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  چکیده 

آوري اجتماعی ظرفیت یک جامعه یا اجتماع براي مقابله و انطباق با اختالالت و تغییرات است. تاب
جتماعی آوري اجتماعی به مشخصات اجتماعی یک جامعه از جمله سن، جنس، معلولیت، وضعیت اتاب

رغم داشتن پیشینه کند. شهر اصفهان علیو اقتصادي پرداخته و بحث سرمایه اجتماعی را مطرح می
برد. هدف این پژوهش تاریخی، فرهنگی و اجتماعی از بزهکاري اجتماعی، جرم و بیکاري رنج می

ر مبانی گانه شهر اصفهان است. پس از مروري بآوري اجتماعی در مناطق پانزدهسنجش میزان تاب
شوند. آوري اجتماعی محسوب میشاخص استخراج  شده و به عنوان مبناي سنجش تاب 22نظري 

، 1394، سالنامه آماري1390ها از طریق سرشماري تحلیلی است. داده-روش پژوهش به صورت توصیفی
ت هاي پژوهشی (طرح نیازسنجی عمومی شهروندان، شهرداري اصفهان) و مقاالنتایج برخی از طرح

می  Topsis Solverافزار و نرم Topsisشده است. تکنیک سنجش و ارزیابی، تکنیک  آوريجمع مرتبط
اصفهان به دلیل تعداد مطلوب مراکز  3آوري اجتماعی، منطقه دهد که تابباشد. نتایج نشان می

نترنتی و ونقل عمومی، خدمات ایدرمانی، رضایت از دسترسی به حمل-تاریخی، مراکز بهداشتی -مذهبی
شود و پس از آن مناطق آور اجتماعی محسوب میامنیت؛ خیلی باال است و به عنوان بهترین منطقه تاب

به دلیل بیکاري، جرائم و رفتار اجتماعی نامناسب،  6و  2اند. مناطق هاي بعدي قرار گرفتهدر رتبه 1و  5
  باشند.ی ضعیفی میآوري اجتماعترین منطقه، سایر مناطق داراي تاببه عنوان ضعیف

  .شهر اصفهان ؛تکنیک تاپسیس ؛بخشیتعادل ؛آوري اجتماعیتاب ؛هاي اجتماعیویژگیها: کلید واژه
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  لهمقدمه و بیان مسأ - 1

شود، ایجاد ریزي و طراحی شهري مطرح میهایی که در برنامهترین ایدهامروزه یکی از مهم
جتماعی ازجمله جرم، بیکاري و بزهکاري هاي اآور و مقاوم در برابر بحرانشهرهاي تاب
 و است متفاوت دیگر فرد به فردي از که است ویژگی نوعی آوريتابباشد.  اجتماعی می

 عملی و فکري گريحالاص خود سااس بر و یابد کاهش یا کرده رشد زمان مرور به تواندمی
 گاهیسکونتو جوامع  امروزه عمدتاً شهرها .گیرد شکل زندگی خطاي و آزمون روند در انسان

وقوع انواع سوانح  معرض درکه به لحاظ مخاطرات طبیعی  اندشدهایجاد یا بنا  هاییمکاندر 
هستند. نگاهی  ساختانسانانواع سوانح  تکنولوژي در معرض هايپیشرفتطبیعی و یا به دلیل 

و کاهش  ايمقابلهداشته، بیشتر نگاه  در مدیریت سوانح و مدیریت شهري وجود تاکنونکه 
 حکومتی هايظرفیت و هانظام در و هستند ملی رشد محرکه قوه مخاطرات بوده است. شهرها

. اندکرده مختل را شهري زندگی طبیعی رخدادهاي و حوادث تاریخ، طول در. هستند پویا خود
 طوربه انسان ساخته خطرپذیري از ناشی اضطراري موارد و زلزله، ،وهواآب شدید تغییر

 فوق دالیل بنابر کنند.می تهدید دستخوش را شهرها رونق و آورندمی فشار مردم بر ايندهفزای
 به دستیابی هاياستراتژي و شهري طراحی از بخشی باید بالیا خطرپذیري کاهش و آوريتاب

   باشد. پایدار توسعه
 ا،شهره پویایی و تغییر د،رش و کنیم یمعرف زنده ودموج یک عنوان به را شهر اگر 

 که شهري ساختن حتی و یافتن جهان، تمام در بپذیریم، را پیرامونش محیط نیز و شهروندان
 به یا و باشد آوريتاب هايشاخص و هامؤلفه تمامی در مطلوب وضعیت داراي کامل طور به

 است مهم آنچه اما. است پذیرامکان ندرت به دهد پوشش جامع صورت به را هاآن همه عبارتی
 سمت بهها آن گامبهگام حرکت و شهري مدیریت مردمانش، شهرها، این خیزش و اراده

 پذیرفتن سویک از. است آور تاب شهرهاي جهانی معیارهاي به شدن ترنزدیک و آماده شهرهاي
 سایر در آوريتاب تحقق زیربناي و اساس و پایه شهر یک اجتماعی آوريتاب که موضوع این

 سایر میان در فرهنگی اجتماعی مؤلفه بودن پیشرو دیگر ییسو از و هست نیز آن ابعاد
 با را ارتباط بیشترین که بعدي عنوان به ایران شهرهاي آوريتاب اجتماعی، ابعادهاي مؤلفه
 در را اصفهان جمله از ایران شهرهاي بتوان که شودمی باعث دارد، جامعه و شهروندان مردم،

اما امروزه مشکالت اجتماعی  .دانست آوريتاب ارتقاي مسیر در و آورتاب نسبتاً شهري کل،
موجود در شهر اصفهان (به عنوان یک شهر تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، توریستی و گردشگري) 
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آوري اجتماعی در شهر مانند بزهکاري اجتماعی، جرم و بیکاري، باعث شده تا از میزان تاب
گانه اصفهان به عنوان نمونه موردي انتخاب زدهاصفهان کاسته شود؛ لذا در این مقاله مناطق پان

آوري اند. سؤالی که در پایان پژوهش به آن پاسخ داده خواهد شد، این است که میزان تابشده
باشد؟ بدین منظور پس از مروري بر مبانی اجتماعی در مناطق شهر اصفهان به چه صورت می

این  استخراج گردیده و در ادامه آوري اجتماعیهاي تابنظري پژوهش، معیارها و شاخص
اند. در پایان این پژوهش راهکارهایی براي افزایش ها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتهشاخص

  شود.آوري اجتماعی ارائه میتاب

  هدف پژوهش - 1- 1
 گانه شهر اصفهانآوري اجتماعی در مناطق پانزدهسنجش میزان تابهدف این پژوهش 

  گیرد.مورد بررسی قرار میباشد که در ادامه می

  پیشینه پژوهش - 2

  هاي تجربیپژوهش - 1- 2
 شاخص و آوريتاب مفهومی تبیین عنوان تحت ايمقاله در) 1390(دیگران  و رفیعیان

 تاب مفهومی چارچوب گسترشبا هدف  (CBDM)محور اجتماع سوانح مدیریت در آن سازي
 تبیین بهاز روش توصیفی تحلیلی  و با استفاده محور اجتماع سوانح مدیریت در آوري

 هايمدل و پرداخته محیطی- کالبدي و نهادي اقتصادي، اجتماعی، ابعاد در مطلوب هايشاخص
 ابعاد تعیین عنوان تحت ايمقاله در) 1391(دیگران  و بهتاش فرزاد. کندمی تشریح را آوريتاب

 مقاومت و ایجاد تاریخ سیر به یبا استفاده از روش توصیفی تحلیل اسالمی شهرهاي هايمؤلفه و
 آن از پس و کنندمی یاد تحمل ظرفیت عبارت با آوريتاب از و پرداخته بالیا برابر در شهرها

 سیستمی نگرش بر مبتنی رویکرد با ظرفیت ارزیابی الگوي از شهري آوريتاب بررسی براي
 مشخص را اسالمی شهر وريآتاب براي پیشنهادي هايمؤلفه و ابعاد نهایت در و کرده استفاده

 جوامع نهادي و اقتصادي آوريتاب ارزیابی عنوان تحت ايمقاله در) 1392( رضایی .کنندمی
هاي آوري خانوارهاي ساکن در محلهبا هدف ارزیابی میزان تاب طبیعی، سوانح برابر در شهري

با سانحه احتمالی  ها در مواجههشهر تهران جهت شناسایی میزان ظرفیت و توانایی بازگشت آن



 230.........................................................آوري اجتماعی در مناطق شهري اصفهانسنجش میزان تاب 

 آوريتاب بر مؤثر عوامل و هاشاخص ابتداتحلیلی،  -زلزله، با استفاده از روش بررسی توصیفی
 و پردازدمی تهران محالت در هاشاخص ارزیابی به سپس و شناسایی را نهادي و اقتصادي
بیلین و  .کندمی بنديرتبه نهادي و اقتصادي آوريتاب هايشاخص نظر از را تهران محالت

با هدف به  شهري آوريتاب ايبر حکمرانی عنوان تحت ايمقاله در )2015( 1ویلکینسون
محیطی و ساختار اجتماعی و با روش توصیفی جریان انداختن قطع ارتباط میان وقایع زیست

  و اجتماعی ساختار پیوند و پردازدمی استرالیا در اجتماعی ساختار انحطاط علل به تحلیلی
 و هاسیاست ضعف و قوت نقاط که گیردمی نتیجه و کندمی بیان را محیطیزیست وقایع
- اجتماعی آوريتاب ساخت شونده، دگرگون بالقوه فرایندهاي موارد برخی در و هاپروژه

 عدالت کتاب در) 8213( 2هاروي .کنندمی تشویق آینده تحقیقات براي را محیطیزیست
 خدمات اجتماعی، خدمات نقل، و حمل وسایل وراك،خ مانند مباحثی به شهر و اجتماعی
 تاسیسات، مصرفی، کاالهاي مسکن، زیست، محیط به مربوط خدمات تحصیالت، بهداشتی،
وجه تمایز این پژوهش با سایر  .کندمی بیان شهر یک در عدالت اساسی الزمه را آن و پرداخته
خشی در مناطق شهري اصفهان، بآوري اجتماعی و تعادلها، توجه صرف به مبحث تابپژوهش

آوري اجتماعی و سنجش آن در مقیاس مناطق شهري و در نهایت هاي تابشناسایی شاخص
  باشد.می Topsisبندي مناطق شهري اصفهان با استفاده از تکنیک رتبه

  چهارچوب نظري - 2- 2

  آوريتاب - 1- 2- 2
 ).2013، 3ولر و رابینسون(پلتز ف کنیمطور فزاینده شکننده زندگی می ما در یک محیط به

 ).2014، 4(اوزل و مکا پردازندآور به نتایج مثبت ناشی از تغییرات و تحوالت میشهرهاي تاب
 است شهري توسعه اهداف به دستیابی به منجر شهري مناطق اجتماعی آوريتاب افزایش

آوري براي تابآوري وابسته هستند. مفهوم ها براي بقا به تابانسان). 2012، 5(بانک جهانی

                                                        
1 Beilin & Wilkinson 
2 Harvey 
3 Platts-Fowler & Robinson 
4 Ozel & Mecca 
5 The World Bank 
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ي مهم در نکته ).2009، 6(پراساد و همکاران پذیري مناطق مختلف شهري استدرك آسیب
که مشابه سیستم قبل از آوري در یک سیستم شهري درصورتیاینجا این است که بازیابی تاب

بروز حادثه انجام شود، ممکن است باعث تضعیف سیستم شود و بیشتر در معرض بروز یک 
 2002در سال  8لینچ ).2008، 7(الشانسکی، جانسون، هورن و نی گیردآینده قرار می حادثه در

دهد این امر به تقویت پیوست مکان و پردازد و توضیح میبه بیان تعامل بین انسان و مکان می
آوري در ایجاد هویت و همچنین ایجاد شرایطی براي تعامل افراد با هم شده و باعث ارتقاء تاب

آوري به عنوان مشخصه اصلی تاب ).2011، 9(کوالیک و گورالدا شودتلف شهري میمناطق مخ
یک ابزار این است که  بهترین مقیاس، مکان و شیوه مداخله را براي رسیدن به حداکثر سود و 

تعاریف و مفاهیم  1در جدول ). 2011، 10(برایانت و آلن دهدصرف حداقل هزینه نشان می
  بیان شده است. آوري به صورت خالصهتاب

  آوريشناختی در ارتباط با تابنظریات جامعه - 2- 2- 2
 بافت به توجه با را افراد آوري تاب مدل این در: اجتماعی – شناختی بوم سیستم نظریه

 و است کرده تعریف بزرگتر جامعه ابعاد سایر و هاهمسایه خانواده، دوستان، مانند خود ارتباطی
 جامعه به مربوط خصوصیت شامل بلکه داند،نمی افراد فرد به منحصر خصوصیت یک فقط را آن

 درونی دنیاي شبکه این است. گذارتاثیر ارتباطی شبکه به مربوط واکنش یک آورياست. تاب
 چون عواملی حتی که شودمی شامل را جامعه ابعاد سایر و مدرسه، همسایه خانواده، افراد

 پژوهش با مطابق. دارند نقش آن در نیز روریسمت بزرگ اقتصادي جرائم علمی و هايسیاست
 به مربوط خاص ابعاد فرهنگی و بافتی نظر از که است کلی مفهوم یک آوريتاب آنگار میشل

 در که( کودك زندگی مختلف ابعاد بر جامعه بافتی و فرهنگی الگوهاي عبارتی به دارد، را خود
 آوريتاب شده ادراك معنی به آوريتاب دابعا طرفی از گذارد.می تاثیر) دارد نقش آوريتاب

                                                        
6 Prasad et al 
7 Olshansky, Johnson, Horne & Nee 
8 Lynch 
9 Kowalik & Guaralda 
10 Bryant & Allen 
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 مادي، منابع به دسترسی از: عبارتند که است مختلف زمینه هفت در آن هايتجربه تفاوت
 قدرت و کنترل احساس اجتماعی، عدالت فرهنگی تبعیت و هویت احساس فردي، بین ارتباط

ظرفیت سیستم  کاري:). نظریه سیستماتیک ابت1391نیا و بازیاري میمند، (صفاري همبستگی
و در نتیجه هویت  ازخوردها تا زمانی که اساسا در همان کارکرد، ساختار، ببراي تحمل شوك

آوري از چه به چه چیزي است؟ و توانایی سیستم تاب آوري:نظریه عملیاتی تابحفظ شود. 
نظریه . هاي خارجی و اختالالتبراي حفظ هویت خود در برابر تغییرات داخلی و شوك

هاي خارجی و اختالل به ها و جوامع براي مقابله با تنشتوانایی گروه آوري:شناسی تابجامعه
نظریه سیستم اجتماعی مثابه یکی از نتایج تغییرات اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی. 

آوري براي جذب محیطی و اجتماعی بر مبناي تابهاي زیستظرفیت سیستم اکولوژیکی:
، پور و عادلی(داداش اختارهاي ضروري، فرایندها و نظرها حفظ شوداختالالت مکرر تا س

1394.(  

  )تعادل بخشینظریه عدالت فضایی ( - 3- 2- 2
 امکانات، اساسی، نیازهاي از دیدگاه دیوید هاروي، هدف از عدالت فضایی، توزیع عادالنه

 که هیچ ايگونه به است؛ شهر مختلف مناطق و محالت میان در شهري خدمات و تسهیالت
 فضایی از امکانات، برتري برخورداري نظر از دیگر محله یا منطقه به نسبت ايمنطقه یا محله

 توجه با برخورداري سرانه لحاظ از عالوه به باشد؛ شده برابر رعایت دسترسی اصل و باشد نداشته
ایی ). عدالت فض1382زیادي نباشد (هاروي،  اختالف شهر از منطقه هر در جمعیت میزان به

 عنصر فضا که آنجا از محیطی) نیست و و اقتصادي عدالت (اجتماعی، هايمستقل از دیگر فرم
مفاهیم عدالت  انواع مرکز به عنوان تواندمی فضایی هاست، عدالتآن پیونددهنده و مشترك

 پیش از داده یک جدید، فضا اجتماعی هاينظریه ). در1394پور و عادلی، عمل کند (داداش
 توسط است داشته لفور بیان که گونههمان بلکه باشد؛ بخشرهایی صرفا که یستن موجود
 نظر در اجتماعی گرانکنش با دیالکتیکی رابطه یک در باید رواین از و شودتولید می جامعه
 سویک از دارد؛ یعنی وجود دوسویه و متقابل رابطه یک جامعه و فضا بین واقع در .شود گرفته

 از و دهدمی تغییر خود نیازهاي با مطابق آنرا و دهدمی شکل فضا به که است نیاجتماع انسا این
تعیین  را انسان هايفعالیت نوع و برداريبهره نحوه آن، امکانات و فضا یک هايدیگرسو ویژگی

آوري و تعادل بخشی به این معناست که  براي افزایش ). ارتباط بین تاب1991لفور، کند (می
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یک شهر باید یک توزیع عادالنه بین امکانات، تسهیالت و خدمات شهري در  آوري درتاب
  مناطق شهري وجود داشته باشد.

  آوري: تعاریف و مفاهیم تاب1جدول 
  منبع  تعاریف

  آوريتاب

ظرفیت یک سیستم براي جذب آشفتگی، تحمل تغییرات و حفظ 
  کارکرد اصلی، ساختار، هویت و بازخوردهاي آن است.

تاف، آرم (النگ اس
استرانگ، پرین، پارکر و 

؛ اوزل و 2010، 1هیدك
  )2014مکا، 

پذیري مناطق مختلف شهري آوري براي درك آسیبمفهوم تاب
آوري ظرفیت یک جامعه یا اجتماع براي انطباق در مقابل است. تاب

  بروز یک خطر است.

؛ 2009(پراساد و همکاران، 
، 2بیلین و ویلکینسون

2015( 

ظرفیت یک سیستم براي جذب اختالالت و سازماندهی  آوري،تاب
اي گونهي قابل توجه این است که  تغییرات بهمجدد آن است و نکته

  باشد که عملکرد،ساختار، اصالت و بازخوردها را حفظ نماید.

؛ 2010، 3(فولک و همکاران
 )2012، 4چلري و همکاران

آوري تاب
  شهري

 جوامع .است انسانی جوامع و فیزیکی هايسیستم از پایدار شبکه
هستند که عبارتند از  شهرستان از نهادي و اجتماعی اجزاي انسانی
صورت دائم و یا موقت که هاي انسانی رسمی و غیررسمی بهانجمن

در یک منطقه شهري وجود دارند، مانند: مدارس، واحدهاي 
  ها، و .. است. ها سازمانهمسایگی، آژانس

؛ 2003، 5(گودزچالک
، 6رگاسی و ون تیمرنفو

2014( 

آوري شهري توانایی یک شهر به آشکارسازي یک تهدید و تاب
مقاومت در برابر آن، سازگاري و بهبود یافتن اثرات آن، کارآمدي و 
به موقع بودن، شامل حفاظت و مرمت ساختارها و توابع اساسی آن 

  است. 

، 8؛ کول2014، 7(گوزمان
؛ پلتز فولر و 2013

  )2013رابینسون، 

                                                        
1 Longstaff, Armstrong, Perrin, Parker & Hidek 
2 Beilin & Wilkinson 
3 Folke et al 
4 Chelleri et al 
5 Godschalk 
6 Forgaci & Van Timmeren 
7 Guzman 
8 Cole 
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  منبع  تعاریف
آوري شهري، ظرفیت شهرستان به ارائه کاالها و خدمات انسانی تاب

وهوا بوده و محیطی در زمینه کمبود منابع و تغییرات آبو زیست
ها براي انسان شود.صورت عادالنه میاین امر موجب تضمین رفاه به

  آوري وابسته هستند.بقا به تاب

؛ 2012(چلري و همکاران، 
  )2009ان، پراساد و همکار

آوري اجتماعی ظرفیت یک جامعه یا اجتماع براي مقابله و تاب
این شامل توانایی جوامع براي  انطباق با اختالالت و تغییرات است.

خودسازماندهی، تعدیل تنش و افزایش ظرفیت خود براي یادگیري 
آور قادر به پاسخگویی به تغییرات و تنش و انطباق است. جامعه تاب

  ثبت و حفظ وظایف اصلی خود به عنوان جامعه است.در جهت م

؛ 2012(بانک جهانی، 
سازمان کاهش خطر ملل 

؛ آبسامیس، 2012، 1متحد
کوریگان، درو، کمبل و 

  ) 2006، 2سامونته
  منبع: نگارندگان

  هاي سنجش تحقیقمتغیرها و شاخص - 4- 2- 2
گانه مناطق پانزدهدر  اجتماعی آوريتاب هایی براي سنجش میزانشاخصدر این قسمت 

. همچنین نوع تاثیرگذاري این با توجه به مبانی نظري پژوهش استخراج شده است شهر اصفهان
در جدول  آوري اجتماعی در کالن شهر اصفهان بیان گردیده وها در ارزیابی میزان تابشاخص

  .شودمیزیر ارائه 

  یاجتماع يآورتاب يهاو شاخص ارهای: استخراج مع2جدول 
آوري یارهاي تابمع

نوع   زیرمعیارها  اجتماعی
  منابع  تاثیرگذاري

  سواديبی  عدالت در آموزش
  آموزش شهروندي

  منفی
  )2007، 3(گال  مثبت

  سن
  درصد جمعیت غیر سالمند

  میانگین سنی
  جمعیت رشد نرخ

  مثبت
  منفی
  مثبت

، 4(کاتر، بورتون و امریچ
  )2007؛ گال، 2010

  )2008، 5آنگار(  مثبت به دسترسی از ترضایامکان دسترسی به 

                                                        
1 The united nations office for disaster risk reduction 
2 Abesamis, Corrigan, Drew, Campbell & Samonte 
3 Gall 
4 Cutter, Burton & Emrich 
5 Ungar 
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  عمومی ونقلحمل  ونقلحمل
  )2007، 1(گال  مثبت  اینترنتی خدمات از رضایت  ظرفیت ارتباطی
 )2010(کاتر و همکاران،   منفی  خواهتوان جمعیت درصد  نیازهاي خاص

  پوشش بهداشتی

  درمانگاه
  شهري بهداشت پایگاه

  شهري درمانی بهداشتی مرکز
  اشتیبهد امکانات از رضایت

  بیمارستان

  مثبت
  مثبت
  مثبت
  مثبت
  مثبت

؛ 2010(کاتر و همکاران، 
 )2012، 2کمفیلد

  )2010(کاتر و همکاران،   مثبت  فرهنگ هايخانه و زبان کانون  مهارت زبان

  آسیب اجتماعی

  بیکاري
  جرم
  ایمنی

  کاربران امنیت

  منفی
  منفی
  مثبت
  مثبت

  )2007، گال(

سون، بوند، برنز، وال ل(او  مثبت  رفتار اجتماعی مثبت  معاشرت پذیري
 )2003، 3برودریک و ساویر

 )2003(اولسون و همکاران،   منفی  سرپرست نیازمند  حمایت خانوادگی

 )2008(آنگار،   مثبت  تاریخی-مذهبی مراکز تعداد  فرهنگی

حس وابستگی به 
  )2012(بانک جهانی،   منفی  میزان مهاجرت  مکان

  منبع: نگارندگان

  تحقیق روش - 3
 در آماري جامعه. باشدمی کاربردي هدف ازنظر و تحلیلی - توصیفی روش ازنظر حاضر قالهم

 ابتدا در پژوهش این در .باشندمی اصفهان شهر اصفهان گانهپانزده مناطق ساکنین پژوهش این
 سپس گردیده، تهیه اجتماعی آوريتاب به مربوط اطالعات اي،کتابخانه مطالعات از استفاده با

 شاخص 22 شامل پژوهش این. شده است استخراج اجتماعی آوريتاب ابعاد و هامؤلفه
 و آمار دفتر ریزيبرنامه معاونت از هاشاخص این به مربوط اطالعات و باشدمی اجتماعی

                                                        
1 Gall 
2 Camfield 
3 Olsson, Bond, Burns, Vella-Brodrick & Sawyer 
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 در اجتماعی آوريتاب میزان سنجش است. براي شده آوريجمع اصفهان شهرداري اطالعات
و همچنین از نظر  Topsis Solver افزارنرم یس،تاپس تکنیک از اصفهان شهر مناطق

اند) آوري انتخاب شدهکارشناسان مختلف (این افراد از جامعه علمی و آکادمیک در حوزه تاب
 توضیح ذیل شرح به آن استفاده مراحل که شده ها استفادهبراي دادن ضریب اهمیت به شاخص

ستفاده نشده و تمام اطالعات مورد اي ادر این پژوهش از هیچ پرسشنامه .است شده داده
آوري اجتماعی در مناطق شهر اصفهان، از منابع استفاده در این تحقیق براي ارزیابی میزان تاب

هاي اطالعاتی شهرداري اصفهان که در باال ذکر گردید و اینکه تمام اطالعات مربوط به شاخص
آوري شده است. جام گردیده، جمعهاي تحقیقاتی توسط شهرداري اصفهان انآوري در پروژهتاب

 Topsis Solverفزار آوري از نرمهاي تاباز طرفی دیگر با توجه به اینکه براي ارزیابی شاخص
باشد) استفاده شده و همچنین به دلیل (این نرم افزار، یک تکنیک جدید در روش تاپسیس می

باشد، لذا این مراحل براي میاینکه مراحل تاپسیس در نرم افزار فوق دقیقا شببه مراحل زیر 
  گردد.تاکید بیشتر به صورت خالصه در زیر بیان می

  گانه اصفهانپانزدهبندي مناطق در اولویت Topsisتبیین تکنیک  - 1- 3
 در کارآمد ولی ساده روشی شاخصه، چند گیريتصمیم روش یک عنوان به تاپسیس

 .است شده مطرح هوانگ و چن سطتو 1992 سال در روش این. شودمی محسوب بندياولویت
 ،سنجیامکان هايزمینه در کاربردي هايطیف با ایران در تاپسیس مدل از استفاده سابقه

 الگوریتم .است شده آغاز محدود شکل به 1370 دهه آغاز از عملکرد ارزیابی و بندياولویت
 شبیه طریق از هاگزینه بندياولویت براي قوي بسیار جبرانی شاخصه چند تکنیک یک تاپسیس

 .باشدمی آلایده جواب به نمودن
 و آل ایده جواب از را فاصله ترینکوتاه بایدمی شده انتخاب گزینه تاپسیس، روش در

mماتریس روش، این در .باشد داشته جواب ناکارآمدترین از را فاصله  دورترین n داراي که 
m و گزینه n است آن روش این مهم امتیازات از .گیردمی قرار ارزیابی مورد باشدمی شاخص 
 مدل این در .نمود استفاده ذهنی و عینی معیارهاي و هاشاخص از توانمی همزمان طوربه که

 و بوده کمی نوع از بایستی معیارها به شده داده نسبت مقادیر تمامی ریاضی محاسبات جهت
 نمود تبدیل کمی مقادیر به را هاآن بایستی معیارها، هب شده داده نسبت بودن کیفی صورت در

  .)1387(اکبري و زاهدي کیوان، 
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  Topsisتکنیک مراحل  - 2- 3

  :)1(رابطه  شاخص n  و گزینه m  اساس بر هاداده ماتریس تشکیل -1
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  :2 ابطهر طریق از استاندارد ماتریس تشکیل و هاداده نمودن استاندارد -2
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ماتریس واقع در. برخوردارند باالتري وزن از بیشتر اهمیت داراي v مقادیر ضربحاصل 
 .)3(رابطه  باشدمی خود به مربوط اوزان در شاخص هر ارداستاند
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 با را آن که) شاخص هر عملکرد باالترین( آل ایده آلترناتیو از آلترناتیو امین i فاصله تعیین -4
 *A 4(رابطه  دهندمی نشان(. 

    * max , minij ijii
A v j J v j J     

 * * * *
1 2, v ,..., vnA v  

با  را آن که) شاخص هر عملکرد ترینپایین( حداقل آلترناتیو امین i فاصله تعیین -5 A  
 .)5(رابطه  دهندمی نشان

    min , maxij iji i
A v j J v j J     

 1 2, v ,..., vnA v    

 آلترناتیو براي ايفاصله معیار تعیین - 6 *
iS  حداقل آلترناتیو و آل ایده) 6(رابطه iS  

 :)٧ رابطه(

 2* *

1

n

i ij j
j

S v v
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1
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i ij j
j

S v v 



  

 آلترناتیو يفاصله مجموع بر حداقل، تقسیم آلترناتیو يفاصله با است برابر که ضریبی تعیین -7
iS حداقل  آل  ایده آلترناتیو يفاصله و*

iS با را آن که *
iC 8 يرابطه از و داده نشان 

 .شودمی محاسبه

  :4رابطه 

  :5رابطه 

  :6رابطه 

  :7رابطه 
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*میزان اساس بر آلترناتیوها بنديرتبه -8
iC .  

0*بین قفو میزان 1iC  راستا این در. است نوسان در* 1iC  باالترین يدهندهنشان 
* و رتبه 0iC  1387(اکبري و زاهدي کیوان، است  رتبه کمترین يدهندهنشان نیز(.  

  هاي پژوهشیافته - 4
شهر اصفهان می باشد. شهر اصفهان مرکز استان محدوده و قلمرو پژوهش در این مقاله 

طول  يشهر قرار دارد. شهر اصفهان دارا نیتهران و در جنوب ا يلومتریک 435در  اصفهان و
و  قهیدق 38درجه و  32 ییایو عرض جغراف یشرق هیثان 40و  قهیدق39درجه و  51 ییایجغراف

و در خارج  شودیم میتقس يقه شهرمنط پانزدهآن به  ي. محدوده شهرباشدیم یشمال هیثان 30
شهر و نجف آباد، از جنوب کوه صفه و سپاهان  ینیاز غرب به سمت خم زین ياز محدوده شهر

. در این شودیم یمنته يبه دشت سگز زیشهر و از شرق ن نیشهر، از سمت شمال به شاه
  سی قرار می گیرد.مورد برر گانه شهر اصفهاندر مناطق پانزده یاجتماع يآورتاب زانیممقاله 

  شاخص ذیل استفاده شده است: 22در این پژوهش، از 
 1X- 2؛ نرخ رشد جمعیتX - 3 میانگین سنی؛X- 4 مهاجرت؛X- 5 ؛سواديبیX-  نیازمند

- تعداد مراکز مذهبی - 8Xجمعیت غیرسالمند؛  -7X ؛خواهتواندرصد جمعیت  - 6X سرپرست؛
 -12X درمانی شهري؛-مراکز بهداشتی - 11X شهري؛پایگاه بهداشت  - 10X درمانگاه؛ -9X ؛تاریخی

 -15X عمومی؛ ونقلحملرضایت از دسترسی به  - 14X آموزش شهروندي؛ - 13X بیمارستان؛
 هايخانهکانون زبان و  -17X رضایت از امکانات بهداشتی؛ - 16X رضایت از خدمات اینترنتی؛

رفتار اجتماعی  -22X اربران؛امنیت ک -21X جرم؛ -20X بیکاري؛ - 19X ایمنی؛ - 18X فرهنگ؛
  مثبت.

دهد که از آوري اجتماعی را نشان میهاي تابجدول زیر داده خام و اولیه مربوط به شاخص
هایی افزار شده است. شاخصو وارد نرم شده آوريجمع اصفهان شهرداري اطالعات و آمار دفتر

ترین ضریب اهمیت و که در این قسمت توضیح داده شده، از نظر کارشناسان مختلف بیش

  :8رابطه 



 240.........................................................آوري اجتماعی در مناطق شهري اصفهانسنجش میزان تاب 

ها، شهر اصفهان دارند. بر اساس این دادهآوري اجتماعی کالنتاثیرگذاري را در میزان تاب
-کمترین تعداد مراکز مذهبی 13تاریخی و منطقه -بیشترین تعداد مراکز مذهبی 3منطقه 

 6، منطقه ترین ایمنی براي عابران پیادهپایین 14باالترین ایمنی و منطقه  13تاریخی، منطقه 
بیشترین جرم و منطقه  14کمترین درصد بیکاري، منطقه  13بیشترین درصد بیکاري و منطقه 

بیشترین  9ترین امنیت، منطقه پایین 14باالترین امنیت و منطقه  9کمترین جرم، منطقه  11
  باشند.کمترین رفتار اجتماعی مثبت را دارا می 3رفتار اجتماعی مثبت و منطقه 
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 به دهی وزن براي. دهدمی نشان را معیارها به دهی وزن و تأثیرگذاري نوع یرز جدول

 سنی، میانگین هايشاخص. است شده استفاده زمینه این در متخصصان نظر از معیارها
 در منفی تأثیر جرم و بیکاري خواه،توان جمعیت درصد سرپرست، نیازمند سوادي،بی مهاجرت،

 از پرسش از پس همچنین. دندار اصفهان شهر گانهپانزده ناطقم در اجتماعی آوريتاب میزان
 استخراج هاشاخص نهایی وزن میانگین، محاسبه و هاشاخص اهمیت مورد در متخصصین

 جرم، وامنیت و ایمنی کاربران  هايشاخص که است شده داده نمایش زیر جدول در و گردیده
 مهاجرت و عمومی ونقلحمل به ترسیدس از رضایت هايشاخص و اهمیت بیشترین ترتیب به

  .دارند اصفهان شهر گانهپانزده مناطقآوري اجتماعی در هاي تابشاخص در را اهمیت کمترین
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نرمال نمایش داده  صورتبه Topsis Solverافزار هاي وارد شده در نرمدر جدول زیر داده
شهر اصفهان، تمام اعی در کالنآوري اجتمتر ارزیابی میزان تاببراي محاسبه دقیق شده است.

هاي گوناگون و مختلفی بودند، در این قسمت که به صورت 3هاي خام موجود در جدول داده
دهد که در ها را نشان میماتریس استاندارد این داده 5اند. جدول استانداردسازي و نرمال شده

گانه شهر در مناطق پانزده آوريها از یک نوع و شکل هستند و سنجش میزان تابآن تمام داده
  گیرد.تر انجام میاصفهان راحت



  96تابستان بهار و  /   9 شماره/  ومس دوره/ اجتماعی هاي نهاد شناسی جامعه .............................. 243
 

  
  

  
همانطور که در باال  .شودمیوزن داده  افزارنرمنرمال شده در  هايدادهدر این قسمت به 

ذکر شد، از نظر کارشناسان مختلف در ارتباط با ضریب اهمیت براي هر شاخص استفاده شده، 
وارد شده است. در این  Topsis Solverاخل نرم افزار ها میانگین گرفته شده و دسپس از آن
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هاي داراي اهمیت کمتر از وزن هاي داراي اهمیت بیشتر از وزن باالتر و شاخصراستا شاخص
، حاصلضرب مقادیر استاندارد در 6تري برخوردار هستند. اعداد بدست آمده در جدول پایین

  باشد.براي هر شاخص در اوزان مربوط به آن می 5جدول 
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  هابحث و تحلیل یافته - 1- 4

دهد. با توجه به این آوري مناطق شهر اصفهان را نشان می، میزان تاب1و نمودار  7جدول 
آوري خیلی زیادي دارد و باشد که تاباي در این شهر میجدول منطقه سه اصفهان تنها منطقه

درمانی، رضایت از - بهداشتی  تاریخی، مراکز -عمده دالیل آن، تعداد مطلوب مراکز مذهبی 
باشد. ونقل عمومی و خدمات اینترنتی و امنیت باال نسبت به مناطق دیگر میدسترسی به حمل

منطقه پنج بیشترین تعداد درمانگاه، باالترین امنیت، بیشترین تعداد مهاجر، باالترین میزان 
ترین رضایت از حمل و آموزش شهروندي، باالترین میزان دسترسی به حمل و نقل عمومی، بیش

آوري در آن نقل عمومی، کمترین درصد بیکاري را دارد، و یکی از مناطقی است که میزان تاب
باشد. منطقه یک شهر اصفهان با بیشترین تعداد بیمارستان و رضایت از حمل و نقل زیاد می

مناطق نه، آوري اجتماعی در آن زیاد است. عمومی یکی دیگر از مناطقی است که میزان تاب
تاریخی، ایمنی، -چهار، سیزده و دوازده، به دلیل دارا بودن حد متوسطی از مراکز مذهبی

ها متوسط آوري اجتماعی در آنبیکاري، جرم، امنیت و رفتار اجتماعی مثبت، میزان تاب
باشد. مناطق یازده، ده، چهارده، پانزده، هفت و هشت به دالیلی مانند: باال بودن میزان می
آوري از تاب جرم و بیکاري خواه،توان جمعیت درصد سرپرست، نیازمند سوادي،بی اجرت،مه

ترین تري برخوردار هستند. منطقه دو اصفهان به دلیل باال بودن نرخ رشد جمعیت، پایینپایین
میزان مهاجرت و نیازمند سرپرست، بیشترین درصد جمعیت توانخواه، کمترین تعداد درمانگاه و 

ترین میزان رضایت از درمانی و بیمارستان، پایین-بهداشت شهري و مراکز بهداشتیپایگاه 
دسترسی به حمل و نقل عمومی و خدمات اینترنتی، ایمنی پایین، و منطقه شش شهر اصفهان 

درمانی کم، بیکاري و جرم زیاد، رفتار اجتماعی نامناسب -به دالیلی نظیر، تعداد مراکز بهداشتی
باشند. این مناطق آوري در شهر اصفهان میجمعیت داراي کمترین میزان تاب و نرخ پایین رشد

  در زیر نمایش داده شده است.  1در تصویر 

  گانه شهر اصفهانمناطق پانزده یاجتماع يآورتاب زانیم يبند: رتبه7جدول 
  آوريمیزان تاب  هابندي گزینهرتبه  نام مناطق  ردیف

  لی زیادآوري خیتاب 581/0  3منطقه   1
  آوري زیادتاب  510/0  5منطقه   2
  509/0  1منطقه   3
  آوري متوسطتاب  444/0  9منطقه   4
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  414/0  4منطقه   5
  406/0  13منطقه   6
  400/0  12منطقه   6
  399/0  11منطقه   8

  آوري کمتاب

  398/0  10منطقه   9
  389/0  14منطقه   10
  387/0  15منطقه   11
  366/0  7منطقه   12
  359/0  8منطقه   13
  آوري خیلی کمتاب  333/0  2منطقه   14
  331/0  6منطقه   15

  منبع: نگارندگان

   
   گانه شهر اصفهانآوري اجتماعی در مناطق پانزده: مقایسه میزان تاب1نمودار 
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  گانه اصفهان آوري مناطق پانزده: میزان تاب1تصویر 

  گیرينتیجه بحث و - 5
ها که در بخش نوان گردید وجه تمایز این پژوهش با سایر پژوهشهمانطور که در مقدمه ع

بخشی در آوري اجتماعی و تعادلپیشینه پژوهش به آن پرداخته شد، توجه صرف به مبحث تاب
آوري اجتماعی و سنجش آن در مقیاس هاي تابمناطق شهري اصفهان، شناسایی شاخص

 Topsisفهان با استفاده از تکنیک بندي مناطق شهري اصمناطق شهري و در نهایت رتبه
ها مورد بررسی قرار گرفت. یک شهر هنگامی باشد که در قسمت بحث و تحلیل یافتهمی
 در نزدیکی و متوازن محسوس، رشد از که آور مطرح شودتواند به عنوان یک شهر تابمی

 ایران هايشهراکثر  در .باشد برخوردار مطالعه مورد هايشاخص و معیارها ابعاد، تمامی
 را هاآن همه که کنیم شالت باید. دارد وجود اجتماعی آوريبراي تاب مناسبی بالقوه بسترهاي

 مشارکت اجتماعی، مایهسر اعتقادات، شامل اجتماعی هايداشته و درآوریم بالفعل حالت به
 .کنیم تقویت را اجتماعی هویت و اجتماعی روابط اجتماعی، انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی،
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گانه آوري اجتماعی در مناطق پانزدهدر اینجا به سؤال پژوهش که همان سنجش میزان تاب
آوري اجتماعی در مناطق شهر شود. پس از ارزیابی میزان تابشهر اصفهان است، پاسخ داده می

منطقه سه مشخص شد که  Topsis Solverافزار اصفهان با استفاده از تکنیک تاپسیس و نرم
درمانی، - تاریخی، مراکز بهداشتی  -به دلیل تعداد مطلوب مراکز مذهبی  581/0یاز با امت

ونقل عمومی و خدمات اینترنتی و امنیت باال نسبت به مناطق رضایت از دسترسی به حمل
آوري اجتماعی باشد. میزان تابآوري در بین مناطق اصفهان میدیگر داراي باالترین میزان تاب

زیاد است و عواملی مانند: بیشترین  509/0و  510/0یک به ترتیب با امتیاز در مناطق  پنج و 
تعداد مهاجر و باالترین امنیت، آموزش شهروندي، رضایت از حمل و  تعداد درمانگاه، بیمارستان،

آوري در این مناطق نقش بسزایی نقل عمومی، و کمترین درصد بیکاري بر افزایش میزان تاب
-نه، چهار، سیزده و دوازده به دلیل وجود حد متوسطی از مراکز مذهبی اند. در مناطقداشته

آوري اجتماعی در این تاریخی، ایمنی، بیکاري، جرم، امنیت و رفتار اجتماعی مثبت، میزان تاب
 نیازمند سوادي،بی مهاجرت،باشد. وجود عواملی مانند: باال بودن میزان مناطق متوسط می

در مناطق یازده، ده، چهارده، پانزده، هفت و  جرم و بیکاري خواه،توان جمعیت درصد سرپرست،
آوري کمی برخوردار گردند. منطقه دو و شش به ترتیب با هشت موجب شده، این مناطق از تاب

درمانی کم، بیکاري و جرائم،  -به دالیلی نظیر، تعداد مراکز بهداشتی  ٣٣١/٠و  333/0امتیاز 
آوري اجتماعی را ترین میزان تابپایین رشد جمعیت، پایین رفتار اجتماعی نامناسب و نرخ

  دارند. 
آوري اجتماعی در جوامع در جهت مقابله با با توجه به اهمیت روزافزون مسئله تاب

آوري اجتماعی مناطق منظور افزایش میزان تاببه در این پژوهشهاي اجتماعی، بزهکاري
  شود:تی به شرح زیر ارائه میویژه مناطق مورد مطالعه پیشنهاداشهري به

 در مناطق دو، چهار و شش ایجاد فضاهایی امن جهت افزایش تعامالت اجتماعی  
  فصلی و ساالنه جهت تقویت محالت و انسجام اجتماعی و  هايمهاجرتجلوگیري از

در منطقه سه  همچنین جلوگیري از به هم خوردن تعادل جمعیتی در مناطق شهري
  اصفهان

 در مناطق  اجتماعی در میان جوامع سرمایه میزان افزایش هدف با هاییهبرنام به توجه
  نه، چهار، سیزده و دوازده

 منطقه پنج و یک اصفهان فرهنگی در محالت هايکانون تقویت  
  دو، سیزده، پانزده و چهاربهداشتی و درمانی در مناطق  هايکاربريتخصیص 
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