در محله ارگ پامنار (عودالجان) ،از
مجموع  2524بنای مورد تحلیل ،صرفا  7.0درصد نوساز و  64.3درصد قابل نگهداری و  35درصد مرمتی است و
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بیشترین درصد عمر بنا مربوط به بازه زمانی  01الی  20سال با  41.5درصد و در خصوص نوع سازه ،بیشترین سهم
با  61.6درصد برای اسکلت فلزی است.

نقشه شماره  :3کاربری اراضی محله ارگ پامنار (عودالجان) ()Authors

محله امامزاده یحیی از شمال با خیابان امیرکبیر ،از جنوب با خیابان پانزده خرداد ،از غرب با خیابان مصطفی خمینی
و از شرق با خیابان ری محدوده شده است .ساکنان این محله از ابتدا مسلمان و پیرو مذهب شیعه بودهاند و در حال
حاضر  98درصد ساکنان شیعه و  2درصد سنی هستند .براساس سرشماری رسمی سال  5931مرکز آمار ایران ،محله
امامزاده یحیی دارای  14024نفر جمعیت در قالب  4562خانوار بوده که از این تعداد  22 . 52درصد را مردان با تعداد
 7324نفر و  78 . 47درصد را زنان با جمعیتی معادل  00 67نفر تشکیل دادهاند.
مساحت کلیه کاربر 
یها در این محله  571277مترمربع بوده که کاربری مسکونی در این محله دارای باالترین سهم به
میزان  64.5درصد بوده و پس از آن بیشترین سهم به کاربری تجاری -اداری با  01درصد اختصاص و سایر
یدهد .در بررسی کیفیت ابنیه در محله امامزاده
کاربریها کمتر از  01درصد مساحت محدوده محله را تشکیل م 
یحیی ،از مجموع  2545بنای مورد تحلیل ،صرفا  6.0درصد نوساز و  46.9درصد قابل نگهداری و  5 2. 5درصد
مرمتی است.
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نقشه شماره  :4کاربری اراضی محله امامزاده یحیی ()Authors

محله چالهمیدان (آبشار) از شمال با خیابان امیرکبیر ،از جنوب با خیابان محالتی ،از غرب با خیابان ری و از شرق
با خیابان هفده شهریور محدوده شده است .همه ساکنان محله آبشار مسلمان و بر مذهب تشییع هستند .براساس
سرشماری رسمی سال  5931مرکز آمار ایران ،محله آبشار دارای  22250نفر جمعیت در قالب  0 738خانوار بوده که
از این تعداد  49.7درصد را مردان با تعداد  0 106 1نفر و  29 . 50درصد را زنان با جمعیتی معادل  0 119 1نفر تشکیل
دادهاند.
یها در این محله  10 5716مترمربع بوده که کاربری مسکونی در این محله دارای باالترین سهم به
مساحت کلیه کاربر 
یدهد .در بررسی
یها کمتر از  01درصد مساحت محدوده محله را تشکیل م 
میزان  72درصد بوده و سایر کاربر 
کیفیت ابنیه در محله آبشار (چاله میدان) ،از مجموع  2792بنای مورد تحلیل ،صرفا  3درصد نوساز و  59.9درصد
قابل نگهداری و  37.1درصد مرمتی است و بیشترین درصد عمر بنا مربوط به بازه زمانی  30الی  50سال با 41
درصد و در خصوص نوع سازه ،بیشترین سهم با  52.4درصد برای اسکلت فلزی است.
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نقشه شماره  :5کاربری اراضی محله آبشار (چاله میدان) ()Authors

یافتههای تحقیق
مرحله اول برای پاسخ به این سوال این تحقیق که آیا خصوصیات کالبدی ،جوامع را به فعالیت بیشتر در شبکههای
اجتماعی هدایت میکند؟ نسبت به شناسایی و استخراج شاخصهای کالبدی الزم اقدام شد و با استفاده از روش
دلفی ،در دو مرحله با اخذ نظر اساتید و خبرگان ،شاخصها بصورت دقیق تعیین شدند .برای مراحل کمی این
تجزیه و تحلیل ،جهت تعیین جوامع از منظر تابآوری کالبدی ،از یک مدل رگرسیون خطی چند متغیره برای ارائه
علیت و جدا کردن اثر متغیرها استفاده میشود .همچنین در تعیین متغیرها ،از آنجا که مکان ظرف و بستر رویدادهای
اجتماعی است ،ویژگی یک محیط کالبدی که بتواند حامی شبکههای اجتماعی باشد و به خلق جامعهای تابآورتر
کمک کند ،نیز مد نظر بوده است.
متغیرهای محیط کالبدی شامل این موارد میباشند:
ویژگیهایی که باعث افزایش احتمال برخوردهای اجتماعی میشود:ترکیب کاربری اراضی ،تراکم ساختمانی ،تراکم
جمعیت
ویژگیهایی که باعث افزایش تعامالت در جامعه میشود :تراکم مکانهای تجمع اجتماعی ،تراکم پارکها و فضاهای
سبز
یشوند :تراکم مکانهای تاریخی
ویژگیهایی که باعث افزایش وابستگی به مکان م 
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در این مدل ،متغیرهای مداخلهای چندگانهای نیز مدنظر قرار گرفته است که شامل متغیرهای اجتماعی -جمعیتی
است که به نظر برای تابآوری و دیگر عوامل خارجی مرتبط با میزان آسیبپذیری و قابلیت یا تسهیل در بازسازی
به کار گرفته میشوند.
متغیرهای مداخله ای شامل این موارد میباشند :شرایط اجتماعی -جمعیتی ،تسهیل در بازسازی ،رشد یا کاهش
طبیعی جمعیت در منطقه
نهایتا مدل را میتوان به صورت زیر ،در قالب یک فرمول نشان داد:
تابآوری= عوامل محیط کالبدی +عوامل مداخلهای +عوامل کنترلی
بآوری آن-
با استفاده از دادههای فوق ،چهار محدوده مورد پژوهش از منظر انواع خاص از محیط کالبدی و سطح تا 
ها مورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاصل از بررسی صورت گرفته نشان داد که دو محله امامزاده یحیی ،سنگلج با
تابآوری باال در محیط کالبدی و دو محله چاله میدان (آبشار) و عودالجان با تابآوری کمتر کالبدی بودند .برای
تعیین وضعیت آنها با توجه به متغیرهای استخراج شده ،از ترکیب کاربریهای اراضی ،تراکم ساختمانی ،الگوهای
شبکه معابر ،وجود ساختمانهای تاریخی و میزان فضای آزاد برای انتخاب جوامع با محیط کالبدی استفاده شده
است .بعد از تعیین وضعیت تابآوری کالبدی در چهار محله مورد پژوهش ،بمنظور بررسی تاثیر خصوصیات
کالبدی در افزایش فعالیت در شبکههای اجتماعی و همچنین پاسخ به سوال دوم پژوهش که " آیا محیط کالبدی از
عوامل دیگری که در شکلگیری شبکههای اجتماعی قوی نقش دارند ،اثرگذارتر است؟ " مصاحبه با ساکنین محالت
انجام گرفت.
از تعداد  69حجم نمونه تعیین شده ،نیمی از پرسشنامهها در محالت با تابآوری باالتر و نیمی در محالت با تاب-
آوری کمتر تکمیل شده است .براساس نتایج حاصل شده از تکمیل پرسشنامهها در میان شهروندان ساکن در محالت
مورد مطالعه ،درمییابیم:
 سن پاسخدهندگان ،حداکثر  57سال و حداقل  20سال است .در بازه سنی  20 - 30سال  33درصد 30 - 40 ،سال 31درصد 40 - 50 ،سال  35درصد و  50سال به باال  1درصد است.
 تحصیالت پاسخدهندگان3 ،درصد بیسواد 13 ،درصد زیر دیپلم 26 ،درصد دیپلم81 ،درصد فوق دیپلم 34 ،درصدلیسانس و  6درصد باالتر لیسانس بودهاند.
 7درصد از ساکنان کمتر از یکسال 6 ،درصد بین  1الی  5سال 12 ،درصد بین  5الی 01سال 17 ،درصد بین -01 15سال و نهایتا  58درصد بیش از  15سال در این محالت سکونت دارند .تعداد افراد خانواده (بار تکفل) در 71
درصد بین 1الی  4نفر و در مابقی بیش از  4نفر است.
همانطور که در جدول شماره  2مشاهده میگردد ،تعداد سازمانهای معرفی شده در جوامعی با تابآوری باال تفاوت
چشمگیری نداشت و تا حدودی بیشتر از تعداد شبکههای معرفی شده در جوامعی با تابآوری پایین بود.
جدول شماره :2تعداد شبکههای اجتماعی دستهبندیشده از طریق مقوله تابآوری
شرح
تعداد شبکههای ذکر شده

جوامعی با تابآوری باال
21

جوامعی با تابآوری پایین
17

Source: Research findings

کل مصاحبهها
38
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تعداد شبکهها تفاوت زیادی ندارد ،بلکه تفاوت در نوع شبکهها است (نمودار شماره .)3در هر دو مورد ،بیشتر به
بآوری پایین و  21درصد از شبکههایی
سازمانهای مذهبی اشاره شده بود (  23درصد از شبکهها در جوامعی با تا 
بآوری باال بیشتر به شبکههای محلی ،و جوامعی با تابآوری
در جوامعی با تابآوری باال) .به نظر جوامعی با تا 
یکردند و در اکثر
پایین بیشتر به کمکهای دولتی تمایل داشتند .بسیاری از افراد در مورد گروههای مذهبی صحبت م 
موارد ،سازمانهای مذهبی مهمترین شبکههای اجتماعی به شمار م 
یروند.
نوع شبکههای اجتماعی حاضر تا حدودی در جوامع مورد مطالعه متفاوت بود اما بنا به نتایج بدست آمده ،بار دیگر
میتوان ادعا کرد سازمانهای مذهبی در تمام مناطق نقش بیشتری دارند (  22درصد از کل واکنشها در تمام چهار
محله مطالعه شده).

نمودار شماره .3انواع شبکههای اجتماعی
Source: Research findings

بآوری ،از افراد در مورد محیط کالبدی در جامعهشان نیز
عالوه بر سؤاالتی در مورد شبکههای اجتماعی و تا 
یهای فیزیکی جامعهشان فکر کنند که این ویژگیها
سؤاالتی پرسیده شد .در ابتدا از آنها خواسته شد که به ویژگ 
یتوانست خانه ،ساختمانها ،فضاهای آزاد و سبز ،خیابانها و پیادهروها ،نشانهها و آثار تاریخی ،سایتهای
م
تاریخی ،مراکز تجاری ،سازمانها و ویژگیهای طبیعی باشند .همچنین از آنها پرسیده شد که از نظرشان کدام مکانها
یا ویژگ 
یهای مهم ،خاطره انگیز یا سمبلیک است .در ادامه از آنها پرسیده شد قبل و بعد از بحران از کدام مکانها
برای جمعشدن استفاده میکنند .در نهایت از آنها پرسیده شد که آیا در جامعهشان ،مکانهایی برای جمعشدن وجود
دارد که بتوان با پای پیاده از خانه به آنجا رفت ،جاهایی مانند رستورانها ،مکانهای خرید ،مدارس و پارکها .از بین
 451مکان بیان شده توسط ساکنین جوامع با تابآوری باال ،درصد زیادی از آنها به سازمانها ،پارکها ،عناصر
زیرساختی ،سایتهای سرگرمی و مسکن اشاره دارد .از بین  115مکان اشاره شده توسط ساکنین جوامعی با
بآوری پایین ،درصد زیادی به سایتهای تجاری ،سایتهای تاریخی و مساجد اشاره کردند .تعداد زیادی از
تا 
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سایتهای تعیین شده توسط جوامعی با تابآوری باال و تنوع سایتها نشاندهنده تعداد و تنوع مناطق خاص در این
منطقه و یا وابستگی افراد به این مناطق بود .در جوامعی با تابآوری پایین بیشتر به مساجد اشاره شده بود.
در نمودار شماره  ،4سازمانها نیز شامل شهرداریها و تسهیالت عمومی ،دفاتر سازمانهای غیر انتفاعی ،مراکز
اجتماعی ،کتابخانهها ،و مدارس بودند .مکانهای تجاری نیز شامل خردهفروشیها ،و رستورانها بود ،اگرچه
آرایشگاهها و سینماها نیز ذکر شده بودند .پارکها نیز شامل پارکهای محلی و زمینهای بازی بودند .تسهیالت
سرگرمی نیز شامل زمینهای بازی ،پیادهروها و محلهای عبور دوچرخه م 
یشدند .مسکنها نیز میتوانند خانههای
چند خانوادهای ،تک خانوادهای یا با نیازهای خاص باشند .سایتهای تاریخی نیز همان نقاط خاصی مانند آثار
تاریخی هستند.
هرچند در محلههای تابآورتر ،مکانهای بیشتری نام برده شد ،تعداد شبکههای اجتماعی ذکر شده در مصاحبهها
تقریبًاًا در محالت با تابآوری کم و تابآوری باال ،برابر بود .نتایج دریافت شده از حضور در شبکههای اجتماعی و
ارتباطات اجتماعی دقیقا بیانگر این امر است که خصوصیات کالبدی محالت نسبت به مشارکت و حضور آنها در
شبکههای اجتماعی اثرگذار بوده و تابآوری کالبدی در تعیین این شبکهها نیز اثرگذار است.

نمودار شماره  .4انواع مکانهای معرفی شده
Source: Research findings

پاسخ افراد در هر دو مورد بصورت دقیق بررسی شد .زمانی که تعداد شبکهها برای هر فرد در برابر تعداد مکانها
یرسد
بررسی شد ،روابط بسیار ضعیف اما مثبت بود که حاصل آن در نمودار شماره  5مشاهده میگردد .به نظر م 
تمایل افراد برای برقراری روابط اجتماعی رابطه بیشتری با محیط کالبدی دارد و این امر دقیقا نشانگر تصدیق فرضیه
دوم پژوهش است.
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ساکنین محالت مورد بررسی پیوند قوی با مردم یا مکانها داشتند .اگرچه ،تعداد و نوع شبکههای اجتماعی و نوع
محیطهای شهری بین جوامعی با تابآوری باال و پایین ،بسیار متفاوت بود .ساکنین نشان دادند که وجود شبکههای
بیشتر بهتر از نبود آن است و جامعهشان به دلیل برنامهریزیهای شهری و زیباسازیها ،بهتر شده است.
یکردند ،تمایل زیادی برای ارتقاء جوامع خود داشتند .برخی
افرادی که در جوامعی با تابآوری پایین زندگی م 
تابآوری ساکنین را بسیار باال میدانستند ،اما معتقد بودند که مدیران شهری تابآوری پایینتری دارند .در کل همه
معتقد بودند این محالت باید به سمت تابآوری بیشتری پیش رود.
ساکنین جوامعی با تابآوری باال تمایل بیشتری برای برقراری رابطه با دوستان ،مدارس ،کسبوکارها و مؤسسات
غیرانتفاعی محلی یا شبکههایی با پیوندهای محلی متمرکز داشتند .در مقابل ،ساکنین جوامعی با تابآوری کمتر
تمایل داشتند از شبکههای دولتی ،دانشگاهی ،نظامی و ...بهره برند.

نمودار شماره  .5روابط میان تعداد شبکههای اجتماعی و تعداد مکانهای مهم ذکر شده
Source: Research findings

با توجه به محیطکالبدی ،به نظر افراد بیشتر به سازمانها ،تأسیسات تجاری و ویژگیهای طبیعی خاص و پارکهای
بآوری کم بیشتر به مساجد و جوامعی با تابآوری باال به
موجود در این منطقه ارتباط برقرار کردند .جوامعی با تا 
فضاهای کالبدی وسیعتری تمایل نشان دادند.
تجزیه و تحلیلها ،از پیوند میان محیط کالبدی و شبکههای اجتماعی و همچنین پیوندهای میان شبکههای اجتماعی
و تابآوری حکایت میکند .عالوه بر این ،نتایج مدل کمی نشاندهنده روابط مثبت میان محیط کالبدی و تابآوری
در برابر بحران است .لذا با تکیه بر این یافتهها و همچنین نتایج دیگر پژوهشها اثر محیط کالبدی بر تابآوری ثابت
شده است.
نتیجهگیری و دستاوردهای علمی و پژوهشی
یشوند که برحسب واکنش به فشار سناریوهای احتمالی ،انطباق
محلهها ،اجتماعات پیچیده و دینامیک محسوب م 
یافته و تغییر م 
ییابند .مشکالت بیشماری وجود دارد که ممکن است هم از واحد محله و هم از ناحیهای بزرگتر
ایجاد شودکه میتواند بر تابآوری محله اثر گذارد .بیکاری ،آشو 
بهای اجتماعی ،موضوعات کیفیت هوا تنها چند
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یباشند که تاثیرگذارند .ایجاد مدلی برای بهبود تابآوری محله میتواند محالت را تقویت نماید و به توقف
فاکتور م 
یهای
تهدیدهای بالقوه بصورت ارگانیک کمک نماید .بخش زیادی از توجه تحقیقات تابآوری بر استراتژ 
شدهنده انواع مختلف بالیا نظیر سیل و تروریسم اختصاص یافته است .بجای پیشبینی اینکه کدام بالیا ممکن
کاه 
بپذیری را ز طریق دریچههای مختلف با تعریف و اندازهگیری
است بر محالت خاص اثر گذارد ،باید آسی 
مولفههای تا 
بآوری ارزیابی نمود.
عالوه بر عوامل محیطی کالبدی ،در این تحقیق به اهمیت عوامل دیگری بر تابآوری نیز توجه شد .در این تحقیق
بآوری
مفهوم شبکههای اجتماعی حامی تابآوری توضیح داده شد و عالوه بر مزایایی که به صورت مستقیم به تا 
یتوانند به صورت مستقیم
در برابر حوادث مرتبط است ،شبکههای اجتماعی باعث انتقال منابع و اطالعات شده و م 
به بهبود روند آمادگی و حتی بازسازی کمک کنند .حضور مردم برای درک و واکنش به نیازهای جامعه ضروری
است.
با توجه به نظر ساکنین ،عناصر کالبدی مانند عبادتگاهها ،مراکز تجاری ،سایتهای تاریخی و تأسیسات سرگرمی از
جترین فضاهایی بودند که شبکههای اجتماعی در آنها شکل م 
رای 
یگرفت و بسیاری از این مکانها جزء مراکز مهمی
یهای کوتاه یا بلندمدت بعد از حوادث در آنها انجام خواهد شد .محیط کالبدی حتی بعد از
هستند که بازساز 
یمانند و برای جوامع ارزش خواهند داشت و اثر سیستمهای اجتماعی
بهای فاجعه بار نیز همچنان در یادها م 
آسی 
بر روی محیط کالبدی بعد از یک حادثه بیشتر خواهد شد.
دستاوردهای پژوهش از پیوند میان محیط کالبدی و شبکههای اجتماعی و همچنین پیوندهای میان شبکههای
یکند .عالوه بر این ،نتایج نشاندهنده روابط مثبت میان محیط کالبدی متغیر و
اجتماعی و تابآوری حمایت م 
بآوری در برابر بحران است .با تکیه بر این یافتهها و همچنین نتایج دیگر توانستیم اثر محیط کالبدی
یکپارچه و تا 
بر تاب آوری را ثابت کنیم .جنبههای معینی از محیط کالبدی با تابآوری بیشتر در ارتباط بودند از جمله تراکم
یشود و سایتهای
گرههای شهری ،تراکم مسکونی خالص ،امکانات اجتماعی که باعث تجمع شبکههای اجتماعی م 
تاریخی .همچنین تراکم تأسیسات شبکههای اجتماعی یا مکانهایی که گروهها بتوانند مالقاتهای رسمی و
بآوری اهمیت دارد .در کل ،این نوع مکانها برای تحریک فعالیتهای
غیررسمی در آن برگزار کنند ،برای تا 
لهای رسمی و غیررسمی و تسهیل فعالی 
اجتماعی ،افزایش تعام 
تهای سازمانی اهمیت دارند .برنامهریزی میتواند بر
ایجاد این نوع مکانها کمک کند و برنامهریزان باید از اثرات جایگزینی تأسیسات بادوام که حامی شبکههای
اجتماعی موجود هستند ،مطلع باشند.
تپذیری مدیران ،حضور سایر مردم میتواند اعتماد به مدیران را افزایش دهد .اگر
با افزایش شفافیت و مسئولی 
خانوادهها به منبع اطالعات ،اعتماد داشته باشند و دستورالعمل و گزینههای واضحی در این زمینه وجود داشته باشد،
اقدامات زودتر انجام خواهند داد .زمانی که یک دولت غیرقابل اعتماد ،اطال تاع یی ارائه کند ،این روند همراه با مشکل
خواهد بود .برنامهریزان با دخالت مستقیم ساکنین محلی از طریق حضور در فرآیندهای برنامهریزی میتوانند شرایط
دولت را تقویت کنند .همچنین برنامهریزان باید سعی کنند موانع بوروکراسی را حذف کرده و رابطه میان ارگانهای

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال دوازدهم ،شماره دوم ،بهار 9931
 114فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

کهایی را قبل و بعد از حوادث ارائه کنند تا ساکنین بتوانند درک بهتری از فرایندها بدست
مسئول را حفظ و کم 
آورند.
نهایتا باید اذعان داشت که ایجاد تابآوری در محله ،توانمندسازی محالت محسوب میشود .این توانمندسازی
بآوری از این
ممکن است از طریق تشویق محله به ایجاد شاخصهای تابآوری مختص بخود ایجاد شود .تا 
دیدگاه بصورت عمیق بدست نمیآید ،بلکه م 
یتواند بصورت مثبت بر ثبات و حفظ محالت قوی اثرگذار باشد .به
عبارتی تابآوری محالت شهری به ارتقاء کیفیت مکان و همچنین ارتقاء کیفیت زندگی هم به لحاظ کیفی و هم به
لحاظ کمی منجر میشود و همچنین به ساخت بناهای مقاومتر در بحرانهای آتی میانجامد و هم به سبب پیوند
ییابد .به عالوه در برنامهریزی پیش از
عاطفی ،مشارکت در حل مشکالت و به تبع آن مراقبت از مکان افزایش م 
بحران ،سرمایه اجتماعی در ارتقاء تابآوری نقش عمدهای داشته؛ از یک سو با افزایش آن ،تا 
بآوری کالبدی و
یسازد و از سوی دیگر سرمایه اجتماعی و در پی آن
مشارکت ساکنان در امر برنامهریزی جامعۀ محلی را توانمند م 
تا 
بآوری اجتماعی را افزایش داده تا در نهایت به کیفیت زندگی ارتقاء ببخشد.
برخی پیشنهادات و نتایج کاربردی حاصل از پژوهش انجام شده ،به شرح زیر است:
 از آنجا که یک محیط کالبدی میتواند به تجمعها کمک و باعث ایجاد وابستگی به برخی مکانها و پیوند بیشترمیان ساکنین شود ،برنامهریزان شهری به چنین فضاهایی اهمیت زیادی دارد و میتواند به تابآوری بیشتر در آینده
کمک کند.
 فرصتهای استخدامی و منابع مناسب از خدمات و اجناس مورد نیاز بعنوان یک اقتصاد متعادل باید مورد توجهیکند.
بآوری ،حضور جمعیت را تضمین م 
برنامهریزان باشد ،چرا که تا 
بآور و بهرهگیری از شبکههای اجتماعی در بحران مستلزم آموزش شهروندان باالخص افراد
 ایجاد محالت تا بپذیر و مسن است .ارتقا سطح فعالیت سرای محالت شاید بتواند بعنوان نقطه اتکا این برنامهها محسوب شود.
آسی 
 جوامع میتوانند با ارائه طرحها و راهکارهای برنامهریزی ،محیطهایی را خلق کنند که به افزایش شبکههایاجتماعی منتهی میشود.
 اثر شبکههای اجتماعی بر روی محیط کالبدی ضعیفتر از اثر این محیطها بر روی شبکههای اجتماعی است .بااین وجود ،محیطهای کالبدی و مکانها اهمیت ویژهای دارند .لذا تغییر در ارزشهای برنامهریزی شهری در قالب
مدل کاربردی ،برای سازمانهای ذیربط و نیز مشاوران و همچنین باز تعریف و نشر آن بصورت مصوبات توسط
شورای عالی معماری و شهرسازی ضروری مینماید.
 بررسی و تحلیل بعد اجتماعی محالت بصورت گزارشات ساالنه و تشکیل کارگروه تحلیل آن در سرای محالتمیتواند ابعاد کالن اهداف تابآوری را بهتر رصد نماید.
 در بعد عملی نیز ،تهیه طرحها با تمرکز بر تحلیل تابآوری کالبد و اجتماع بصورت همزمان و نه بصورت دویتواند تا در سطح وسیعی به تابآور نمودن محالت کمک نماید.
بعد فاقد ارتباط ،م 
بآوری ساکنین محالت ،درگیر ساختن سازمانهایی نظیر شهرداری در این امر ضروری است
 جهت افزایش تا که سرای محالت میتواند بعنوان حلقه واصل منظور گردد.
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نهایتا بازتعریف کاربردی ابعاد اجتماعی در زندگی شهری ساکنین و تبیین اصول پایه در تابآوری اجتماعی میتواند
 لذا در این راستا به پژوهشگران و محققین.در کنار تابآوری کالبدی به ارتقا سطح محالت شهری کمک نماید
 موضوع بررسی راهکارهای افزایش سطح مشارکت شهروندان و بکارگیری،بآوری شهری
 عالقهمند به امر تا
تهایی در محالت
 بآور و همچنین طراحی فضاهای شهری در چنین باف
 شبکههای اجتماعی در ایجاد محالت تا
 مسکونی پیشنهاد م
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