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 .1دانشجوی دکتری ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .2استادیار ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
 .3دانشجوی کارشناسیارشد ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران

(تاریخ دریافت2931/80/12 :؛ تاریخ پذیرش)2931/21/80 :

چکیده
سرمایة اجتماعی زمانی که بهعنوان شبکههای اجتماعی متشکل از افراد و سازمانها دیده میشود ،میتواند در پیشگیری و آماادهساازی
جامعه در برابر کاهش آثار مخاطرات مفید واقع شود .هدف پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی و مدیریت ریسک زلزله با تأکید
بر تابآوری است .تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش ،توصیفی  -همبستگی است .باهمنظاور راردآوری دادههاای ماورد نیااز
پژوهش از دو شیوة تحلیل اسنادی و نیز پیمایش میدانی بهره ررفته شد .جامعة آماری پاژوهش سااکنان منةقاة  3شاهر تهاران شاامل
 210811نفر بود که براساس فرمول کوکران نمونهای به حجم  908نفر به روش نمونهریاری تااادفی انتخااب شادند .براسااس نتاای
مةالعات اسنادی ،شاخص های پژوهش در بخش سرمایة اجتماعی شامل مشاارکت ،اعتمااد ،همبساتگی و انساجا اجتمااعی ،احسااس
اثررذاری و کارایی و حمایت اجتماعی ،و در بخش مدیریت ریساک زلزلاه شاامل آرااهی ،داناش ،مهاارت و نگارش مایشاوند کاه باا
بهکارریری آزمونهای تی تکنمونهای ،همبستگی پیرسون و رررسیون چندمتغیره تحلیل شد .نتاای نشاان داد وضاعیت شااخصهاای
سرمایة اجتماعی و مدیریت ریسک زلزله در شرایط بهنسبت مناسبی قرار دارد .شاخصهای سارمایة اجتمااعی ناهتنهاا باا شااخصهاای
مدیریت ریسک زلزله رابةة معناداری دارد ،بلکه بر مدیریت ریسک زلزله در منةقة  3شهر تهران تأثیر معناداری دارند.

کلیدواژگان
تابآوری ،سرمایة اجتماعی ،مدیریت ریسک.
 نویسندة مسئول ،رایانامهa.faraji@ut.ac.ir :
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مقدمه
شهرها بهعنوان متراکمترین و بزرگترین سکونتگاههای انساان باهطاور با ساابههای در معار
تغییرات گسترده در محیط فیزیک و به تبع آن ،در سااتتار اتتاااع اارار گرفتاهاناد (

Beumer,

 .)2010, p.1توته به مفاهیم کالبدی و هندس صرف و غفلت از اهداف اتتااع در توسعه ،شهرها
را با چرتة نامطلوب از عدم تعادالت ااتصاادی ،اتتاااع و محایط زیسات  ،روباهرو کارده اسات
(توادزاده اادم و علوی ،5931 ،ص .)48یک از این چالشها ،در حاشیه ارارگرفتن ظرفیاتهاای
محل و مردم (اتتااع و فرهنگ ) در بهبود فرایند مادیریت و برناماهریازی شاهری و ارتهاای
ظرفیتهای شکوفای

است (مطیع لنگرودی و هاکاران ،5938 ،ص.)959

هاهساله مخاطرات طبیع باعث تسارتهاای گساترده باه کواورهای مختلاب ،باهویاهه در
کوورهای در حال توسعه م شود ( .)Charveriat, 2002, p.343بررس نحاوة مواتهاه باا بالیاای
طبیع در ایران حاک از آن است که دولتهای متفااوت بار بازساازی در چرتاة مادیریت بحاران
متارکز باودهاناد (پاورعزت و هاکااران ،5931 ،ص .)93باه هااین دلیات ،تعیاین ساازوکارهای
آمادهسازی در برنامههای توسعه باه منظاور دساتیاب باه پایاداری محیطا و در نتی اة آن کااهش
آسیبپذیری محیط و انسان در برابر مخاطرات طبیع تا حدی مغفول مانده است (

Hansoon et

 .)al., 2008, p.25در سالهای اتیر بیوتر پهوهشهای مرتبط با مخاطرات و سوانح ،پارادایم تود را
از مدل «کاهش تلفات و تسارت» باه یا

مادل تاامعتار تاا آوری اتتااا محلا  ،مبتنا بار

سیستمهای اتتااع و رویکردهای حت مسئله اتتااع تغییر دادهاناد (عیناال و هاکااران،5939 ،
ص .)38براساس این رویکرد ،سرمایههای تانوار برای بهبودبخو به شرایط محات زنادگ تاود،
شامت طیب وسیع از سرمایههای طبیع  ،فیزیک  ،انسان  ،مال و اتتااع است

( Ritchie & Gill,

 .)2011, p.1در این دیدگاه به اادامات و کنش گروه از طریق سارمایههاای اتتاااع موتاود در

1. Prosperity capacity
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تامعه در بین شهروندان توته م شود (اتترمحهه  ،5941 ،ص .)3بهعبارت دیگر ،ترتیبات نهادی،
نهشها و نهادهای تسهیتکنندة روابط برای فعالیت افراد و گاروههاا در سااتتار تامعاه باهعناوان
سرمایة اتتااع  ،توانای مدیریت را ارتها م دهد (.)Sakurai, 2006, p.3
ایران مانند دیگر کوورهای رو بهتوسعه سطح باالی از شهرنوین را ت ربه کرده است که کالباد
فیزیک نواح شهری را کامالً دگرگون کرده است ( .)Soltani et al., 2011, p.22باهطاوری کاه در
حال حاضر ،تاعیت شهری در حدود  38/5درصد است (مرکز آمار ایران .)5931 ،این مسئله به این
معناست که مناطق شهری به مکان اصل بدل م شود که تحت تاثییر بسایاری از بالیاای احتااال
تواهد بود (عبداهللزاده و هاکاران ،5931 ،ص.)1
کالنشهر تهران نیز مانند بسیاری از شهرهای ایران با توته به ارارگرفتن بر روی چنادین گسات
فعال اصل و فرع  ،با پدیدة زلزله مواته است .زلزلة مورخ  13آذر  5931نیز مؤید هاین موضاو
است .عالوه بر وتود گستها ،برتورداری تهران از ویهگ های تاص از تاله بااالبودن تاعیات،
تارکز اکثر مراکز اداری و ااتصادی ،وتود بافتهای فرسوده و پرتراکم و مواعیت ویهه زمینشناس
نیز ،این شهر را در زمرة مراکز حساس اارار ما دهاد .اماا برتا علات آسایبپاذیری شاهروندان،
پایینبودن سطح آگاه و تواناندی آنان برای مهابله با مخاطرات و سوانح اسات .باهعباارت دیگار،
درصورت که افراد از آگاه و مهارت کاف برتوردار بوده و تواناند شده باشند ،ما تاوان امیادوار
بود که هنگام واو زلزله تواهند توانست با واکنش و رفتار مناسب ،تان تود و نزدیکانوان را حفظ
کنند و دچار آسیب تان  ،مال و روح کاتاری شاوند (وزیرپاور و رضاای  ،5931 ،ص .)991باا
توته به آسیبپذیری بسیار باالی منطهة  3شهر تهران (باه سابب وتاود بافاتهاای فرساوده) ،و
ضرورت توته به رویکردهای تا آوری اتتااع در مدیریت ریس
این پهوهش ،بررس تثییر سرمایة اتتااع بر مدیریت ریس
تثکید بر تا آوری محل است.

شهر تهاران ،هادف اصال

زلزلاه در منطهاة  3شاهر تهاران باا
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مبانی نظری و پیشینة تحقیق
اصطالح سرمایة اتتااع را اولین بار لیادا هاان فاان 5در ساال  5351باهکاار گرفات .او سارمایة
اتتااع را گروه از عناصر ملاوس که در زندگ روزانه مردم اغلب مهم هساتند ،مانناد حسان
تفاهم ،دوست و اعتااد ،هادل و ارتباطهای اتتااع بین افراد و تاانوادههایواان تعریاب کارد
(غفاری ،5931 ،ص .)41دربارة تاریخچة مطرحشدن سرمایة اتتااع در مطالعات شاهری رابارت
پاتنام 1بیان م کند« ،تین تاکوبز» ،9اولین تحلیلگر اتتااع بود که اصطالح سرمایة اتتااع را به

مفهوم امروزی بهکار گرفت ( .)Milani, 2005, p.14تاکوبز در کتاا مارگ و زنادگ شاهرهای
بزرگ آمریکای توضیح داده است که شبکههای اتتااع فورده در محدودههای حوماه و مخاتلط
شهری ،صورت از سرمایة اتتااع را تواکیت داده و در ارتبااط باا حفاظ نظافات ،نباود تارم و
تنایت تیابان و دیگر تصایمها دربارة بهبود کیفیات زنادگ  ،در مهایساه باا عوامات و نهادهاای
رسا مانند نیروی حفاظت پلیس و نیروی انتظام  ،مسئولیتپذیری بیوتری را از تود نواان داده
است (الوان و سیدنهوی ،5945 ،ص.)51
دورالف 8اشاره م کند که متون نظری ت رب سرمایة اتتاااع  ،مالاو از تعریابهای مابهم،
سن ش ضعیب دادهها ،فهدان شرایط مهایسهپذیری و اطالعات الزم برای پذیرش صحت ادعاهای
مطرحشده است ( .)Sabatini, 2005, p.5به هر روی ،امروزه سرمایة اتتااع از نظر بانا

تهاان

عبارت است از اواعد ،هن ارها ،تعهدات ،بده  -بستان و اعتااد مستهر در روابط اتتااع  ،ساتتار
اتتااع و ترتیبات نهادی تامعه که اعضا را اادر به دستیاب به اهداف فردی و اتتااع ما کناد
( .)Silva et al., 2005, p.20سرمایة اتتااع را م توان حاصت پدیدههاای اعتاااد متهابات ،تعامات
اتتااع  ،گروههای اتتااع  ،احساس هویت تاع و گروه  ،احساس وتود تصویری موترك از
آینده ،کار گروه در ی

نظام اتتااع دانست (حاتا نهاد و هاکاران ،5939 ،ص .)31هار اادر
1. Lyda Judson Hanifan
2. Robert Bentham
3. Jane Jacobs
4. Dorloff

بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر مدیریت ریسک زلزله با تأکید بر تابآوری (مورد مطالعه :منطقة  1شهر تهران)

5

میزان هابستگ در تامعه باالتر باشد ،میزان سرمایة اتتااع نیز باالتر تواهد بود .از ساوی دیگار،
ارزشهای موتود در اتتاا و هاچنین سب

زندگ افراد تامعه نیز در وضعیت سرمایة اتتاااع

مؤیر است (عالیپور و بیابان مهدم ،5931،ص.)3
در زمینة ابعاد سرمایة اتتااع نیز نظرات متعددی وتود دارد .بهطور مثال در مطالعات لا  5و
هاکارانش برای سن ش سرمایة اتتااع سه مؤلفة موارکت مدن (رواباط باا غریباههاا) ،شابکة
اتتااع (پیوندهای شبکهای ااوی باا آشانایان) و تعلاق هاساایگ در نظار گرفتاه شاده اسات
(حاتا نهاد و هاکاران ،5939 ،ص )31مهمترین ابعاد سرمایة اتتاااع را کاه در اکثار مطالعاات
مورد توته ارار گرفته است ،م توان به شرح زیر بیان کرد:
مشارکت اجتماعی  :به اعتهاد پاتنام ،تفاوت چندان بین موارکت و سرمایة اتتاااع وتاود
ندارد (محادی ایدغایش و هاکاران ،5931 ،ص .)13موارکت اتتاااع  ،ساهیمشادن ماردم در
فعالیتهای دستهتاع است ( .)Forrest & Kearns, 2001هاچنین ،این مفهوم بر گسترش رواباط
گروه که معاوالً تصلت محل و غیردولت دارند؛ تثکید ما کناد و باهطاور عااوم  ،هدفواان
درگیرکااردن مااردم در فرایناادهای اتتااااع اساات (ازکیااا و غفاااری ،5949 ،ص .)131در وااااع،
سادهترین و مستهیمترین معنای موارکت اتتااع  ،شرکت فعاالنة افراد در زندگ اتتااع است.
آگاهی اجتماعی  :امروزه دانای و اطالعات ،سرمایهای عظیم در تحاوالت اتتاااع اسات و
یک از عوامت مهم دستیاب توامع به سرمایة اتتااع  ،کسب آگاه است .آگاه اتتااع شامت
م اوعهای از افکار ،عهاید و حساسیتها نسبت به زندگ و توته به امور عاوم اعم از سیاسا
یا اتتااع م شود (زیاری و هاکاران ،5939 ،ص.)11
انسجام اجتماعی  :انس ام اتتااع  ،داللت بر توافق تاع میان اعضاای یا

تامعاه دارد و

1. Lee
2. Social participation
3. Social awarness
4. Social coherence
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حاصت پذیرش و درون کردن نظام ارزش و هن اری ی

تامعه و وتود تعلق تاع (احساس ماا

کردن) و نیز وتود تراکا از تعامت در میاان افاراد آن تامعاه اسات (تیرالاهپاور ،5949 ،ص.)35
انس ام اتتااع در وااع نواندهندة وضعیت است که در آن افراد بهواساطة تعهادات فرهنگا و
اتتااع به یکدیگر وابستهاند (.)Bhushan, 1992, p.109
اعتماد اجتماعی  :اعتااد یک از تنبههای مهم روابط انسان و زمینهساز موارکت و هاکااری
میان اعضای تامعه است (حیادرآبادی ،5943 ،ص .)81اعتاااد ،وضاعیت اسات کاه در آن افاراد
اطاینان دارند دیگران آنچه را که اظهار کردهاند یا تعهد ناودهاند ان ام ما دهناد و هار اادر ایان
اطاینان به دیگران بیوتر باشد ،سطح اعتااد باالتر م رود

(2003, p.5

 .)Chaima,بناابراین ،اعتاااد

سازوکاری برای ای اد انس ام و وحدت در نظامهای اتتااع و تساهیتکننادة مواارکت ،تعااون
اتتااع و پرورش ارزشهای مردمساالرانه است (غفاری ،5931 ،ص.)18
حمایت اجتماعی  :حاایت اتتااع عبارت است از حاایت افراد از یکدیگر به صور ماال و
عاطف در زمان نیازمندی (رشادتتو و هاکاران ،5931 ،ص .)1عالوه بر ایان ناو حاایات ،دو
نو دیگر از حاایت اتتااع وتود دارد (ریاح و هاکاران ،5943 ،ص:)93
 .5حاایت اتتااع عاطف  :حاایت اتتااع عاطف دربردارندة احساس هادل  ،مراابت و
توته و عالاه نسبت به ی

شخص است.

 .1حاایت اتتااع اطالعات  :بهدستآوردن اطالعات ضروری از طریق تعامتهای اتتااع
با دیگران.
براساس آنچه در زمینة کلیات سرمایة اتتااع بیان شد ،یکا از موضاوعات مهام ،توتاه باه
نهش انگارة سرمایة اتتااع در مدیریت ریس  9مخاطرات طبیع است .در کواورهای مختلاب

 .9بحران با ریس
تطراست .ریس

تفاوت دارد ،ریس

1. Social trust
2. Social Support
به احتاال بروز تطر و موکت م گویند ،درحال که بحران ،ت ل و عینیت ی

به عنوان احتاال اتفاق چیزی نامطلو

است که با عدم اطعیت سبب تطر م شود و به احتاال
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تهان ،مسئلة دستیاب به راهحتها و شیوههای مناسب ،برای مهار و کنترل و کااهش ایان تطرهاا و
تسارتهای ناش از آن ،بهصورت مسئلهای تدی تودنااای ما کناد (ایلادرم و میرسان ری،
 ،5943ص14؛ پوراحااااد و هاکااااران ،5944 ،ص5؛ پورطااااهری و هاکااااران ،5931 ،ص91؛
سلطانپور و زار  ،5931 ،ص .)1پهوهش و بررسا هاای ان اامگرفتاه نواان ما دهاد بحارانهاا
بهتودیتود تعیینکنندة میزان تسارت نیستند ،بلکه پاسخ به بحران است که میزان تساارتهاای
وارده را تعیین م کند (عسگریزاده و هاکاران ،5943 ،ص .)5مدیریت در حوادث غیرمنتظره باا
محور دانای  ،ترکیب از علم و هنر و عات است (نگاارش و یااری ،5931 ،ص .)551بناابراین الزم
است بهصورت نظام مند به شناتت و درك عایق فرایندهای مؤیر در بروز مخاطرات و برنامهریزی
بهتر به منظور حذف یا کاهش ابعاد مختلب پیامدها و آسیبهای ناشا از آنهاا در داتات کواور
پرداتت (پورطاهری و هاکاران ،5939 ،ص .)95بررس ها نوان م دهاد کاه هرچناد ناا تاوان
به طور کامت آیار واو بالیای طبیع را از بین برد ،م توان با بهرهگیری از تکنیا هاای مادیریت
زمان رسیدن به حالت عادی را کوتاهتر و در وااع توامع محل را تا آور کرد (بدری و هاکاران،
 ،5931ص81؛ حبیب ،5931،ص55؛ رضای  ،5931 ،ص .)5این امر مستلزم آگاه  ،برنامهریازی و
آمادگ ابت و بعد از واو مخااطره اسات .در واااع ،مواارکت مردما عاامل اصال در سارمایة
اتتااع در کاهش مخاطرات طبیع و افازایش تاا آوری محلا اسات (کالنتاری و سالطانپور،
 ،5939ص.)3
آنکه اتفاق م افتد اندازهگیری م شود و تسارات آن پیشبین م شود (نگارش و یاری ،5931 ،ص .)555مدیریت
ریس

بایست

ابت از مدیریت بحران بهمعنای عام تود اعاال شود .در مدیریت ریس

اعتهاد بر این است که

پیوگیری مهمترین درمان است .بنابراین ،هاة کوششها به سات هدایت م شوند که هرگز بحران اتفاق نیفتد و یا
چنانچه بحران اتفاق افتاد ضایعات آن بهشدت کاهش پیدا کند .مدیریت سوانح ،ریس

و بحران روابط تنگاتنگ با

هم دارند و مکات یکدیگر هستند (محاودی ،5941 ،ص.)31
 .5مدیریت بحران عبارت است از سیستمهای فرمانده  ،کنترل ،ارتباطات و اطالعات برای پوتیبان تصایمگیران برای
پیشبین بحرانها ،فرموله کردن بحرانها و اترای هااهنگ این برنامهها (بیچرانلو ،5941 ،ص.)1
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ناکاگاوا و شاو ( )1118معتهدند بر تالف گذشته که اادامات مدیریت سانحه بیوتر بار کااهش
آسیبپذیری فیزیک متارکز بود ،در سالهای اتیر برنامهریزان در راستای کاهش تلفات انساان باه
تهویت ظرفیت اتتااع توته کردهاند .بهعبارت دیگر ،با درنظرگرفتن ظرفیتهای محدود ساازمان
دولت و غیردولت در سطح محل برای کا

به هاة افراد (بهویهه در مراحت حین و بعاد از وااو

سانحه) ،هاسایگان و افراد محل اولین کسان اند که به کاا

اربانیاان ما شاتابند

( & Nakagawa

 .)Shaw, 2004بر این اساس ،توته به شاتصهای مطرحشده در تدول  5م تواند مبنای اولیاه در
ارتهای انگارة سرمایة اتتااع و تا آوری باشد.
جدول  .1مؤلفههای مبنایی مدیریت ریسک (زلزله) براساس انگارة سرمایة اجتماعی و تابآوری

مؤلفهها
آگاه

تعریف نظری
آگاه ها شامت ارتهای م اوعهای از اطالعات بهمنظور کا
م اوعة اادامات

دانش

برای توسعه و توانای

به مردم

ان امدادن کارها ،درك آموزش و اطالعات مورد نیاز بهوسیلة

سطوح نیروی انسان در مراحت مختلب بحران است .هدف اساس دانش ،ارتهای بهرهوری و کارای  ،و
سازوکارهای آن ای اد آگاه ها ،توانای ها و مهارتهای مهابله با ریس

زلزله است.

مهارت موتات بر اابلیتها و توانای های است که به طور عاده ،ماهیت تعامل و فن دارند و توانای افراد
مهارت را در مواعیتهای مختلب ،بهویهه در موااع اضطراری و بحران برای پذیرش و بها ارتها م بخوند و
برتورداری از آن برای فرد بهمنظور ارتباط سازنده و کسب مهبولیت از تانب سایر اشخاص ضروری است.
منبع :پورطاهری ،5931 ،ص514

از دیدگاه دراب

و ایوانز سرمایة اتتااع و رهبری در ساطح تامعاة محلا از تصیصاههاای

اساس هستند که ماهیت کل دارند و صرفنظر از مراحت توسعة توامع دیده م شوند

( & Drabek

 )Evans, 2005, p.16و بهعنوان سپری تلوی آیار مخاطرات طبیع شدید عات کرده و سازماندها
م دد اتتااع را امکانپذیر م کند ( .)Adger et al., 2005, p.1038در واااع ،متاون نظاری اتیار،
سرمایة اتتااع را بهعنوان عنصر اصل در کاهش ریس

مخااطرات طبیعا معرفا

کارده اسات.

سرمایة اتتااع بهعنوان شبکههای اتتااع یاا سااتتار اتتاااع متواکت از افاراد و ساازمانهاا
م تواند در پیوگیری و آمادهسازی تامعه در برابر کاهش آیار بسیاری از مخاطرات مفید وااع شاود.
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شبکههای اتتااع از تنو عالکردهای مانند اشتراكگذاری منابع و تخصصها ،انتهال اطالعاات و
گرفتن حاایت سیاس و تز آن برتوردارند و به آمادگ بیوتر و پاسخگوی مؤیر کا

م کند .در

این معنا سرمایة اتتااع م تواند منبع عاوم تله شود که موتب افزایش رفاه و امنیات تامعاه
م شود .روابط اتتااع موتب ای اد کانالهای م شود که از طریق آن ادراك تطر و انگیزه بارای
اادام پیوگیرانه را منتهت م کند .صرفنظر از تعریبها و سطوح سرمایة اتتااع  ،روشن است کاه
سرمایة اتتااع برای آمادگ در برابر مخاطرات تثییرگذار است (سالطانپور و زار  ،5931 ،ص.)1
بنابراین ،سرمایة اتتااع از سه بعد پیچیدة ساتتاری ،روابط و ارتباطات توکیت م شود که با ای اد
اعتااد ،روابط متهابت ،انس ام گروه و موارکت به بهبود مدیریت در فازهای ابات ،حاین و بعاد از
سانحه کا

م کند ( .)Chia, 2010, p.19هاچنین ،سرمایة اتتااع م تواند تعیین کند که آیا مردم

با موارکت و اعتااد به هم م توانند از عهدة عامتهای تطر برآیند .مخاطرات طبیع از طریق تغییار
در رفتارها و ارتباط بین انسانها و محیطهای ساتتهشده با عامت تطر کاهش م یابند .وتود سرمایة
اتتااع باال ابت از واو مخاطره ،ریس
باشد ،در مهابت انوا حوادث ریس

را کاهش م دهد؛ بنابراین ،تامعهای که آگااه و تاا آور

پایین تواهد داشت (آاابابای و هاکاران ،5939 ،ص.)53

براساس ارتباط دو انگارة سرمایة اتتااع و تا آوری محل مفهوم مادیریت اتتااا محاور

5

به عنوان حلهة واسط مورد توته ارار م گیرد .در مدیریت اتتاا محور کاهش آسیبپاذیریهاا و
ارتهای ظرفیت مردم محل برای سازگاری با تطرهای ناش از بالیاای طبیعا  ،اهایات بیواتری
دارند (پورعزت و هاکاران ،5935 ،ص .)81مدیریت ریس
که در آن اتتااعات در معر

بحران اتتاا محاور فراینادی اسات

تطر برای شناسای  ،تحلیت ،اترا ،بازنگری و ارزیاب تطر بحاران

بهمنظور کاهش آسیبپذیریها و افزایش ظرفیتها بهطور فعاالنهای شارکت ما کناد .ایان بادان
معناست که مردم در مرکز و الب تصایمسازی و اترای فعالیتهای مدیریت تطر بحران هساتند.
در این فرایند ،موارکت اکثر مردم آسیب پذیر در مهابت بحران ضرورت دارد و حاایت و پواتیبان
1. Community-base Management
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از کاترین آسیب پذیری نیز ضروری است .در این فرایند دولت مل و محل نیز موارکت داشته و
حام تریان است (مطهری ،5931 ،ص.)81
براساس مبان نظری مهاله ،م او متغیرهای تحهیق بهمنظور سن ش تثییر سرمایة اتتااع بر
مدیریت ریس

در منطهة  3شهر تهران با تثکید بر تا آوری در تدول  1بیان م شود.
جدول  .2شاخصها و گویههای تحقیق

گویه

شاخص

موارکت در طرحهای و برنامههای عاران محله ،موارکت در ان انهای محلهای و
موارکت

شهری ،موارکت در مراسم و تونهای محله ،موارکت در فعالیتهای دوستانه و
غیررسا

اعتااد
سرمایة
اتتااع

هابستگ و
انس ام اتتااع

اعتااد به هاسایه ها و ااوام ،اعتااد به افراد اتتاا  ،اعتااد به گروهها و اصناف ،اعتااد
به ادارات و سازمانهای دولت
احساس راحت با دیگران در محله ،احساس
پذیرش از سوی دوستان و هاسایگان ،واگذاری بعض
درتواست کا

از کارها به هممحلهای،

از هممحلهای در صورت لزوم

احساس ایرگذاری فعالیت من سبب سرعت ان امدادن فعالیتهای محله م شود ،با کا
و کارای
حاایت اتتااع

مال

تود

م توانم فعالیتها را سرعت بخوم.
مال به سازمانها و گروههای تیریه ،دریافت

کا

مال و عاطف به هاسایگان ،کا

کا

از سازمانها و گروههای تیریه ،شرکت داوطلبانه در فعالیتهای تیریه

تطر واو زلزله ،تسارات احتاال واردشده به شهر و شهروندان ،آگاه از مهاومت
آگاه

ساتتاان در برابر زلزله ،آگاه از ضوابط ایان در برابر زلزله ،آگاه از نحوة چیدمان
ایاییة تانه برای کاهش تسارت
در شاال و تنو

مدیریت

دانش

زلزله

است .واو زلزله در شهر تهران محتات است .رفتار و آمادگ افراد در کاهش تسارات
کا

ریس
مهارت

شهر گستهای تطرناک وتود دارد ،زلزله به سبب اضا و ادر اله

شایان م کند.

عرضة کا های اولیه ،کار با وسایت اطفاء حریق ،بستن منابع اصل آ  ،گاز و برق،
مهارت شناسای مکانهای امن و مکانهای اسکان موات ،ن ات مصدومان
هاواره تطر زلزله در کاین است و باید در مهابت آن کاری ان ام داد ،زلزله از آن دسته

نگرش

مخاطرات طبیع است که امکان پیشبین آن وتود ندارد .بهترین راه برای مهابله با
زلزله ،آمادگ

و مهاومسازی ساتتاان هاست ،هنگام ترید تانه یا اتارة تانه به

مهاومت آن در برابر زلزله توته م کنم.
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محدودة مورد مطالعه
منطهة  3شهرداری تهران با مناطق  1و  1از شاال 51 ،و  53از شرق 54 ،از تنو

و  15در غر

هاسایه است .وسعت منطهه 5311 ،هکتار یعن در حدود  1/4درصد مساحت تهران و تاعیت آن
در سال  5931برابر با  514811نفر بوده است .در این بخش شهری ،تاعیتا باا تاراکم ناتاالص
متوسط  111نفر در هکتار سکونت دارند .تراکم متوسط تالص مساکون در منطهاة  3بااالی 111
نفر در هکتار است .هرچه از اسات شاال به بخشهای تنوب منطهه نزدیا تار ما شاویم ،بار
شدت فرسودگ و فراوان عرصههای کوچ تر مسکون افزوده ما شاود .ریزدانگا و کاوچک
اطعات ،فهدان برنامة مواخص بارای کااربری اراضا  ،اساتفاده از مصاالح سااتتاان با دوام و
رعایت نکردن مالحظات فن و محاسبات الزم برای بارگذاری ،از موخصات بافتهاای مساکون
منطهة  3بهشاار م روند .ریزش ساتتاانها ،حت کوچهها باعث شده است که این منطهه یکا از
مناطق آسیب پذیر در مهابت مخاطرات احتاال باشاد کاه در صاورت وااو حاوادث ،عاالوه بار
تسارت سنگین مال  ،تان هزاران انسان ساکن در منطهه در معر

شکل  .1موقعیت محدودة مورد مطالعه

تطر ارار م گیرد.
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روش تحقیق
براساس هدف مهاله روش تحهیق از نظر هدف کاربردی و از نظار ناو تحهیاق توصایف – پیاایوا
است .روش گردآوری داده در این مهاله به دو صورت اسنادی و پیاایو است .تامعة آمااری در ایان
تحهیق ساکنان منطهة  3است که براساس فرمول کوکران ح م ناونه  948نفر باهدسات آماد کاه ایان
تعداد به روش تصادف ساده انتخا

شدند .موخصات کل پاسخگویان در تدول  9بیان شده است.
جدول  .3مشخصات پاسخگویان

مؤلفة توصیفی

سن

تنس

اشتغال

سطح تحصیالت

گروهها

فراوانی

درصد

زیر  11سال

15

1

 11تا  91سال

593

91

 91تا  81سال

515

91

 81تا  11سال

31

19

باالی  11سال

51

8

کت

948

511

مرد

155

11

زن

539

81

کت

948

511

دولت

519

13

تصوص

19

58

آزاد

43

19

بیکار

15

1

محصت

34

11

تانهدار

81

55

کت

948

511

زیر دیپلم

18

1

دیپلم

33

11

فوقدیپلم

43

19

لیسانس

519

91

فوقلیسانس و باالتر

39

53

کت

948

511
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بهمنظور بررس وضعیت نرمالبودن دادهها آزمون کولاوگروف و اسایرنوف ان ام گرفت .در ایان
آزمون اگر سطح معناداری کاتر از  1/11باشد ،فر
باشد ،فر

نرمالبودن دادهها رد م شود و اگر باالتر از 1/11

نرمالبودن دادهها تثیید م شود .با توته به سطح معناداری برابر باا  ،1/139دادههاا توزیاع

نرمال دارند .بنابراین ،فر

نرمالبودن دادهها تثیید م شود .در این تحهیق باهمنظاور بررسا پایاای ،

آلفای کرونباخ در نرمافزار  SPSS 21محاسبه شاد .در سان ش پایاای متغیرهاا ،سارمایة اتتاااع و
متغیرهای تبیینکنندة آنها در تدول  8بیان شده است.
جدول  .4بررسی پایایی متغیرهای تحقیق

مدیریت ریسک

سرمایة اجتماعی
موارکت

اعتااد

هابستگ

احساس

حاایت

آگاه

دانش

مهارت

نگرش

1/391

1/313

1/391

1/399

1/391

1/391

1/395

1/319

1/391

با توته به اینکه نرمالبودن دادهها تثیید شد ،بارای تحلیات دادههاای گاردآوریشاده آزماونهاای
پارامتری

(ت ت ناونه ،هابستگ پیرسون و رگرسیون چندمتغیره) ان ام گرفت.

یافتههای تحقیق
نتی ة آزمون ت ت ناونه برای بررس سرمایة اتتاااع نواان داد شااتصهاای ماورد بررسا
سرمایة اتتااع در منطهه وضعیت مناسب دارند .در بین شااتصهاای ماورد بررسا  ،مواارکت
باالترین میانگین را کسب کرد و بعد از آن به ترتیب ،متغیرهاای هابساتگ و انسا ام اتتاااع ،
حاایت اتتااع  ،احساس ایرگذاری و کارای و اعتاااد اارار گرفتناد .شااتصهاای مواارکت،
هابستگ و انس ام اتتااع  ،حاایت اتتااع  ،احساس ایرگذاری و کارای باالتر از حد متوسط
ارار گرفتند و اعتااد با میانگین  1/33کاتر از حد متوسط است .هاچنین ،سطح معناداری متغیرهاا
کاتر از  1/11است که معناداری آنها تثیید م شود .وضعیت شاتصهای مورد بررس در تادول
 1بیان شده است.
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جدول  .5نتیجة آزمون تی تکنمونه در بررسی وضعیت سرمایة اجتماعی

1/184 1/383 1/331

-8/181

1

-1/118

-1/953

 -1/513نامطلو

1/181 1/315 1/113

1/131

1

1/113

1/511

1/983

مطلو

1/115 5/119 9/548

9/151

1

1/548

1/148

1/141

مطلو

1/189 1/411 9/141

1/148

1

1/141

1 /1

1/931

مطلو

میانگین

1/188 1/433 9/111

5/191

1/153

1/111

-1/191

1/5891

مطلو

کارای
اعتااد
هابستگ و انس ام
اتتااع
حاایت اتتااع
موارکت

انحراف معیار

پایینترین

باالترین

احساس ایرگذاری و

میانگین انحراف معیار

آمارة تی

سطح معناداری

میانگین تفاوتها

اطمینان  59درصد

نتیجة آزمون

متغیر

تفاوت در سطح

به منظور بررس وضعیت متغیر مدیریت ریس  ،آزمون تا تا ناوناه ان اام گرفات .نتی اة
بررس در تدول  1بیان شده است .با توته به نتایج ،م تاوان گفات ساطح شااتصهاای متغیار
مدیریت ریس

زلزله باالتر از حد متوسط است و سطح معنااداری آنهاا نیاز ماورد تثییاد اسات.

باالترین میانگین بهدستآمده مربوط به شاتص دانش است و شاتصهای دیگر با تفاوت انادك
به ترتیب نگرش ،آگاه  ،مهارت هستند .بنابراین ،م توان گفت وضاعیت شااتصهاای مادیریت
ریس

زلزله در منطهه مناسب است.
جدول  .6نتیجة آمارة آزمون تی تکنمونه برای بررسی وضعیت مدیریت ریسک

متغیر

میانگین

انحراف معیار

میانگین انحراف معیار

آمارة تی

سطح معناداری

میانگین تفاوتها

پایینترین

باالترین

آگاه

9/194

1/391

1/183

1/331

1

1/194

-1/111

1/595

دانش

9/155

5/511

1/113

9/149

1

1/155

1/134

1/918

مهارت

9

5/189

1/119

1

1

1

-1/518

1/518

نگرش

9/133

5/911

1/113

5/814

1

1/134

-1/199

1/195

تفاوت در سطح
اطمینان  59درصد
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بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر مدیریت ریسک زلزله با تأکید بر تابآوری (مورد مطالعه :منطقة  1شهر تهران)

بهمنظور بررس هابستگ بین شاتص های متغیر سرمایة اتتااع باا مادیریت ریسا

زلزلاه در

منطهه آزمون هابستگ پیرسون بهکار گرفته شد .نتایج نوان داد رابطة بین شاتصها معناادار اسات و
بین شاتصها هابستگ متوسط تا اوی وتود دارد (تدول  .)3با افزایش وضاعیت هار شااتص در
منطهه ،شاتصهای دیگر نیز وضعیت بهتری م یابند.
جدول  . 7نتایج آزمون همبستگی پیرسون در بررسی رابطة شاخصهای تحقیق

مشارکت اعتماد همبستگی
موارکت

5

اعتااد

**1/313

هابستگ

احساس
اثرگذاری

حمایت آگاهی

5

**1/314** 1/131

5

احساس ایرگذاری **1/311** 1/111** 1/111

5
**1/35

حاایت

**1/311** 1/391** 1/311

آگاه

**1/181** 1/133** 1/399** 1/141

5
1/13

5

دانش

**1/111** 1/131** 1/134

**1/11

1/311** 1/138

مهارت

**1/153** 1/159

**1/19

**1/185

1/491** 1/319** 1/114

نگرش

**1/831** 1/811** 1/135** 1/139

1/83

برای بررس تثییر مؤلفه های سرمایة اتتااع بر مدیریت ریس
گرفته شد .از پیشفر
یا نزدی

دانش

مهارت نگرش

5
5

**1/399** 1/13** 1/135

5

تحلیت رگرسیون چندمتغیره بهکار

های اساس رگرسیون تط این است که توضیح دادههای متغیرها باید نرماال

به نرمال باشد .در بخش روش تحهیق بیاان شاد کاه باا آزماون کولااوگروف  -اساایرنوف

نرمالبودن دادهها تثیید شد .در این آزمون مؤلفههای سرمایة اتتااع باهعناوان متغیرهاای مساتهت ،و
متغیر مدیریت ریس

بهعنوان متغیر وابسته وارد معادله شدند .با توته به ضریب هابستگ چندگاناه،

م توان گفت بین متغیرها هابستگ اوی وتود دارد (تدول .)4
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جدول  .8نتایج تحلیل رگرسیون

متغیر

ضریب همبستگی چندگانه

ضریب تعیین تصحیحشده

ضریب تعیین

احساس ایرگذاری و کارای
اعتااد
1/341

هابستگ و انس ام اتتااع

1/111

1/155

حاایت اتتااع
موارکت

در تدول  4میزان ضریب تعیین برابر  1/155بهدست آمد که تا حد زیادی اادر به تبیین واریاانس
متغیر وابسته است .ضریب تعیین تعدیتشده نیز برای سن ش مدیریت ریس

مناسب است.

جدول  .9آمارة تحلیل رگرسیون

متغیر
()Constant
احساس ایرگذاری و کارای
اعتااد
هابستگ و انس ام اتتااع
حاایت اتتااع
موارکت

ضرایب غیراستاندارد

ضرایب استاندارد

B

خطای استاندارد

بتا

5/181
1/83
1/119
1/895
1/981
1/113

1/191
1/49
1/119
1/134
1/135
1/13

1/89
1/831
1/813
1/955
1/113

آمارة تی سطح معناداری
5/311
1/938
1/951
8/593
1/154
1/111

1/11
1/11
1/11
1/11
1/11
1/11

ضریب بتای  1/811شاتص احساس ایرگذاری و کارای نوان ما دهاد تغییار یا

انحاراف

استاندارد در شاتصهای سرمایة اتتااع سبب تغییر  1/81انحراف استاندارد در متغیار مادیریت
ریس

م شود .بیوترین تثییر را متغیر موارکت با بتای  1/113دارد و بعاد از آن اعتاااد (،)1/831

 .5ضریب تعیین به م ذور ضریب هابستگ گفته م شود که میزان تبیین واریانس و تغییرات متغیر وابسته توسط م اوعة
متغیرهای مستهت را نوان م دهد .مهدار این ضریب نیز بین صفر تا  5متغیر است که هرچه به سات  5میت کند،
نواندهندة این است که متغیرهای مستهت توانستهاند مهدار زیادی از واریانس متغیر وابسته را تبیین کنند و برعکس
هرچه به صفر نزدی تر باشد ،داللت بر نهش کم متغیرهای مستهت در تبیین واریانس متغیر وابسته دارد.

بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر مدیریت ریسک زلزله با تأکید بر تابآوری (مورد مطالعه :منطقة  1شهر تهران)
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احساس ایرگذاری و کارای ( ،)1/811هابستگ و انس ام اتتااع ( )1/813و حاایات ()1/955
ارار دارند .در این آزمون شاتصهای با سطح تطای کوچ تر از  1/15معنادارند.
نتیجهگیری
نتی ة برنامههای کاهش تطر این موضاو را ناایاان سااتت کاه کااهش تطار چیازی فراتار از
اادامات مهندس و ساتتاری است .توته به تنبههای اتتااع یکا از مهامتارین زن یارههاای
مدیریت بالیای طبیع در سطح تامعه در حال حاضر است .از تنبههای اتتااع م توان انگاارة
سرمایة اتتااع با تثکید بر تا آوری را نام برد که نهو مهم در مرحلة بعد فاتعه ایفا م کند .باا
توته به آسیب پذیری باالی شهر تهران و تراکم زیاد تاعیت و پایشبینا وااو زلزلاه و تلفاات
تان و مال  ،عالوه بر آمادگ سازمان و زیرساتت  ،و بهبود وضعیت بافتهای آسیبپذیر ،بایاد
بر سرمایة اتتااع و انسان بهعنوان عامل مهم در کاهش میزان تطر و بازگوت به شرایط عادی
(تا آوری) توته ویهه ای شود .به این منظور ،پهوهش حاضر با باه کاارگیری روش پیاایوا باه
گردآوری نظرهای شهروندان در زمینة تثییر سرمایة اتتااع بر مدیریت ریس

زلزله ااادام کارد.

نتایج تحهیق تثییر مثبت شاتصهای سارمایة اتتاااع بار مادیریت ریسا

زلزلاه را نواان داد.

هاانطور که سادکا 5و هاکاران ( )1151در تحهیه بیان کردناد باین سارمایة اتتاااع و فاتعاه
رابطه وتود دارد .سرمایة اتتااع شامت شبکههای اتتااع و هن ارهای متهابت اسات کاه بارای
سرعت بخویدن به آمادگ و بهبود فاتعه بسیار مهم است .هاچنین ،آنهاا تثکیاد کردناد سارمایة
اتتااع به توانای تامعه در برنامهریزی و پاسخ به بالیا تثییر زیادی دارد و دولت و سازمانهاای
غیردولت و توامع مدن باید ابتکارات الزم را بارای تهویات سارمایة اتتاااع و آماادگ بارای
فاتعه ان ام د هند .به هر روی ،براساس مدل شکت  ،1اصل ترین ظرفیت محلا در منطهاة  3از
منظر انگارة سرمایة اتتااع توته به موارکت ،هابستگ و حاایت اتتااع است .این موضاو
1. Sadeka
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در االب دو مفهوم دانش و نگرش بیش از دو مفهوم دیگر (آگاه

در االب انگارة مدیریت ریس
و مهارت) تلوه م کند.
موارکت

دانش

هابستگ

نگرش

حاایت
اتتااع
تابآوری
محلی

سرمایة اجتماعی

اعتااد

مدیریت ریسک

احساس ایرگذاری

مهارت

آگاه

شکل  .2مدل مفهومی انگارة سرمایة اجتماعی و مدیریت ریسک در تابآوری منطقة  9شهر تهران

به هر روی ،بازگوت حیات ،یا به عبارت دیگر ،تریان زندگ در توامع محل (اعم از شهر و
یا روستا) نه فهط در ساتتار فیزیک بلکه ابعاد اتتااع نیز بسیار اهایت دارد .هااانطاور کاه در
شکت  1نوان داده شد ،تا آوری محل محصول کنش عناصر کلیدی در حوزة سارمایة اتتاااع
است .م توان موارکت را که بهعنوان مهامتارین شااتص در تعریاب سارمایة اتتاااع  ،هساتة
مرکزی تا آوری تعریب کرد .از سوی دیگر ،ارتهای مدیریت ریس

که مبتن بار شااتصهاای

چهارگانة درجشده در شکت  1است ،حاک از اهایت دانش یا هاان تواناندسازی بوده که ارتبااط
مستهیا با تا آوری دارد .ب ش

توامع محل با ظرفیتهای باال ،یا به بیان دیگر تواناند ،زماان

بسیار کاتری را به نسبت سایر توامع در بازگوت به شرایط عادی ط تواهند کرد.
نتی ة این تحهیق با تحهیق کالنتری تلیتآباد با عنوان «نهش سرمایههاای اتتاااع در کااهش
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تطر زلزله در بافت تاریخ یزد» هاسو است .نتایج مطالعة آنان نوان داد میزان تاایت مردم محلاه
برای شرکت در برنامه های کاهش تطر زلزلاه باا میازان مواارکت ،وضاعیت رواباط اتتاااع و
تویواوندی ساکنان به گروههای موتود در محله ارتبااط مثبات دارد .در عاین حاال ،نتاایج ایان
مطالعه با تحهیق مطهری و رفیعیان که به منظور تبیین مدل بهمنظور ارتهای مدیریت تطر بحران با
رویکرد اتتاا محور در تهران ان ام گرفته ،نیز هاسو است .نگارنادگان در مطالعاة یادشاده بیاان
کردهاند بین سرمایة اتتااع مرتبط با بحران در ساطوح چهارگاناة اتتااا محلا و مؤلفاههاای
مدیریت تطرپذیری در سطوح مختلب رابطة معناداری وتود دارد .از دیگر مطالعات که باا نتاایج
این مهاله هاسو است ،مطالعة سلطان و هاکاران ( )5931بود که نواان دادناد ایان تحهیاق بیاان
م کند بین مؤلفههای سرمایة اتتااع (اعتااد ،مواارکت ،حاایات ،اطایناان ،احسااس امنیات و
ارزش زندگ ) و مدیریت بحرانهای اتتااع از متغیرهای (پیوگیری ،آمادگ  ،مهابله و بازسازی)
ارتباط معناداری وتود دارد .هاچنین ،با تحهیق سانیال و روترای ( )1151در بررس نهش سارمایة
اتتااع کاهش ریس

فاتعه در هند ،5کیم و کاواموتو ( )1151در بررس نهش سرمایة اتتااع

در مدیریت آوار زلزله در ژاپن ،اوک و توشا ( )1158در بررسا نهاش سارمایة اتتاااع در
سیاستهای عاوم در بازیاب فاتعه در ایالت تامیت نادو 1هند که باه آیاار سارمایة اتتاااع در
مدیریت ریس

پرداتتند ،هاسو است.

1. Sundarbans
2. Tamil Nadu
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 .1ازکیا ،مصطف  ،و غفاری ،غالمرضا ( .)5949توسعة روستای با تثکید بر تامعة روستای ایران.
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شاارة  ،5صفحات .5-18
 .3پورطاهری ،مهدی ،پریوان ،م ید ،رکنالدین افتخاری ،علیرضا ،و عسگری ،عل
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نهاد ،عل  ،فتاح  ،احداهلل ،و نعات  ،رضا ( .)5939ارزیاب
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 .3پورعزت ،عل اصغر ،فیروزپور ،آرمین ،و سعدآبادی ،عل اصغر ( .)5931مطالعه و مهایسة

رویکرد اتتاا محور مدیریت بحران در کوورهای منتخب ،فصتنامة مدیریت سازمانهای
دولت  ،سال  ،5شاارة  ،1صفحات .93-11
 .51توادزاد اادم ،هادی ،و علوی ،سید عل ( .)5931تحلیت تطبیه نهش سرمایة اتتااع در
پایداری محتهای در بافتهای فرسوده و تدید (ناونة موردی :محالت نارم

و یوسبآباد)،

پهوهش و برنامهریزی شهری ،سال  ،3شاارة  ،18صفحات .49-518
 .55حاتا نهاد ،حسین ،پوراحاد ،احاد ،و عیوضلو ،داوود ( .)5939واکاوی ظرفیت سرمایة
اتتااع محالت شهری در سامانده بافتهای فرسوده (مطالعة موردی :منطهة  3شهرداری
تهران) ،آمایش تغرافیای فضا ،سال  ،8شاارة  ،59صفحات .11-31
 .51حبیب ،فرح ( .)5931نهش شکت شهر در کاهش تطرات ناش از زلزله .چاپ اول ،تهران:
دانوگاه آزاد اسالم واحد علوم تحهیهات.
 .59حیدرآبادی ،ابوالهاسم ( .)5943اعتااد اتتااع

و عوامت اتتااع

 -فرهنگ

مؤیر بر آن

(مطالعة موردی :توانان  11تا  13سالة استان مازندران) .مطالعات تامعهشناتت  ،شاارة ،5
صفحات .93-11
 .58تیراله پور ،اکبر ( .)5949بررس عوامت اتتااع مؤیر بر سالمت روان با تثکید بر سرمایة
اتتااع

(مطالعة موردی :دانو ویان دانوگاه شهید بهوت ) .پایاننامه کارشناس ارشد،

دانوکدة ادبیات و علوم انسان  ،گروه تامعهشناس  ،دانوگاه شهید بهوت .
 .51رشادتتو ،حایده ،رضای  ،عل اکبر ،و حقتو ،میرنوید ( .)5931نهش سرمایة اتتااع در
مدیریت بحرانهای اتتااع

کالنشهرهای ایران (مطالعة موردی :شهر رشت) ،فصتنامة

مدیریت شهری ،سال  ،9شاارة  ،1صفحات .5-19
 .51رضای  ،محادرضا ( .)5931ارزیاب

تا آوری ااتصادی و نهادی توامع شهری در برابر
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مدیریت سرمایة اجتماعی ،دورة  ،5شمارة  ،1بهار 1317

سوانح ،ناونة موردی زلزلة محلههای شهر تهران .فصتنامة مدیریت بحران ،شاارة  ،9صفحات
.13-94
 .53ریاح  ،محاداسااعیت ،عل وردینیا ،اکبر ،و زیببپور ،حسین ( .)5943بررس
حاایت اتتااع

رابطة بین

و سالمت روان ،فصتنامة رفاه اتتااع  ،سال  ،51شاارة  ،93صفحات

.41-515
 .54زیاری ،کرامتاله ،طاوسیان ،عل  ،سلاان  ،محادعل  ،و رضای  ،ح ت ( .)5939برآورد و
سطحبندی توسعة محلهای با تثکید بر مؤلفههای سرمایة اتتااع (مطالعة موردی :محالت شهر
ابرکوه) ،پهوهش و برنامهریزی شهری ،سال  ،1شاارة  ،54صفحات .13-31
 .53سلطانپور ،هدیه و زار  ،مهدی ( .)5931بررس نهش سرمایة اتتااع در کاهش ریس

مخاطرات طبیع  ،سومین کنفرانس تامع مدیریت بحران و

HSE

با رویکرد کاهش ریس

سانحه ،تا آوری و توسعة پایدار ،دانوگاه تهران.
 .11عالیپور ،امین ،و بیابان مهدم ،حایدرضا ( .)5931نهش سرمایة اتتااع در تسریع و تسهیت

تریان نوسازی در بافت فرسوده شهرها با بررس ناونة موردی محلة تان آباد تهران .اولین
کنفرانس ااتصاد شهری ایران ،دوم و سوم آذرماه  ،5931موهد ،دانوگاه فردوس موهد.
 .15عباداهللزاده ملک  ،شهرام ،و تانلو ،نسیم ( .)5931تبیین تواناندسازی اتتااع

بهمنظور

تا آوری توامع محل در مهابت بحران (زلزله) .اولین هاایش بینالالل مخاطرات طبیع و
بحرانهای زیستمحیط ایران ،راهکارها و چالشها ،مؤسسة کیان طرح دانش.
 .11عسکریزاده ،سید محاد ،محادنیا ارای  ،سهرا  ،و ظهور ،م تب

( .)5943برنامهریزی

مدیریت بالیا و مخاطرات محیط در راستای توسعة پایدار .م اوعة مهاالت چهارمین کنگرة
بینالالل تغراف دانان تهان اسالم ،زاهدان.
 .19عینال  ،تاوید ،فراهان  ،حسین ،و تعفری ،نسرین ( .)5939ارزیاب نهش سرمایة اتتااع

در کاهش ایرات سانحة زلزله در دهستان س اسرود  -شهرستان تدابنده .تحهیهات کاربردی
علوم تغرافیای  ،سال  ،58شاارة  ،91صفحات .39-551

بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر مدیریت ریسک زلزله با تأکید بر تابآوری (مورد مطالعه :منطقة  1شهر تهران)
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 .18غفاری ،غالمرضا ( .)5931سرمایة اتتااع و امنیت انتظام  .تهران :انتوارات تامعه شناسان.
 .11کالنتری ،بهرنگ،و سلطانپور ،هدیه ( .)5939نهش مدیریت موارکت در مهابله با مخاطرات
طبیع

با تثکید بر سیال

شهری در کالنشهر تهران ،کنفرانس بینالالل توسعة پایدار،

راهکارها و چالشها با محوریت کواورزی ،منابع طبیع  ،محیط زیست و گردشگری ،تبریز.
 .11محادی ایدغایش ،فاطاه ،رضازاده ،راضیه ،و رفیعیان ،م تب ( .)5938تحلیل بر سرمایههای
اتتااع مؤیر بر موارکت در ارتهای بافتهای نابسامان شهری (بررس موردی :محلة امامزاده
حسن) ،منطهة  53شهر تهران .فصتنامة معااری و شهرسازی دانوگاه هنر تهران ،شاارة ،58
صفحات .11-91

 .13مطهری ،زینبالسادات ( .)5931بررس ایربخو رویکرد اتتاا محور در مدیریت بالیای
طبیع

( )CBDRMدر نواح

شهری ،مطالعة موردی ناحیة  9منطهة  11تهران .پایاننامة

کارشناس ارشد شهرسازی ،دانوگاه تربیت مدرس ،دانوکدة هنر و معااری.
 .14مطیع لنگرودی ،سید حسن ،ادیری معصوم ،م تب  ،اسکندری چوبهلو ،حافظ ،طوران  ،عل ،
و تسروی مهر ،حایده ( .)5938بررس نهش مدیریت موارکت در کاهش آیار سیت (مطالعة
موردی :روستاهای حوضة رودتانة زنگاار ماکو) ،تغرافیا و برنامهریزی ،سال  ،53شاارة ،15
صفحات .955-993
 .13نگارش ،حسین ،و یاری ،یاسان ( .)5931تحلیت مدیریت ریس

و بحران مخاطرات محیط

و طبیع استان لرستان .تغرافیا و مخاطرات محیط  ،شاارة  ،1صفحات .513 -511

 .91الوان  ،سید مهدی ،و سیدنهوی ،عل ( .)5945سرمایة اتتااع  ،مفاهیم و نظریهها .مطالعات
مدیریت ،شاارههای  99و  ،98صفحات .3-11
 .95وزیرپور ،شببو ،و رضای  ،عل اکبر ( .)5931تواناندسازی شهروندان و رابطة آن با افزایش

تا آوری شهری و موارکت عاوم در مدیریت بحران زلزله در تهران .پن این کنفرانس
بینالالل مدیریت تامع بحرانهای طبیع  ،تهران ،دبیرتانة دائا کنفرانس مدیریت تامع
بحران.

1317  بهار،1  شمارة،5  دورة،مدیریت سرمایة اجتماعی
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