سنجش و ارزیابی شاخصهای تابآوری اجتماعی محالت مسکونی (مطالعه موردی
محالت سنتی شهر همدان
چکیده
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 میباشد .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 براساس واریانس
تبیین شده بیشترین رتبهبندی در بین سایر ابعاد را دارند؛ که در این میان ،اعتماد اجتماعی اهالی نسبت به سازمان
ها و نهادهای محلی با بار عاملی 0/795درصد مهمترین متغیر تشکیلدهنده شاخص شبکه اجتماعی با واریانس
کل 8/620درصد میباشد.
اهداف پژوهش:
 .1بررسی عوامل مؤثر و مؤلفههای مطرح در مقوله تابآوری اجتماعی در محالت سنتی و بافتهای مسکونی.
 .2تدوین چارچوب جامع تابآوری اجتماعی به منظور سنجش؛ ارزیابی و اولویتسنجی مؤلفههای تابآوری اجتماعی
در محالت.
سؤاالت پژوهش:
 .1مؤلفهها و شاخصهای اثرگذار و ارتقادهنده تابآوری اجتماعی در محالت کدامند؟
 .2علت ماندگاری و تابآوری برخی از محالت نسبت به سایر بافتها و محالت چیست؟
کلیدواژهها :تابآوری ،تابآوری اجتماعی ،مجموعههای زیستی ،محالت شهر همدان.

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 .روش-
های 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, 209و 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،
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اعتماد اجتماعی ،تعامالت اجتماعی ،گروه های اجتماعی) بر افزایش تابآوری جامعه مورد پژوهش و توسعه مجدد
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 نشاندهنده 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, 70
تاپسوان 8و همکاران ( )2018در مقالهای تحت عنوان "تنظیمات برای محالت و خانههای پایدار ،قابل زندگی و تابآور:
نمونه موردی کانبرا ،9استرالیا" 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 گروه
های شرکت کننده بود ( .)Tapsuwan et al., 2018, 133-134پژوهشی توسط محمدپورلیما و همکاران ()1399
با عنوان« تاب آوری 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:1399 ،
 .)97عباداهللزاده 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(عباداهلل
زاده ملکی و همکاران .)45 :1398 ،ارتباط 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
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تائید شده است) استفاده شد .مقدار روایی پرسشنامهها  0/892و مقدار ضریب کرونباخ نیز برابر  0/784میباشد که
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.
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
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 بافت ها 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 د ارد 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 زمینه های 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.
 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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