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بافتها و محالت مسکونی همچون سایر بافتهای شهری در پی تغییرات سریع شهرها در معرض چالشها
و تغییرات عمده قرار گرفتهاند .تابآوری با ماهیت اجتماع محور بودن ،به عنوان مفهومی نوین؛ با آمادهسازی
محالت و بافتهای مسکونی در برابر تغییرات و چالشهای پیشرو ،با بهبود شرایط و ارتقاء جنبههای کمی
و کیفی زندگی و با جلوگیری از در معرض خطر قرار گرفتن سالمت ،رفاه ،وحدت ،انسجام اجتماعی و ....
نقشی عمده در تابآوری کل جامعه ایفا میکند .بر این اساس ،پژوهش حاضر ،با روش توصیفی -تحلیلی و
با بهرهگیری از رویکرد کمی؛ با استفاده از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و مدل معادالت ساختاری؛ به دنبال
افزایش ظرفیت و توان تابآوری در محالت و طراحی مجموعههای زیستی تابآور می باشد .برای گردآوری
اطالعات از روش کتابخانهای -اسنادی و از ابزار پرسشنامه استفاده شده است .جامعه آماری پژوهش را
ساکنان سه محله به نامهای کلپا ،حاجی و کبابیان تشکیل میدهند .نحوه نمونهگیری به صورت تصادفی
ساده و حجم نمونه براساس فرمول کوکران  386نفر محاسبه شد .به منظور سنجش اعتبار درونی و پایایی
پرسشنامه از آلفای کرونباخ ( )0/784و برای روایی همگرا( )0/892از میانگین واریانس استخراج شده
) (AVEاستفاده شدکه نشان از اعتبار باالی پرسشنامهها دارد .یافتههای پژوهش نشان میدهد که ابعاد
سرمایه اجتماعی از جمله؛ اعتماد اجتماعی ،حمایت عاطفی ،پیوند اجتماعی و وساطت اجتماعی به ترتیب
بر اساس واریانس تبیین شده بیشترین رتبهبندی در بین سایر ابعاد را دارند؛ که در این میان ،اعتماد اجتماعی
اهالی نسبت به سازمانها و نهادهای محلی با بارعاملی 0/795درصد مهمترین متغیر تشکیلدهنده شاخص
شبکه اجتماعی با واریانس کل 8/620درصد میباشد.
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مقدمه
تغییرات و تحوالت حاکم بر شهرها همانند دیگر پدیدههای انسانساخت در گذر زمان و مکان ،امری اجتنابناپذیر بوده
و از آن جا که الزمه رهایی از این تحوالت ،پذیرفتن سکون و توقف زندگی یا به عبارتی مرگ حیات شهری میباشد؛
عمالً امکانناپذیر است (پرویزیان .)75 :1395 ،در این میان ،تابآوری به عنوان یک ایده در ابعاد مختلف اجتماعی،
کالبدی ،اقتصادی و محیطی؛ به عنوان مفهوم مواجهه با تغییرات؛ ناشناختهها ،چالشها و غافلگیریها بهکار برده شده
است ( .)Mitchell and Harris, 2012, 2تابآوری ،به عنوان توانایی پاسخگویی و تطابق با تغییرات جهت افزایش
ظرفیتهای جوامع در جهت تأمین نیازهای اساسی ساکنین آن به منظور ارتقاء کیفیت زندگی تعریف میشود .روشهای
موجود برای اندازهگیری تابآوری در جوامع با وجود پیشرفتهای مهم در سالهای اخیر ،تنها به تحلیل آن برای
اختالالت خاص از منظر تابآوری مهندسی و اکولوژیکی ( )Suárez et al., 2016, 3بدون توجه به رابطه عاطفی انسان
با مکان و بدون درنظر گرفتن نقش عوامل اجتماعی– فرهنگی در مقوله تابآوری بوده است ()LaLone, 2012, 209
و این در حالی است که دستیابی به اجتماعی تابآور بدون توجه به ابعاد فرهنگی و اجتماعی امکانپذیر نخواهد بود
()Kiss and Kiss, 2018, 168؛ لذا در میان ابعاد مختلف تابآوری ،یکی از مهمترین مسائل ،پرداختن به بعد اجتماعی
است(موسویان و همکاران .)38 :1398 ،تاب آوری اجتماعی 1سبب میگردد جوامع ،تغییرات یکسان را به دلیل تفاوت
در سطح انعطافپذیری افراد ،به صورت متفاوت تجربه نمایند ( .)LaLone, 2012, 209در این میان ،محالت و بافتهای
مسکونی بهعنوان یکی از وسیعترین و حساسترین عرصههای شهری از تغییرات ناشی از بحرانهای مختلف در طی
زمان مستثنی نبوده است و این در حالی است که این محالت با دارا بودن شبکهای پایدار و منسجم از سیستمهای
کالبدی و انسانی با ظرفیتهای متنوع و چشمگیر در زمان خود به بهترین شکل پاسخگوی نیازهای ساکنین بوده و
فرصتی را برای تعامل و روابط اجتماعی گروههای ساکن در آن فراهم مینمودهاند (علیزاده و حیدریان.)1 :1394 ،
برخی از این محالت ،همچنان کارکرد الزم را داشته و با انعطافپذیری در برابر تغییرات ،قابلیت انطباق با شرایط جدید
را فراهم نموده و به حیات خود ادامه میدهند و این همان مفهوم تابآوری است که امروزه مورد توجه محققان قرار
گرفته است .ارتقاء تابآوری اجتماعی در محالت و بافتهای مسکونی نقش بهسزایی بر میزان پایداری و تابآوری
سکونتگاههای انسانی و به تبع آن در تابآوری کل جامعه داشته ( Masnavi, 2011; Chelleri and Olazabal, 2012,
 .)10و میبایست در طراحی مجموعههای زیستی معاصر لحاظ گردد .با توجه به مطالب مطرح شده ،این سوال پیش
میآید که چه عواملی سبب تابآوری محالت سنتی (کلپا ،حاجی و کبابیان) همدان طی دورههای مختلف شده است؟
و چگونه میتوان با دستیابی به مهمترین مؤلفههای اثرگذار بر تابآوری به خصوص در بعد اجتماعی در این محالت،
زمینه ارتقاء تابآوری اجتماعی در سایر محالت و همچنین در طراحی مجموعههای زیستی را فراهم نمود.
پژوهشی با عنوان «تابآوری جامعه روستایی و توسعه مجدد :مطالعه موردی روستای تانگجلینگ 2در پکن» توسط
ژانگ 3و همکاران درسال  2019انجام شد .مدل مفهومی پژوهش بر مبنای کار کاتر ،بورتون و امریچ ،)2010( 4در
برگیرنده حوزههای اجتماعی ،اقتصادی ،نهادی/دولتی ،فیزیکی و سرمایه اجتماعی شکل گرفت .نتایج نشان میدهد
شاخصهای مختلف در هر یک از حوزههای فوق به خصوص در حوزه اجتماعی(عدالت اجتماعی ،شبکه اجتماعی،
اعتماد اجتماعی ،تعامالت اجتماعی ،گروه های اجتماعی) بر افزایش تابآوری جامعه مورد پژوهش و توسعه مجدد
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نقشی بسزا داشته است( .)Zhang et al., 2019, 1 & 7مطالعه پتل و گلیسون )2017( 5به بررسی « ارتباط بین انسجام
اجتماعی و تابآوری جامعه در دو منطقه فقیر نشین شهری پورتوپرنس ،6هائیتی »7میپردازد .نتایج این پژوهش نشان
دهنده ارتباط مستقیم سرمایه اجتماعی و تابآوری جامعه میباشد .از طرفی از میان متغیرهای شناسایی شده ،مولفه
انسجام اجتماعی بیشترین تاثیر را بر تابآوری اجتماعی دارد( .)Patel and Gleason, 2017, 70تاپسوان 8و همکاران
( )2018در مقالهای تحت عنوان "تنظیمات برای محالت و خانههای پایدار ،قابل زندگی و تابآور :نمونه موردی کانبرا،9
استرالیا" به شناسایی ویژگیهای پایداری و تابآوری در محالت و خانهها و ارزیابی تجربی ترجیحات مردم پرداخته
است .یافتههای نظرسنجی نشان میدهد که مقرون به صرفه بودن و طراحی بهینه مسکن به منظور صرفه جویی در
مصرف انرژی ،ایمنی و پاکیزگی محله ،مطلوبترین ویژگیهای محله و خانه در بین تمام گروههای شرکت کننده بود
( .)Tapsuwan et al., 2018, 133-134پژوهشی توسط محمدپورلیما و همکاران ( )1399با عنوان« تابآوری کالبدی
و اجتماعی محالت مسکونی بافت تاریخی (نمونه موردی منطقه  12تهران)» به منظور بررسی اثر متقابل شبکههای
اجتماعی و محیط کالبدی بر یکدیگر انجام شده است .نتایج نشان میدهد یکی از عوامل مؤثر بر شکلگیری تجمعها
و وابستگی مکانی افراد ،محیط کالبدی بوده و این در حالی است که بین تابآوری و میزان تمایل ساکنین به ارتباطات
در شبکههای اجتماعی ارتباط مستقیم وجود داشته است(محمدپورلیما و همکاران .)97 :1399 ،عباداللزاده ملکی و
همکاران ( )1398در پژوهشی با عنوان " اولویتسنجى عوامل مؤثر بر تابآورى اجتماعى در برابر مخاطرات طبیعى با
تأکید بر زلزله" ،بیست و نه شاخص در هفت معیار کلی با روش دلفی فازی غربالگری شده و معیارهای هفتگانه ،از
بیشترین به کمترین[سرمایه اجتماعى در رتبه نخست ،سرمایه انسانى ،ویژگى جمعیتی ،ویژگى فردى ،کیفیت زندگى،
امنیت اجتماعى و آمادگى روانى جامعه در رتبه آخر] وزندهی و اولویت بندی شدند(عبادالل زاده ملکی و همکاران،
 .)45 :1398ارتباط بین تابآوری اجتماعی ودلبستگی به مکان در پژوهشی کاربردی توسط موسویان و همکاران
( )1398تحت عنوان "بررسی تطبیقی نقش حس دلبستگی به مکان در ارتقای تابآوری اجتماعی(نمونههای مورد
مطالعه :آقاجانی بیگ ،متخصصین و حصار امام شهر همدان)" انجام شده است .تجزیه و تحلیل شاخصهای مؤثر بر
تابآوری اجتماعی و دلبستگی به مکان نشان از تاثیر مستقیم این دو متغیر بر یکدیگر دارد (موسویان و همکاران،
.)37 :1398
پژوهش حاضر که از نوع مطالعات کاربردی میباشد؛ از نظر روش ،توصیفی -تحلیلی و از نظر رویکرد کمی میباشد.
برای گردآوری اطالعات از روش کتابخانهای -اسنادی استفاده شد .پژوهش پیمایشی و از طریق تکمیل پرسشنامه
محققساخته و منطبق بر مدل مفهومی پژوهش(شکل )11مستندسازی شده و از ابزار پرسشنامه برای جمعآوری
اطالعات استفاده شد .این پرسشنامه دارای  58سوال میباشد که جهت مدلسازی و تعیین شاخصهای تاباوری
اجتماعی در محالت شهر همدان تهیه شده است .جامعه آماری این پژوهش را ساکنان سه محله با نامهای کلپا ،حاجی
و کبابیان تشکیل میدهند .نحوه نمونهگیری به صورت تصادفی ساده و حجم نمونه براساس فرمول کوکران  386نفر
محاسبه شد .بهمنظور سنجش اعتبار درونی و پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ و برای روایی همگرا از میانگین
واریانس استخراج شده ( )AVEو همچنین از روایی محتوایی (که توسط هفت تن از اساتید رشته شهرسازی و معماری
تائید شده است) استفاده شد .مقدار روایی پرسشنامهها  0/892و مقدار ضریب کرونباخ نیز برابر  0/784میباشد که
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نشان از اعتبار باالی پرسشنامهها دارد .در این پژوهش هم از روشهای توصیفی و هم از روشهای استنباطی بهره
گرفته شده است .در بخش تجزیه و تحلیل از روشهای آماری استنباطی از جمله آزمون کرونباخ ،تحلیل عاملی
اکتشافی و مدل معادالت ساختاری (تحلیل عاملی تأییدی) استفاده شد .برای انجام آزمونهای فوق از نرم افزارهای
 SPSSو اسمارت پیالاس استفاده شده است.
 1مبانی نظری و ادبیات پژوهش
در این بخش ضمن بیان مفاهیم و تعاریف تابآوری و دامنه کاربرد آن در علوم مختلف ،به بررسی معانی و مضامین
تابآوری اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین ابعاد تابآوری پرداخته شده و پس از آن مهمترین شاخصها و مؤلفههای
اثرگذار بر تابآوری اجتماعی از دیدگاه محققین و پژوهشگران خارجی و داخلی ،جهت دستیابی به مدل و الگوی جامع
تابآوری اجتماعی در مجموعههای زیستی و محیطهای سکونتی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
 1.1تاب آوری
هولینگ10در سال  1973برای نخستینبار مفهوم تابآوری را در زمینه بومشناسی مطرح کرده و آن را معیار توصیف
توانایی جذب تغییر و اختالل در سیستمها بدون از دست دادن روابط و عملکرد پیش از آشفتگی و اختالل در اجزای
تشکیلدهنده آنها معرفی کرد (Salgueiro and Erkip, 2014, 108; Graugaard, 2012, 245; Kutum and Al-
 .)Jaberi, 2015, 47; Sharifi and Yamagata, 2014, 1492 ; Holling, 1973, 14تیمرمن ،11در سال 1981
برای اولین بار مفهوم تابآوری در زمینه مطالعات مخاطرات طبیعی را بهصورت «اندازهگیری کل یا بخشی از ظرفیت
سیستم برای جذب و بازیابی از وقوع یک واقعه خطرناک» تعریف کرده و مورد استفاده قرار داد( Klein et al., 2003,
39; Alexander, 2013, 2712; Timmerman, 1981, 20; Chuang et al., 2018, 358; Bastaminiaet al.,
.)2017, 270

 1.2تاب آوری اجتماعی
تابآوری میتواند در سطوح مختلف فرد ،گروه و جامعه عمل کند( Longstaff et al., 2010, 4; Wilson, 2012,

 .)1219; Alshehri et al., 2015, 2224تابآوری جامعه در ارتباط با جنبههای مختلف زندگی اجتماعی انسان و در
زمینههایی چون تغییر محیط( ،)Cutter et al., 2008b, 599 & 601روانشناسی جامعه( Kimhi and Shamai, 2004,
 ،)p .440 & 447-448کاهش خطر بالیا( ،)Joerin et al., 2012, 232 & 238; Sherrieb et al., 2012, 6 & 8سالمت
و بهداشت عمومی( )Castleden et al., 2011, 369; Poortinga, 2011, 286مورد استفاده قرار گرفته است( Castleden
 .)et al., 2011, 369-370; Norris et al., 2008, 128 & 144; Leykin et al., 2013, 313اصطالح تابآوری اجتماعی
اولین بار توسط آدگر12به عنوان توانایی گروهها یا جوامع برای کنار آمدن با استرسها و آشفتگیهای بیرونی ناشی از
تغییرات اجتماعی ،سیاسی و محیطی تعریف شد( Adger , 2000, 347; Bastaminia et al., 2017, 271; Chuang
 .)et al., 2018, 354; Abesamis et al., 2006, 4تابآوری جامعه متشکل از عناصر با دو بعد فیزیکی و ادراکی بوده
()Ungar, 2008, 231که اجزای فیزیکی شامل دسترسی به خدمات ،منابع اقتصادی و زیرساختها ،و عناصر ادراکی
نشان دهنده توانایی جامعه در غلبه بر مشکالت هستند .عناصری مانند :انسجام اجتماعی ،اعتماد اجتماعی و احساس
اعتماد( ،)Stewart et al., 2009, 346 & 347سرمایه اجتماعی(،)Adger , 2003, 387; Putnam, 1995, 66-67
وابستگی به مکان(،)Mishra et al., 2010, 187-188 & 194رهبری و تجربه ،اثربخشی جمعی( Chandra et al.,
. Holling
. Timmerman, 1981
. Adger
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 ،)2010, 11-12حمایت اجتماعی()Norris et al., 2008, 135&138که با هم تشکیلدهنده ساختار جامعه منحصر
بفردی هستند( .)Leykin et al., 2013, 314بهطور کلی سه عنصر اصلی برگرفته از تعاریف مختلف تابآوری اجتماعی،
منابع ،توانایی انطباق و ظرفیت جامعه برای جذب اغتشاشات بوده و جامعه جهت انطباق با مشکالت با بهرهگیری از
منابع و ظرفیتهای خود ،قادر به جذب مشکالت و اختالالت وارده میشود .از جمله منابع جامعه عبارتند از :سرمایه
اجتماعی ،ظرفیت تطبیقپذیری ،ارزشها و جهتگیری زندگی ،زیرساختهای فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی( Aldrich
and Meyer, 2015, 254-256; Harris et al., 2000, 111-112; Rapaport et al., 2018, 3; Colburn and Seara,
.)2011, 8-10

 1.3شاخصهای تابآوری اجتماعی
با توجه به گستردگی زمینه پژوهشهای انجام شده پیرامون تابآوری اجتماعی ،متناسب با آن ،سنجش شاخصها و
مؤلفههای تابآوری اجتماعی نیز طیف گستردهای را شامل میشود .بدین ترتیب بهمنظور دستیابی به مدلی فراگیر که
بتواند بیشترین ابعاد و زمینهها را پوشش داده و برای اکثریت جوامع کارآمد باشد؛ در این بخش به مهمترین ابعاد و
شاخصهای تابآوری اجتماعی که در پژوهشهای محققین و نظریهپردازان برجسته داخلی و خارجی مورد توجه قرار
گرفته است؛ اشاره نموده تا بتوان با اتکا به دادههای فوق به چارچوبی جامع برای سنجش تابآوری اجتماعی در
سکونتگاههای انسانی دست یافت .منوریان و همکاران( )1397بر سرمایه اجتماعی(انسجام اجتماعی ،اعتماد ،نهادهای
مردمی)؛ مشارکت اجتماعی (تشکیل گروههای مردمی ،مشارکت در تصمیمگیریها)؛ تعلق و همبستگی اجتماعی (حس
تعلق به مکان ،همبستگی و تعامل اجتماعی ،همیت اجتماعی)؛ باورها و اعتقادات دینی(مذهب ،باور و اعتقاد)؛ ارتقاء
آگاهی و دانش از طریق آموزش(مهارت ،آموزش ،آگاهی ،توانمندسازی)؛ حمایت اجتماعی(حمایت اجتماعی ،روانی،
عاطفی و اقتصادی)؛ امنیت اجتماعی(کاهش ناهنجاریهای اجتماعی ،امنیت اجتماعی) به عنوان عوامل تأثیرگذار بر
تابآوری اجتماعی تأکید میورزد (منوریان و همکاران .)8 :1397 ،بر اساس مطالعات امیرزاده و برکپور ()1397
معیارهای مؤثر بر تابآوری اجتماعی عبارتند از :عوامل اجتماعی–فرهنگی[سرمایه اجتماعی(پیوندها و تعامالت
اجتماعی ،مشارکت ،انسجام اجتماعی ،همدلی و حمایت اجتماعی ،اعتماد اجتماعی)؛ حس اجتماع و تعلق به
مکان(محله)؛ هویت محلی؛ نقش فعال گروههای مختلف در اجتماع؛ باورها و اعتقادات؛ سابقه سکونت؛ مهارتهای
اجتماعی محلی؛ هنجارها /روحیات و ارزشهای مشترک؛ سبک زندگی؛ مسئولیتپذیری؛ شادی](امیرزاده و برکپور،
 .)16 :1397عباداللزاده ملکی و همکاران( )1398زیر شاخههای اصلی و فرعی اندازهگیری تابآوری اجتماعی را
ویژگیهای جمعیتی(ساختار سنی و جنسی جمعیت؛ تحصیالت؛ جمعیت؛ افراد خاص)-ویژگیهای فردی -سرمایه
اجتماعی(شبکههای خصوصی و اجتماعی؛ انسجام و پیوستگی؛ مشارکت؛ اعتماد؛ هنجارها) -سرمایه انسانی(آموزش؛
مهارت؛ آگاهی؛ دانش؛ درک محلی از خطر؛ درسپذیری از تجارب) -کیفیت زندگی (حس تعلق به مکان؛ دسترسی و
رضایت از خدمات؛ مالکیت) -امنیت اجتماعى (فقر؛ دزدى؛ اعتیاد؛ جنایت) -آمادگی روانی جامعه عنوان کرده است
(عباداللزاده ملکی و همکاران .)52 :1398 ،تاپسوان و همکاران ( ،)2018معیارهای تابآوری اجتماعی محالت را در دو
دسته اصلی :الف) ویژگی محالت :اجتماعی؛ جامعه؛ محیط سالم؛ دسترسی و ارتباط؛ ایمنی محله؛ اقتصاد؛ ب) ویژگی
خانههای مسکونی :کیفیت و سبک زندگی و رفاه؛ محوطهسازی؛ طراحی ساختمان؛ بهرهگیری از تکنولوژی و انرژی
پایدار؛ مصالح ساختمانی؛ مقرون به صرفه بودن تقسیمبندی و بررسی نموده است(Tapsuwan et al., 2018, 135-
 .)136سیمالرو13و همکاران( )2015در مطالعه خود ،شاخصهای تابآوری اجتماعی را شامل :سرمایه اجتماعی؛
. Cimellaro
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جمعیت و جمعیتشناسی ،محیطزیست /اکوسیستم (آب ،پوشش گیاهی) ،خدمات دولتی سازمانیافته (دولت و نهاد
و سازمان) ،زیرساخت فیزیکی (مسکن ،خدمات و امکانات ،توزیع و دسترسی به خدمات) ،شیوه زندگی (سبک زندگی
و کیفیت زندگی) ،سازگاری جامعه ،توسعه اقتصادی و سرمایه فرهنگی– اجتماعی(آموزش) میداند( Cimellaro et al.,
 .)2015, 161-162اسپانس و واترهاوت )2017(14معتقدند که مدیریت و رهبری؛ رفاه؛ اشتغال؛ ایمنی و امنیت؛ آموزش،
تغییرات اقلیمی ،زیرساختهای حیاتی ،اطالعات ،حکومت ،انرژی از ابعاد اصلی تابآوری اجتماعات و جوامع هستند
( .)Spaans and Waterhout, 2017, 114بر اساس از دیدگاه پیترنیت و تورسی ،)2014(15مفهوم تابآوری اجتماعی
در سطوح مختلف از سطح فردی ،گروه /خانواده ،سازمان /نهاد ،و در پایان سطح جامعه متمرکز میباشد؛ که عبارتند
از :سطح فردی[حس اجتماع؛ ارتباطات؛ اعتماد؛ احساسات مثبت و تفکر؛ تعادل و هماهنگی؛ خودکارآمدی و ]....؛ سطح
جامعه[تعلق خاطر؛ انسجام اجتماعی؛ پیوند اجتماعی؛ عدالت اجتماعی؛ توانمند سازی؛ کارایی جمعی]؛ سطح
گروه(خانواده)[حمایت؛ ارتباطات؛ عواطف و احساسات؛ تطبیقپذیری]؛ سطح سازمان(نهاد)( Pitrenaite-Zileniene
 .)and Torresi, 2014, 3-5سرمایه اجتماعی ،شبکه اجتماعی ،روابط اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،اعتماد ،زیرساختهای
اجتماعی ،رهبری ،نرخ جرم و جنایت ،شیوههای حکمرانی و عملکرد دولت ،معیارهای مؤثر بر تابآوری اجتماعی از
دیدگاه آلدریچ )2019(16میباشد(.)Aldrich ,2019, 177-179
 . 2مدل مفهومی پژوهش:
بررسی مطالعات فوق و جمعبندی نظریات گوناگون پیرامون شاخصهای تابآوری اجتماعی ،نشان میدهد که برای
شناسایی شاخصهای کلیدی ،قانون و شرایط ثابتی وجود نداشته و هر جامعه باید به فراخور شرایط؛ امکانات و پتانسیل
های موجود ،به تدوین شاخصها و در نهایت چارچوب سنجش تابآوری اجتماعی اقدام نماید .اما به طور کلی در
شناسایی شاخصها  5مرحله اساسی باید مورد توجه قرار گیرد)1 :ایجاد چارچوب دستهبندی شاخص؛  )2شناسایی
شاخصها بر مبنای مطالعات گذشته و نظرات کارشناسان و متخصصین؛ )3تجزیه و تحلیل شاخصها؛ )4ارزیابی و
سنجش سهم و ارزش شاخصها؛  )5تفسیر و عملیاتی نمودن شاخصهای اصلی .بر این مبنا ،پاالیش و اولویتبندی
ابعاد و شاخصهای شناسایی شده (دادههای حاصل از مطالعات کتابخانهای) از طریق تشکیل ماتریسی از کاربردیترین
و مؤثرترین شاخصها با ویژگیهای مشترک برحسب دفعات تکرار در منابع مختلف در قالب جدول شماره1صورت
گرفت.
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همچنین نتایج بررسی مطالعات و پژوهشهای مطرح ،از تبیین و دستهبندی ویژگیها و شاخصهای تابآوری اجتماعی
در سه حوزه اصلی فردی ،خانواده و جمعی حکایت دارد .بر این مبنا در این پژوهش ،شاخصهای کلیدی بر حسب
اهمیت ،فراوانی و دفعات تکرار بر اساس ماتریس شماره  3با در نظر گرفتن سه سطح(حوزه) فردی؛ خانوادگی و جمعی
و در11ویژگی اصلی دستهبندی و به صورت ذیل ارائه شد:
حوزه فردی شامل :کیفیت زندگی؛ نگرشها و باورها؛ آموزش؛ انعطافپذیری؛
حوزه فردی  -جمعی شامل :دلبستگی به مکان؛ ساختار اجتماعی؛
حوزه جمعی شامل :سرمایه اجتماعی؛ هویت جامعه؛ ایمنی و امنیت؛ عدالت اجتماعی؛ کارائی جامعه.
ویژگیهای ارائه شده در هر یک حوزهها حکایت از ارتباط نزدیک و همپوشانی مؤلفههای مؤثر بر تابآوری اجتماعی
در این سطوح داشته و نشان میدهد که میبایست برای دستیابی به تابآوری در محیطهای سکونتی به کلیه ویژگی
ها و شاخصها در کنار یکدیگر توجه نموده تا هدف نهایی که دستیابی به اجتماعی تابآور است؛ محقق گردد .مدل
مفهومی پژوهش دربرگیرنده مؤثرترین ابعاد تابآوری اجتماعی بوده و هر یک از ابعاد فوق در حوزه مربوط به خود
دارای شاخصهایی اساسی هستند که میبایست در فرآیند تابآور نمودن جوامع مورد توجه و بررسی قرار گیرند تا
اثرگذارترین عوامل در این زمینه شناخته شده و از این طریق بتوان به طراحی مجموعههایی با تابآوری اجتماعی باال
دست یافت.
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شکل  .1مدل مفهومی پژوهش سنجش تابآوری اجتماعی) ،منبع :نگارندگان(

 3محدوده مورد مطالعه
محله کبابیان ،در مرکزیت شهر همدان استقرار داشته (بندرآباد و اسماعیلپور )169 :1396،و بهعنوان یکی از
قدیمیترین محالت بافت تاریخی همدان در محدوده خیابانهای بوعلی و شریعتی و بلوار خواجه رشید در قطاع جنوب
غربی واقع در رینگ اول کمربندی و در مجاورت بازار و میدان مرکزی شهر قرار دارد(مرآتی 65 ،1395 ،و66؛ جعفری-
بهمن .)5 :1390 ،ارزش هویتی محله کبابیان به عنوان یک مکان شناخته شده در ذهن شهروندان ،با دارا بودن بافت
تاریخی و وجود ابنیه ارزشمند قدیمی ،مرکز محله با کاربریهای واجد ارزش اجتماعی پیرامون آن ،از گذشته تاکنون
بر اهمیت آن افزوده است (جعفریبهمن و خانیان289 :1391 ،؛ مرآتی 65 :1395 ،و.)66
محله کلپا در قسمت مرکزی شهر همدان؛ در ضلع جنوب شرقی میدان آرامگاه بوعلی در حد فاصل خیابانهای بوعلی،
بلوار مدنی ،خیابان طالقانی و بلوار پانزدهم فروردین واقع شده است .بافت قدیمی کلپا درگذر زمان تغییر و تحوالت
بسیاری را به خود دیده است .تلفیق بافت مسکونی نو در کنار بافت قدیمی محله ،دارا بودن مرکز محله ،مسجد ،بناهای
ارزشمند و همچنین جدارههای تجاری؛ از جمله خصوصیات ویژهای است که محله کلپا را از سایر محالت شهر همدان
متمایز میسازد .در دهههای اخیر ،با مرکز قرار گرفتن میدان آرامگاه بوعلی در نتیجه رشد کالبدی شهر به سمت
جنوبی ،تحوالت زیادی بر چهره و منظر این محله قدیمی وارد شده و بافت و جلوه سنتی آن را دستخوش تغییراتی
نموده است(سجادزاده و زلفیگل.)155 :1394 ،
محلة حاجی یکی از محله های سنتی و با هویت شهر همدان میباشد (سجادزاده و همکاران )14 :1396 ،که از سمت
شمال به محله سبزه میدان ،از غرب به محله رازبین ،از شرق به محله سقالر و از جنوب به کمربندی جنوبی شهر
منتهی میگردد(محمدی و اردالنی .)11 :1396 ،این محله به لحاظ اجتماعی و کالبدی نسبتاً پایدار و پابرجا بوده و
دارای مرکز محله مناسب و نسبتا سالمی است(پیربابایی و سجادزاده .)22 :1390،این محله با کاربری غالب مسکونی؛
دارای بناهـای تـاریخی ارزشمندی همچون مسجد ،امامزاده اهـل ابـن علـی ،خانـههـای تـاریخی ،مدرسـه آخونـد
مالعلی ،حمام ،خانه آیـتالل مـدنی بوده و علیرغم تغییرات و جابجاییهای سالیان اخیر ،بافت سنتی خـود را حفـظ
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نمـوده(زارعـی حاجی آبادی وهمکاران )103-104 :1392،و با وجود بنا شدن ساختمانهای جدید در این محله ،هنوز
خانهها ،کوچهها ،دکانها و نشانههای سنتی ،چهره غالب محله را شکل دادهاند(پیربابایی و سجادزاده.)22 :1390 ،

 . 4سنجش و ارزیابی شاخصهای تابآوری در محالت مسکونی سنتی همدان
همانگونه که در بخش روششناسی ذکر شد ،تعداد  58عامل (سؤال) به عنوان شاخصهای اولیه تابآوری اجتماعی
در محالت شهر همدان مورد شناسایی قرار گرفته است .جهت شناسایی عوامل پنهان تابآوری اجتماعی ،بر روی
دادههای گردآوری شده تحلیل عاملی اکتشافی که یکی از پیششرطهای انجام آزمون بارتلت است ،انجام گرفت .سطح
معناداری برای انجام آزمونهای بارتلت جهت بررسی کرویت دادهها طبق جدول ،2برابر با  0/000به دست آمد که از
0/05کوچکتر است و نشان از مناسب بودن تحلیل عاملی اکتشافی برای شناسایی ساختار و مدل عاملی مناسب میباشد
و فرض شناخته شده بودن ماتریس همبستگی رد میشود.

دوره  ،19شماره  ،45خرداد 1401
470 - 446

جدول .2کفایت نمونه گیری در پرسشنامه تابآوری اجتماعی با آزمون بارتلت( ،منبع :نگارندگان)

KMO and Bartlett's Test
0/795

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

2237/567

Approx. Chi-Square

Bartlett's Test of Sphericity

741

df

0/000

Sig.

در ادامه با توجه به جدول ،2جهت بررسی روایی آزمون از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد .در تحلیل عاملی اکتشافی
از روش تحلیل مولفههای اصلی برای استخراج عاملها و از روش دوران مایل ابلیمین (با دلتای صفر و نرمالسازی
کیزر) برای دوران مؤلفهها استفاده شده است .اندازه کفایت نمونهگیری( )KMOدر پرسشنامه برابر با  0/79است که
در سطح  0/000معنیدار بوده است .آزمون بارتلت با درجه آزادی  741در سطح معنیداری  0/000برابر با 2237/567
به دست آمده است که به طور کلی در موارد بیان شده امکان انجام تحلیل عاملی را برای عاملهای پرسشنامه فراهم
ساخته و کفایت مدل را برای دستهبندی آیتمهای پرسشنامه و ایجاد عاملهای منطقی تأیید میکنند .بر این اساس
میتوان نتیجه گرفت که تعداد نمونه (386نفر) در این پژوهش برای انجام تحلیل عاملی کافی است.
در مرحله بعد برای تحلیل اکتشافی ابتدا به تعیین مؤلفه های اصلی با تعیین مقادیر ویژه بزرگتر از  1برای هر مؤلفه و
نیز میزان بار عاملی مورد قبول حداقل  0/5پرداخته شد که با این شرایط در استخراج اولیه  58مؤلفه و در استخراج
نهایی  30مؤلفه به دست آمد؛ که نتایج آن در نمودار 1و جدول 3ارائه شده است .براساس نمودار اسکری(نمودار
شماره ،)1عاملهایی برای استخراج مناسب هستند که در شیب تند نمودار و باالی یک فاصله بین عاملها قرار میگیرند.

نمودار . 1نمودار اسکری کل شاخصهای استخراجی پرسشنامه پژوهش( ،منبع :نگارندگان)

براساس نمودار  ،1تحلیل عاملی با ساختار  1یا  30عامل قابل توجیه است ولی بهدلیل عدم تطابق بارهای عاملی،
ساختار  20عامل از عوامل موجود در نمودار فوق مورد تأیید قرار گرفته است.
به منظور تأیید ساختار عاملی به دست امده و آزمون معناداری سهم هر یک از متغیرها در اندازهگیری عاملها از تحلیل
عاملی اکتشافی استفاده شده است .جدول 3مهمترین پارامترهای اندازهگیری عاملها را نشان میدهد.
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جدول  .3مؤلفههای استخراج شده اولیه و نهایی تحلیل عاملی پرسشنامه تابآوری اجتماعی( ،منبع :نگارندگان)
درصد تراکمی

درصد واریانس مقدار ویژه

کل

درصد تراکمی درصد واریانس مقدار ویژه

کل

عاملهای تابآوری اجتماعی

8/620

8/620

4/999

18/608

18/608

10/793

اعتماد اجتماعی

15/498

6/878

3/989

27/800

9/192

5/331

حمایت عاطفی

21/846

6/348

3/682

35/959

8/158

4/732

پیوند اجتماعی

27/968

6/122

3/551

43/333

7/375

4/277

وساطت اجتماعی

33/768

5/800

3/364

50/346

7/013

4/068

حس امنیت

39/475

5/707

3/310

56/396

6/049

3/509

فضاهای واجد ارزش

44/899

5/424

3/146

61/097

4/701

2/727

ساخت و بافت محله

50/130

5/231

3/034

65/477

4/380

2/540

هویت مکانی -تاریخی

55/045

4/916

2/851

69/113

3/637

2/109

تعلق خاطر

59/959

4/914

2/850

72/610

3/497

2/028

پاسخدهی محله

64/750

4/791

2/779

75/983

3/373

1/956

مشارکت اهالی محله

69/379

4/628

2/685

79/027

3/044

1/765

دسترسی به امکانات درمانی

73/966

4/587

2/661

81/629

2/602

1/509

امنیت اجتماعی

78/424

4/458

2/586

83/878

2/249

1/305

امنیت و ایمنی فضای سبز

78/321

4/342

2/432

83/721

2/201

1/289

حمایت جمعی

79/124

4/243

2/321

84/341

2/189

1/243

انعطافپذیری

80/723

3/928

2/291

84/011

2/025

1/189

ظرفیت پذیری

82/335

3/911

2/268

85/806

1/928

1/118

استفاده بهینه از منابع

86/018

3/683

2/136

87/683

1/877

1/088

سلسله مراتب دسترسی

89/452

3/435

1/992

89/452

1/770

1/026

قابلیتهای اجتماعی

91/081

1/629

0/945

تعامالت اجتماعی

92/454

1/373

0/796

همبستگی اجتماعی

93/667

1/213

0/704

مسئولیتپذیری

94/669

1/001

0/581

سبک زندگی مشترک

95/664

0/995

0/577

بعد کالبدی -فیزیکی

96/588

0/924

0/536

دسترسی و نفوذپذیری

97/345

0/757

0/439

نرخ رشد جمعیت

98/581

0/566

0/328

سازگاری شهروندان

99/741

0/299

0/173

سالمت جسمی و روانی

100/000

0/259

0/150

توقعات و نیازها

نتایج اولیه تحلیل عاملی که بر روی کل سوالها انجام گرفت منجر به استخراج  30عامل دارای مقدار ویژه باالتر از یک
شد .این  30عامل بهطور کلی مبین  100درصد از واریانس کل پرسشنامه است .پس از این بهمنظور دستیابی به
ساختار سادهتر از روش چرخش واریماکس استفاده شد .مقدار اشتراک هر کدام از سوالها مشخص و سوالهایی با
اشتراک پایینتر از  0/5و همسانی درونی پایینتر از  0/4از بین سواالت حذف گردیدند .پس از حذف ،دوباره چرخش
متعامد واریماکس و چرخش ابلیمین انجام گرفت .تحلیل عاملی با استفاده از دو چرخش ذکر شده نتایج بسیار مشابهی
بهدست میدهد .نتایج حاصل از استخراج بعد از چرخش ،در جدول 3نمایش داده شده است .تحلیل عاملی نهایی به
استخراج  20عامل منجر شد؛ که این عاملها در مجموع  89درصد از واریانس کل پرسشنامه را تبیین میکنند ،که در
این بین با بررسیهای صورت گرفته در باب تحلیل عاملی اکتشافی به منظور اولویتبندی عاملهای مورد سوال پژوهش
در جدول ،4میتوان مشخص کرد که کدام یک از عوامل براساس مقدار واریانس مورد نظر دارای اولویت بیشتر در
تبیین تابآوری اجتماعی محالت شهر همدان است.

دوره  ،19شماره  ،45خرداد 1401
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جدول .4خالصه نتایج مقادیر ویژه بیست مؤلفه با روش تجزیه به مؤلفه های اصلی( ،منبع :نگارندگان)
درصد واریانس

درصد واریانس

تراکمی

تبیین شده

8/620

8/620

4/999

15/498

6/878

3/989

رتبهبندی

ابعاد مورد بررسی

اولویتبندی

عاملهای

تابآوری اجتماعی

ابعاد تابآوری

مقدار ویژه

عاملهای تابآوری اجتماعی
اعتماد اجتماعی

1

حمایت عاطفی

2

پژوهش

21/846

6/348

3/682

پیوند اجتماعی

3

27/968

6/122

3/551

وساطت اجتماعی

4

33/768

5/800

3/364

حس امنیت

5

39/475

5/707

3/310

فضاهای واجد ارزش

6

44/899

5/424

3/146

ساخت و بافت محله

7

50/130

5/231

3/034

هویت مکانی -تاریخی

8

55/045

4/916

2/851

تعلق خاطر

9

59/959

4/914

2/850

پاسخدهی محله

10

64/750

4/791

2/779

مشارکت اهالی محله

11
12

69/379

4/628

2/685

دسترسی به امکانات درمانی

73/966

4/587

2/661

امنیت اجتماعی

13

78/424

4/458

2/586

امنیت و ایمنی فضای سبز

14

78/321

4/342

2/432

حمایت جمعی

15

اجتماعی
سرمایه اجتماعی

1

7

کیفیت زندگی
هویت کالبدی

4

دلبستگی به مکان

ساختار اجتماعی

8

ایمنی و امنیت

3

اجتماعی

79/124

4/243

2/321

انعطافپذیری

16

انعطافپذیری

80/723

3/928

2/291

ظرفیت پذیری

17

اجتماعی

82/335

3/911

2/268

استفاده بهینه از منابع

18

86/018

3/683

2/136

سلسله مراتب دسترسی

19

89/452

3/435

1/992

قابلیتهای اجتماعی

20

2

5

عدالت اجتماعی

6

کارایی اجتماعی

9

بهطور کلی جدول ،4با توجه به میزان واریانسهای موجود از جدول 3استخراج شد ،که بر این قرار است؛ جدول،4
نشان میدهد که  20مولفه  89/4درصد از واریانس کلی را تبیین میکنند .سهم هر یک از مؤلفههای  20گانه به ترتیب
اعتماد اجتماعی  8/6درصد ،حمایت عاطفی 6/8درصد ،پیوند اجتماعی  6/3درصد ،وساطت اجتماعی 6/1درصد ،حس
امنیت 5/8درصد ،فضاهای واجد ارزش 5/7درصد ،ساخت و بافت محله 5/4درصد ،هویت مکانی -تاریخی 5/2درصد،
تعلق خاطر 4/916درصد ،پاسخدهی محله 4/914درصد ،مشارکت اهالی محله 4/7درصد ،امکانات درمانی 4/6درصد،
امنیت اجتماعی 4/5درصد ،امنیت و ایمنی فضای سبز 4/4درصد ،حمایت جمعی 4/3درصد ،انعطافپذیری 4/2درصد،
ظرفیتپذیری  3/92درصد ،عدالت در توزیع منابع  3/911درصد؛ سلسله مراتب دسترسی  3/6درصد و قابلیتهای
اجتماعی 3/4درصد میباشد.

سرمایه اجتماعی

ابعاد

جدول  .5ماتریس دورانی عوامل پرسشنامه تابآوری اجتماعی( ،منبع :نگارندگان)
شاخص
شبکه اجتماعی
مشارکت اجتماعی
انسجام اجتماعی
هنجارها

عامل

عالئم
اختصاری

بارعاملی

اعتماد اجتماعی اهالی نسبت به سازمانها و نهادهای محلی

Q1

0/795

میزان تعامالت مدنی بین اهالی در شبکههای اجتماعی در سطح محله

Q2

0/502
-0/606

میزان حمایت عاطفی بین اهالی محله

Q3

همبستگی اجتماعی در بین مردم محله در جهت همکاری و تعاون

Q4

0/545

میزان پیوند اجتماعی و قومی در میان اهالی محله

Q5

0/614

میزان وساطت اجتماعی (واسطهگری یا واسطه شدن در مسائل اجتماعی ) در بین
مردم محلی

Q6

-0/635
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میزان احساس مسئولیتپذیری و اثرگذاری مسئوالن در قبال محله

Q7

-0/513

تأثیر دسترسی و نفوذپذیری (تعداد ورودیهای) بر تابآوری اجتماعی محله

Q8

0/591

تأثیر احساس امنیت در محیط محله از سوی اهالی در ماندگاری محله

Q9

0/642

سبک زندگی مشترک(خویشاوندی و قومی و یا وصلت در بین مردم محله و )...در
تابآوری اجتماعی محله

Q10

0/553

میزان عوامل کالبدی– فیزیکی(کاربریهای تجاری ،دسترسی آسان به خدمات شهری
و  )...برای ایجاد تعامالت وتابآوری اجتماعی در سطح محله

Q11

0/564

تأثیر فضاهای با ارزش معنوی و تاریخی در سطح محله در ماندگاری محله

Q12

0/600

میزان مؤثر ساخت و بافت محله در تابآوری اجتماعی محله

Q13

0/792

میزان سازگاری شهروندان با باورها و ارزشهای اهالی محله

Q14

0/508

تأثیر هویت مکانی -تاریخی در ماندگاری محله

Q15

0/750

مؤلفههای احساسی /عاطفی

میزان تعلق خاطر مؤثر اهالی نسبت به بافت و فرم محله در ماندگاری محله

Q16

0/744

رضایت از زندگی
کیفیت زندگی
سبک زندگی

هویت کالبدی

هویت کالبدی
مولفههای شناختی (هویت
مکانی)

دلبستگی به

مولفههای رفتاری (وابستگی
مکانی)

میزان پاسخدهی محله به نیازهای اهالی

Q17

0/677

مولفههای اجتماعی فرهنگی

میزان تعامل و مشارکت مردم محلی در جشنها و رویدادها

Q18

0/690

مولفههای فردی

میزان برآورد توقعات و نیازهای فردی خود در محله

Q19

0/546

ترکیب جمعیتی

میزان نرخ رشد جمعیت مؤثر در ماندگاری محله

Q20

0/578

دسترسی اجتماع محلی به امکانات بهداشتی و درمانی

Q21

0/632

وضعیت سالمت جسمی و روانی اهالی در سطح محله

Q22

0/565

تأثیر امنیت اجتماعی را در سطح محله یا مراکز محله در تابآوری اجتماعی

Q23

0/791

میزان امنیت و ایمنی عرصههای باز و سبز مؤثر بر پایداری محله

Q24

0/633

آسیبپذیری اجتماعی

میزان حمایت جمعی مردم محلی در مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی در سطح محله

Q25

0/744

انعطافپذیری

تغییرپذیری و تنوعپذیری

اجتماعی

میزان انعطافپذیری(توانایی جایگزینی) ساختمانها وکالبد محله مؤثر در تابآوری
اجتماعی

Q26

0/730

تطبیقپذیری(سازگاری)

میزان ظرفیت پذیرش محله برای تغییرات ناگهانی مؤثر بر تابآوری اجتماعی

Q27

0/765

میزان استفاده بهینه از منابع (فضاهای سبز) موجود در سطح محله

Q28

-0/703

میزان سلسله مراتب دسترسی شبکه معابر در درون و بیرون محله مؤثر در تابآوری
اجتماعی

Q29

-0/602

میزان قابلیتهای اجتماعی ( آموزشی ،بهداشت و  )...در سطح محله

Q30

-0/781

مکان(حس تعلق)

ساختار اجتماعی
ایمنی و امنیت
اجتماعی

سالمت اجتماعی
ایمنی و امنیت اجتماعی

عدالت اجتماعی

عدالت در توزیع و دسترسی
به منابع

کارایی اجتماعی

ظرفیت اجتماعی

در جدول ،5بارهای عاملی هر کدام از سوالهای پرسشنامه تابآوری اجتماعی در محالت شهر همدان مشخص شده
است ،بارهای عاملی باالی  0/5و باالتر جهت اختصاص هر سوال به یک مؤلفه در نظر گرفته شد .که از 30
عامل(جدول ،)3ساختار بیست عاملی(جدول )5با بار عاملی باالتر از  0/5مورد تأیید قرار گرفته است.
براساس جدول ،5اعتماد اجتماعی اهالی نسبت به سازمانها و نهادهای محلی با بارعاملی مستقیم 0/795درصد از
متغیرهای تشکیل دهنده عامل شبکه اجتماعی است .این عامل طبق جدول ،4به تنهایی 8/620درصد از واریانس کل
را تبیین میکند ،به بیان ساده تر  8/620درصد از تابآوری اجتماعی مربوط به شبکه اجتماعی است .همانگونه که
جدول4و ،5نشان میدهد ،شاخص «مشارکت اجتماعی»  6/878درصد با عامل حمایت عاطفی بین اهالی محله بر
تابآوری اجتماعی محالت با بارعاملی غیرمستقیم  -0/606تأثیرگذار است ،شاخص «انسجام اجتماعی» با واریانس
6/348درصد با عامل پیوند اجتماعی و قومی میان اهالی محله با بارعاملی 0/614درصد تأثیر مستقیمی بر تابآوری
اجتماعی محالت دارد .و شاخص «هنجارها»  6/122درصد از واریانس کل را با عامل وساطت اجتماعی در محله با
بارعاملی  -0/635درصد تأثیر غیرمستقیمی بر روی تابآوری اجتماعی دارد ،به بیان دیگر 6/878 ،درصد از تابآوری
اجتماعی مربوط به مشارکت اجتماعی 6/348 ،درصد مربوط به انسجام اجتماعی و  6/122درصد مربوط به هنجارهای
تابآوری اجتماعی بین اهالی محالت شهر همدان است .عامل فضاهای واجد ارزش محله (با بارعاملی  )0/600و عامل
احساس امنیت (با بار عاملی  )0/642به ترتیب  5/7درصد و  5/8درصد و عامل ساخت و بافت محله به عنوان یکی از
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عوامل تابآوری اجتماعی محالت به میزان  5/4درصد از واریانس کل رضایت از زندگی تابآوری اجتماعی در محالت
را تبیین میکنند .عامل هویت مکانی -تاریخی محله با بارعاملی  0/750درصد به عنوان زیر شاخص مؤلفههای شناختی
(هویت مکانی)  5/2درصد از واریانس کل تابآوری اجتماعی محالت شهر همدان را تبیین میکند .در شاخص مؤلفههای
احساسی -عاطفی عامل تعلق خاطر اهالی نسبت به بافت و فرم محله  4/916درصد از واریانس کل و از طرفی دیگر با
بارعاملی  0/744درصد از تابآوری اجتماعی محالت شهر همدان را تبیین میکند .عامل پاسخدهی محله به نیازهای
اهالی با بارعاملی  0/677درصد به عنوان زیر شاخص مؤلفههای رفتاری (وابستگی مکانی) 4/914درصد از واریانس کل
تابآوری اجتماعی محالت شهر همدان را تبیین میکند .زیر شاخص مؤلفههای اجتماعی -فرهنگی با عنوان تعامالت
و مشارکت اهالی محالت در جشن و رویدادها با  4/7درصد از واریانس کل تابآوری اجتماعی را با بارعاملی 0/690
درصد تبیین میکند .عامل دسترسی به امکانات درمانی-بهداشتی نیز به عنوان زیر شاخصهایی از سالمت اجتماعی
به ترتیب  4/6درصد از واریانس کل تابآوری اجتماعی محالت را بیان میکند .در شاخص ایمنی و امنیت اجتماعی
عوامل امنیت اجتماعی در سطح محله و امنیت و ایمنی عرصههای باز و سبز درون محله هر یک به ترتیب با  4/5درصد
و 4/4درصد از واریانسی از تابآوری اجتماعی محالت را تبین میکند .شاخص آسیبپذیری اجتماعی 4/3درصد با
عامل حمایت جمعی مردم محلی برای مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی با بارعاملی  0/744بر روی تابآوری اجتماعی
محالت تأثیرگذار است .شاخص تغییرپذیری و تنوعپذیری با واریانس  4/2درصد و با عامل انعطافپذیری کالبد محله
با بارعاملی  0/730درصد بر روی تابآوری اجتماعی محالت نیز تأثیر مستقیم و مثبتی دارد .عامل ظرفیت پذیری
محله برای تغییرات ناگهانی با  3/9درصد از واریانس کلی از تابآوری اجتماعی را تبیین میکند .میزان استفاده بهینه
از منابع موجود در محالت با بارعاملی  -0/703و سلسله مراتب دسترسی شبکه معابر با بارعاملی  -0/602درصد بر
روی تابآوری اجتماعی محالت تأثیرگذار است .قابلیت اجتماعی(آموزشی و  )...در محله بهعنوان عاملی از ظرفیت
اجتماعی با بارعاملی  -0/781بر روی تابآوری اجتماعی تأثیری منفی و غیرمستقیم دارد .که در این بین این عامل
 3/4درصد از واریانس کل تابآوری اجتماعی را نیز تبیین میکند.
جهت بررسی ساختار عاملی تابآوری اجتماعی از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است .دراین راستا ،مدل و
ساختار عاملی اولیهای که از تحلیل عاملی اکتشافی بهدست آمده است با استفاده از نرمافزار اسمارت پیالاس مورد
آزمون قرار گرفت .انجام تحلیل عاملی تأییدی در مرحله نخست نشان داد که برخی از شاخصهای برازش مدل (شاخص
برازش تطبیقی  0/89و شاخص نکویی برازش  )0/88حداقلهای الزم را نمایش نداده است؛ درنتیجه نسبت به حذف
سؤاالت ضعیفتر اقدام گردید .در این راستا ابتدا 10سؤال از مدل حذف گردید و مدل مجدداً مورد آزمون قرار گرفت
و تمامی شاخصهای برازش ،حداقل معیارهای الزم را نمایش دادند (جدول.)6
نتایج حاصل از بررسی ضرایب استاندارد شده مسیر ( ،)λمربع ضرایب مسیر ( )λ2و واریانس خطا ( )θبرای هریک از
سؤاالت در جدول ،6نمایش داده شده است .همانگونه که میتوان مشاهده نمود ،تمامی ضرایب بین سؤاالت و عوامل
معنادار و در سطح قابل قبولی قرار دارد.
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جدول .6شاخصهای برازش مدل تابآوری اجتماعی محالت شهر همدان( ،منبع :نگارندگان)
شاخصهای برازش

معیارهای برازش عالی

معیار برازش قابل قبول

نتیجه

نتایج

<3

<5

1/62

عالی

RMSEA

<0/05

<0/10

0/045

عالی

CFI

>0/95

>0/90

0/91

قابل قبول

GFI

>0/95

>0/90

0/90

قابل قبول

AGFI

>0/95

>0/85

0/87

قابل قبول

X2/df

استینکامپ و تریجپ ،)1991( 17معتقدند که ضرایب مسیر بین هریک از سؤاالت و عوامل و همچنین بین عوامل و
متغیر مکنون کل درصورتیکه معنادار باشد ،دلیلی از وجود روایی همگرای اولیه در ابزار پژوهش است .عالوه براین،
درصورتیکه ضرایب باالتر از  0/6باشد ،نشانهای از وجود روایی همگرای کامل و بسیار خوب در ابزار پژوهش است.
همانگونه که در شکل  11قابل مشاهده است .در مدل تابآوری اجتماعی محالت تمامی ضرایب مسیر معنادار است.
عالوه براین ،تنها 10سوال از ضرایب مسیر بین سؤاالت و عوامل دارای بار عاملی کمتر از  0/6است(در جدول 5تمامی
این سواالت نیز قابل مشاهده است) و بقیه دارای ارزشهای باالتر از  0/6هستند .با توجه به این نتایج میتوان گفت
مدل و ابزار تابآوری اجتماعی محالت ،قابل برازش و کاربرد میباشد .به عبارت دیگر ،دادههای مشاهده شده تا میزان
زیادی منطبق بر مدل مفهومی پژوهش بوده است.
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شکل  .2مدل تحلیل عاملی شاخصهای تابآوری اجتماعی در محالت همدان( ،منبع :نگارندگان)

در یافتههای پژوهش حاضر از تحلیل عاملی اکتشافی برای استخراج عاملها و از تحلیل عاملی تأییدی برای تأیید
عاملهای استخراج شده و ارائه مدلی برای بررسی مناسب بودن برازش دادهها استفاده شده که بعد سرمایه اجتماعی
براساس جدول شماره  ،4با مجموع واریانس زیرعاملها  %27/96دارای اولویت اول میباشد .پس از آن دلبستگی به
مکان با مجموع واریانس %19/852در اولویت دوم؛ ایمنی و امنیت اجتماعی  %13/387در اولویت سوم؛ هویت کالبدی
 11%/131در اولویت چهارم؛ و پس از آن انعطافپذیری اجتماعی  %8/171؛ عدالت اجتماعی  %7/594؛ کیفیت زندگی
 5%/8؛ ساختار اجتماعی  %4/628و کارایی اجتماعی  %3/435به ترتیب در رتبههای بعدی قرار دارند .در پژوهش
عبادالل زاده ملکی و همکاران( )1398نتایج حاکى از آن است که از معیارهاى مؤثر در تابآورى اجتماعى ،سرمایه
اجتماعى با بیشترین وزن ( )216%در رتبه اول و در مراحل بعدى سرمایه انسانى ( ،)184%ویژگى جمعیتى (،)168%
ویژگى فردى( ،)123%کیفیت زندگى( ،)126%امنیت اجتماعى ( )112%و آمادگى روانى جامعه با وزن( )058%در رتبه
آخر قرار دارد و در پژوهش حاضر سرمایه اجتماعی در رتبه اول و کیفیت زندگی در رتبه هفتم قرار دارد و بر این مبنا
دو پژوهش با هم مطابقت دارند .بر اساس نتایج مطالعه سرتیپیپور و اسدی( )1397در زمینه بررسی نقش و تأثیر تعلق
مکانی بر تابآوری اجتماعی مشخص شد حس تعلق به مکان و دلبستگی اجتماعی ،سبب افزایش تابآوری اجتماعی
میگردد و از این منظر با یافتههای پژوهش حاضر مبنی بر اهمیت دلبستگی به مکان به عنوان یکی از اولویتهای

461

462

سنجش و ارزیابی شاخصهای تابآوری اجتماعی محالت مسکونی
سیما عابدی ،حسن سجادزاده ،مرجان خانمحمدی

اصلی تابآوری اجتماعی در رتبه دوم( ،)19%/852مطابقت دارد .بر اساس یافتههای پژوهش محمدپورلیما و همکاران
( ،)1399ساکنین محالت با تابآوری باال تمایل بیشتری برای برقراری روابط اجتماعی و پیوندهای محلی متمرکز
داشتند و این نشان از نقش و تأثیر شبکههای اجتماعی بر تابآوری اجتماعی دارد و از این منظر با یافتههای پژوهش
حاضر که در آن شاخص شبکه اجتماعی( )% 8/620به عنوان اصلیترین بعد سرمایه اجتماعی شناخته شده است؛
مطابقت دارد .یافتههای پژوهش حاضر با پژوهش حیدریان و همکاران ( ،)1396مطابقت ندارد ،در پژوهش حیدریان،
معیار آگاهی و دانش( )0/4472در اولویت اول و پس از آن معیارهای دلبستگی به مکان( ،)0/2881درک محلی از
خطر( ،)0/1866سرمایه اجتماعی ( )0/049و وابستگی اجتماعی()0/0292در اولویتهای بعدی قرار دارند؛ در حالیکه
یافتههای پژوهش حاضر از قرارگیری سرمایه اجتماعی با مجموع واریانس  27/96درصد در رتبه اول و دلبستگی به
مکان در رتبه دوم حکایت دارد .نتایج مطالعه پتل و گلیسون )2017(18در زمینه بررسی ارتباط بین انسجام اجتماعی
و تابآوری جامعه نشان میدهد که نمره انسجام اجتماعی باالتر به لحاظ آماری با نمره تابآوری باالتر در ارتباط است
که با نتایج حاصل از پژوهش حاضر مبنی بر تاثیرگذاری انسجام و پیوند اجتماعی( )% 6/348به عنوان یکی از شاخص-
های سرمایه اجتماعی بر مقوله تابآوری در جوامع همسو است .یافتههای پژوهش زویرس19و همکاران( )2016بر نقش
و تأثیر دلبستگی به مکان بر تابآوری اجتماعی اشاره دارد و از این منظر با یافتههای پژوهش حاضر که به دلبستگی
به مکان به عنوان یکی از اولویتهای اساسی در بحث تابآوری اجتماعی اشاره میکند؛ مطابقت دارد .یافتههای مطالعه
اسامه20و همکاران( )2014حاکی از آن است که تابآوری اجتماعی از طریق انسجام قوی اجتماعی ایجاد میشودکه با
پیوندهای قوی اجتماعی ،اعتماد در میان اعضای جامعه ،مشارکت فعال جامعه و احترام به فرهنگها و ارزشهای
موجود نشان داده میشود و این همان شاخص اعتماد ( ،)% 8/620پیوندها و همبستگی اجتماعی( )% 6/348است که
در یافتههای پژوهش حاضر به عنوان یکی از مهمترین معیارهای مؤثر بر تابآوری اجتماعی شناخته شده است.
نتیجهگیری
تاکنون یکی از دستاوردهای مطالعات در باب تابآوری اجتماعی ورود به ادبیات تابآوری اجتماعی در هر یک از
حوزههای سرمایه اجتماعی ،کیفیت زندگی ،عدالت اجتماعی و  ...بوده است .بهطوریکه سیاستگذاران و برنامهریزان
در حوزههای مختلف اقتصادی ،سیاسی ،زیستمحیطی و سایر حوزهها ،بررسی شاخصهای تابآوری اجتماعی؛ سنجش
و اندازهگیری آن را از مهمترین اقدامات میدانند .بر مبنای همین ضرورت و با توجه به نرخ رشد چشمگیر آسیبهای
اجتماعی در کشور ،هدف این شد تا با بررسی ادبیات موجود در حوزه تابآوری اجتماعی ،ضمن بهره گیری از دانش
تولید شده در ایران و سایر کشورها؛ به بررسی و ارائه مدلی جامع از تابآوری اجتماعی در مجموعههای زیستی بپردازد.
بر همین مبنا با بررسی کتب و مقاالت ارائه شده در این حوزه ،تعاریف مطرح شده از تابآوری اجتماعی در بخش
مبانی نظری و پیشینه پژوهش مرور شد .پس از آن مدلهای مفهومی تابآوری اجتماعی و شاخصهای معرفی شده
جهت سنجش و اندازهگیری این مفهوم ،مورد بررسی قرار گرفت (جدول شماره .)1طبق مدل مفهومی پژوهش (شکل)1
و استخراج شاخصهای مشترک میان محالت شهرهمدان ،بعد سرمایه اجتماعی ،دلبستگی به مکان ،ایمنی و امنیت
اجتماعی ،هویت کالبدی ،انعطافپذیری اجتماعی ،عدالت اجتماعی ،کیفیت زندگی ،ساختار اجتماعی و کارایی اجتماعی
نمونهای از مهمترین و کلیدیترین ابعاد اندازهگیری تابآوری اجتماعی محالت در مواجهه با تغییرات ناگهانی اجتماعی
. Patel & Gleason
. Zwiers
. Usamah
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محسوب میشوند که نهایتاً به شکلگیری و ارائه مدلی جامع در قالب تابآوری اجتماعی در محالت شهر همدان اعم
از محالت کلپا ،کبابیان و حاجی منجر گردید (شکل شماره  .)11همچنین از نتایج بهدست آمده در جهت پاسخ به
سوال اول میتوان استنباط کرد که در محالت کلپا ،کبابیان و حاجی ،شاخصهای اثرگذار و ارتقادهنده تابآوری
اجتماعی؛ شبکه اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،هنجارها ،رضایت از زندگی ،سبک زندگی ،هویت
کالبدی ،مؤلفههای شناختی(هویت مکانی) ،مؤلفههای احساسی-عاطفی ،مؤلفههای رفتاری(وابستگی مکانی) ،مؤلفههای
اجتماعی-فرهنگی ،مؤلفههای فردی ،ترکیب جمعیتی ،سالمت اجتماعی ،ایمنی و امنیت اجتماعی ،آسیبپذیری
اجتماعی ،تغییرپذیری و تنوعپذیری ،تطبیقپذیری ،عدالت در توزیع و دسترسی به منابع ،ظرفیت اجتماعی (طبق
جدول )5میباشند که بر این مبنا ،شاخص های فوق به عنوان مهمترین و اثرگذارترین شاخصهای تابآوری اجتماعی
درمجموعههای زیستی تلقی میشوند .در این میان میتوان به اثرگذارترین بعد بر تابآوری اجتماعی مجموعههای
زیستی از جمله سرمایه اجتماعی اشاره کرد؛ این بُعد از تابآوری اجتماعی با بررسیهای انجام شده ،در پرسشنامه
اولیه ،دارای شش شاخص از جمله شبکههای اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،پویایی اجتماعی،
فعالیتهای اجتماعی و هنجارهای اجتماعی بوده است؛ که با بررسیهای انجام شده با تحلیل عاملی اکتشافی(طبق
جدول )5مشخص شد ،از بین این شاخصها چهار شاخص(شبکه اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،انسجام اجتماعی و
هنجارهای اجتماعی) با مجموع واریانس  27/96درصد دارای اثرگذاری بیشتری نسبت به سایر شاخصها هستند.
همچنین برای پاسخ به سوال دوم پژوهش میتوان استنباط کرد که علت ماندگاری و تابآوری برخی محالت نسبت
به سایر بافتها و محالت طبق اظهار نظر ساکنان محالت وجود عواملی از جمله :اعتماد اجتماعی در بین اهالی نسبت
به سازمانها و نهادهای محلی ،حمایت عاطفی بین اهالی محالت ،میزان پیوند اجتماعی و قومی در بین اهالی محله،
میزان وساطت اجتماعی در بین مردم محلی ،احساس امنیت در محیط محالت از سوی اهالی ،فضاهای با ارزش معنوی
و تاریخی در سطح محله ،ساخت و بافت محله ،هویت مکانی و تاریخی محله ،میزان تعلق خاطر نسبت به بافت و فرم
محله و وجود امنیت اجتماعی در سطح محله و  ...میباشند(جدول شماره.)5
با توجه به سوال سوم پژوهش طبق نظر اهالی و ساکنان محالت کلپا ،کبابیان و حاجی؛ مدلی میتواند در راستای ارتقا
تابآوری اجتماعی در مجموعههای زیستی تبیین گردد که بهطور چشمگیری توانایی پاسخگویی به نیازهای اهالی
مجموعههای زیستی و توانایی برطرف کردن مخاطرات و آسیبهای اجتماعی موجود در مجتمعها را دارا باشد .با
مقایسه همسو و غیر همسو بودن نتایج پژوهشهای مختلف و نتایج حاصل از این پژوهش مشاهده شد که برای سنجش
تابآوری اجتماعی شاخصهای مختلفی وجود دارد که با توجه به شرایط مکانی هر منطقه باید شاخصهای متناسب
در نظر گرفته شود.
بدین منظور پیشنهادهای زیر ارائه میگردد:
 پیادهسازی اصول حکمروایی خوب محلی در مجموعههای زیستی در شهر همدان؛ با توجه به رویکرد حکمرواییخوب محلی میتوان زمینههای مختلف مشارکت مردم در امور شهری را فراهم نمود؛ که این الگو میتواند گام مهمی
در زمینه ارتقاء سرمایه اجتماعی اهالی مجموعههای زیستی باشد.
 فعالسازی جوامع مدنی در مجموعههای زیستی در شهر همدان؛ تعداد سازمانهای مردم نهاد در این شهر بسیارکم بوده و تقریباً بیشتر سازمانهای مردمنهاد غیرفعال هستند ،فعالسازی و نمود جوامع مدنی در مجموعههای زیستی،
میتواند ابزار مهمی برای بازساخت مناسب فضای ذهنی در کل شهر باشد.
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 امر ساماندهی فضای عینی نظیر مرکز محله و مسجد محله میتواند باعث افزایش اعتماد نهادی ساکنان گردد؛ درنتیجه ،این اعتماد نهادی ،باعث تقویت احساس شهروندی و به تبع آن ،افزایش تعلق مکانی میگردد.
 خلق محیطهای متشکل از شبکههای اجتماعی با برنامهریزی و ارائه طرحها و راهکارهای مناسب؛ افزایش تعامالتاجتماعی و فراهم نمودن زمینههای مشارکت گروههای مختلف در برنامههای فرهنگی ،مذهبی ،آئینی – مناسبتی و
اجتماعی به منظور تقویت شبکههای اجتماعی؛ افزایش حس وحدت و همبستگی بین ساکنین از طریق توانمندسازی
افراد و بهرهگیری از سرمایههای اجتماعی شناسایی شده در محالت
 ترویج سبک زندگی پایدار از طریق تنوعبخشی فعالیتی و عملکردی و توزیع عادالنه فرصتها و خدمات آموزشی،رفاهی ،فرهنگی ،درمانی ،امدادی و....؛ توجه به فرهنگ بومی و بهرهگیری از ارزشها و اشتراکات فرهنگی و نمادین
جهت ایجاد سرزندگی ،تقویت حس تعلق به مکان و همپیوندی بین ساکنین و خاطرهانگیزی مکان در محالت
 دسترسی مطلوب به مراکز خدمات محلی و توزیع عادالنه خدمات و امکانات روزمره در فضاهای عمومی محالت،نقس بهسزایی در تابآوری اجتماعی ایفا مینماید.
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