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ارزیابی توسعه پایدار شهری با تأکید بر رویکرد تابآوری در سکونتگاههای غیررسمی
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چکیده
سکونتگاههاي غيررسمي محل سکونت حدود يک ميليارد نفر از جمعيت جهان هستند .پيدايش اين سکونتگاهها گوياي وجود موانع ساختاري و
ناکارآمدي سياستهاي کنوني در تأمين مسکن و خدماترساني لازم مرتبط با آن براي اقشار کم درآمد شهري در سطح کلان است .امروزه تلاقي
بحرانهاي زيستمحيطي ،اقتصادي ،اجتماعي و رشد سکونتگاههاي خودانگيخته شهري در مقياس جهاني توجه را به رهيافت تابآوري شهري در
اين سکونتگاهها جلب کرده و در دستور کار جهاني مد نظر قرار داده است .نوع اين پژوهش کاربردي و شيوه دريافت اطلاعات کتابخانهاي -ميداني
است .براي استخراج شاخصها از مطالعات کتابخانهاي استفاده شد و شاخصهاي ابعاد مختلف جهت تعيين ميزان اهميت با عنوان پرسشنامه
کارشناسان در اختيار  11نفر از کارشناسان در رشتههاي مختلف قرار گرفت .اطلاعات با استفاده از آزمون تحليل سلسله مراتبي در نرمافزار Expert
 Choiceمورد تحليل قرار گرفت .بر اين اساس بيشترين وزن با  1/311به بعد انساني و کمترين وزن با  1/331به بعد طبيعي مربوط ميشود.
همچنين براي تعيين ميزان تابآوري با توجه به جامعه آماري  11311خانواري محدوده و براساس فرمول کوکران  141پرسشنامه در سطح محلات
محدوده تکميل شد .دادههاي پرسشنامه خانوار در نرمافزار  SPSSوارد و با استفاده از آزمون  T- testميزان تابآوري در ابعاد مختلف استخراج
گرديد .يافتهها نشان ميدهد ميزان تابآوري در محدوده  1/33بوده و محدوده سکونتگاههاي غيررسمي تابآور نميباشد .از لحاظ ابعاد مورد بررسي،
فقط بعد اجتماعي -فرهنگي با  1/47تابآور ميباشد .کمترين تابآوري مربوط به بعد اقتصادي ( )4/24و پس از آن بعد مديريتي ( )4/14بوده است.
بعد کالبدي نيز با ميانگين ( ،)1/13تابآور نميباشد .براي تعيين تأثير ابعاد بر تابآوري از معادلات ساختاري در نرمافزار  LISRELاستفاده شد.
تحليل عاملي عوامل مؤثر بر تابآوري نشان ميدهد که عوامل اجتماعي با ضريب  1/13بيشترين تأثير را بر تابآوري محدوده مورد مطالعه
داشتهاند.
واژگان کلیدی :توسعه پايدار ،تابآوري ،سکونتگاههاي غيررسمي ،شهر سنندج.
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مقدمه

بر پایه نرخ رشد فعلی جمعیت شهری جهان ،پیشبینی شده است که جمعیت نواحی شهری از  45درصد در سال 4105
به  66درصد تا سال  4141خواهد رسید ( .)UN-Habitat, 2014سکونتگاههاي غيررسمي محل سکونت حدود يک ميليارد نفر از
جمعيت جهان هستند  .به عبارت ديگر حدود يک هفتم از جمعيت دنيا و يک سوم جمعيت شهري آن در حاشيهها زندگي ميکنند ( UN,
 .)2013در کشور ما نيز اسکان غيررسمي با رشدي سريعتر از رشد شهرنشيني به تعبيري رسمي ،مواجه بوده و برآورد ميشود که يک
پنجم جمعيت شهري در اينگونه سکونتگاهها مستقر باشند .پيدايش اسکان غيررسمي گوياي وجود موانع ساختاري و ناکارآمدي سياست-
هاي کنوني در تأمين مسکن و خدماترساني لازم مرتبط با آن براي اقشار کم درآمد شهري در سطح کلان است .همچنين در سطح خرد
نيز ضعف مديريت شهري ،وجود منافع نامشروع گروههاي ذينفع و ذينفوذ محلي و برخوردهاي غيرقانونمند در پذيرش يا رد اين
سکونتگاهها ،مسأله را تشديد نموده است (مشکيني و همکاران .)3 :3111 ،مشکلات ذکر شده براي سکونتگاههاي غيررسمي منجر به
آسيبپذيري شديد اين گونه مناطق در برابر انواع مخاطرات طبيعي و انساني شده است (حاجينژاد و همکاران .)17 :3112 ،آمار تلفات
انساني ناشي از سوانح ،گوياي اين واقعيت است که تلفات انساني سکونتگاههاي فقيرنشين در کشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته
بسيار بيشتر از کشورهاي توسعهيافته است و اين امر بر غيرطبيعي بودن آسيبپذيري اين جوامع در برابر سوانح صحه ميگذارد؛ به عبارت
ديگر ،بسته به ميزان توسعهنيافتگي ،آسيبپذيري جوامع در برابر حوادث بيشتر ميشود» (موحديزاده .)11 :3113 ،تلاقي بحرانهاي
زيستمحيطي ،اقتصادي ،اجتماعي و رشد سکونتگاههاي خودانگيخته شهري در مقياس جهاني توجه را به رهيافت تابآوري شهري با
نگاهي جامعتر نسبت به رويکردهاي پيشين همچون مديريت بحران در اين سکونتگاهها جلب کرده و در دستور کار جهاني مد نظر قرار
داده است (محمدي و همکاران.)4 :3117 ،
شهر سنندج يکي از شهرهاي ميانهاندام است که در چند دهه اخير همراه با بسياري از نقاط شهري کشور ،رشد سريعي را دنبال نموده
است .اين رشد سريع ،باعث شکل گيري محلات غيررسمي در جهات مختلف حاشيه شهر شده است .اين محلات ،به لحاظ اجتماعي-
اقتصادي مسألهدار و نسبت به ساير مناطق شهر منزلت پاييني دارند .گسست فضايي اين محلات با شهر ،سطح نازل بهداشت و ايمني،
تراکم بالاي جمعي ت در واحد سطح ،ناپايداري منابع درآمدي ،فقدان و نارسايي خدمات عمومي و زيرساخت شهري ،محدوديت و عدم
آمادگي محلات جهت برنامه ريزي و ساماندهي که توان بسيار پاييني در مقابله با حوادث طبيعي دارند ،اين مسأله شهري را به صورت حل
نشده باقي گذاشته است .حساسيت ويژه اين سکونتگاهها به دليل آسيبپذيري ساکنان و موقعيت ويژه اجتماعي و اقتصادي و گسترش
روزافزون آنها در شهر سنندج که دست کم يک چهارم از جمعيت آن در اين سکونتگاهها زندگي ميکنند و اين روال همچنان رو به
افزايش است ،نياز به مطالعه و بررسي اين محلات از ديد تابآوري را دوچندان ميکند .چالشهاي روزافزوني که ظرفيتسازي براي
مقابله با آنها موضوع تابآوري ميباشد از عوامل شکلگيري و گسترش سکونتگاههاي غيررسمي است لذا ميتوان گفت که هر دو
زمينه ،وجوه مشترکي دارند .هدف اين مقاله بررسي و ارزيابي شاخصهاي تابآوري در اين سکونتگاهها است .در اين راستا پرسش اصلي
پژوهش اين است که تابآوري سکونتگاههاي غيررسمي سنندج در چه وضعيتي قرار دارد؟ و ميزان اهميت شاخصهاي تابآوري در هر
يک از ابعاد ،به چه ميزان ميباشد؟
مبانی نظری

واژه تابآوري از واژه لاتين « »resilioبه معناي جهش به عقب گرفته شده است؛ اگر چه درباره ريشه اين کلمه هنوز اختلاف نظر
وجود دارد .تابآوري از «جذب اختلالات و بازگشت به حالت قبلي»« ،خودسازماندهي» و «افزايش ظرفيت يادگيري و سازگاري» ترکيب
شده است ،اما در ادامه بر دامنه مفهوم ذاتي تابآوري افزوده شده است .به طوري که امروزه اجماعي بر اين تعريف از تابآوري شکل
گرفته است« :تابآوري عبارت است از  )3مقدار آشفتگي که يک سيستم بتواند جذب کند و همچنان در همان حوزه و وضعيت قبلي باقي
بماند ) 4 ،مقدار توانايي سيستم در خود سازماندهي(در مقابل فقدان سازماندهي يا سازماندهي تحت جبر نيروهاي بيروني) و  )1ميزان
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توانايي سيستم در ايجاد و افزايش ظرفيت يادگيري و سازگاري و در نهايت تحول يافتن در جايي که مورد نياز است» ( Carpenter et

 .)al, 2001: 766مفهوم تابآوري 3از دهه  3141با شروع کار کرافورد استنلي هالينگ 4بومشناس کانادايي ،به طور روزافزوني مورد
بررسي و ارزيابي قرار گرفت .تايمرمن )3113(1نخستين فردي بود که مفهوم تابآوري را در حوزه بلايا و مخاطرات مطرح کرد .در مقياس
جهاني اتحاديه بينالمللي راهبرد کاهش خطر سوانح )4112(2برنامهاي را با عنوان «تقويت تابآوري جوامع در مقابل سوانح» در چارچوب
طرح هيوگو 3براي سال  4113-4133در پيش گرفت .بعد از پايان دوره کاري چارچوب هيوگو ( )4113-4133در جهت افزايش و بهبود
تابآوري ملل و جوامع در مقابل بلايا ،چارچوب سنداي ( )4133-4111با هدف کاهش خطرپذيري جوامع در سومين کنفرانس جهاني
سازمان ملل متحد در شهر سنداي 7ژاپن در مورخ  31مارس  4133به تصويب رسيد و ادبيات تابآوري شهري همچنان به علت توجه
جهاني به اين مفهوم ،به سرعت در حال رشد است.
در حالي که اصطلاحات رسمي و غيررسمي از دهه  3171در نوشتههاي انسانشناسي مورد استفاده قرار گرفته است ،در اواخر دهه
 3141براي اولين بار در مطالعات توسعه مورد استفاده قرار گرفتند ( .)Weakley, 2014: 62سکونتگاههاي غيررسمي مکانهايي هستند
که خارج از طرح کاربري اراضي و بدون مجوز ساخته شده و از ضوابط استاندارد ساختمان عدول نمودهاند ( Abunyewah et al, 2018:
 .)239همان گونه که در سند ملي توانمندسازي و ساماندهي سکونتگاههاي غيررسمي کشور آمده است ،اسکان غيررسمي جلوهاي از فقر
است که به طور عمده ناشي از نارسايي سياستهاي دولتي و يا بيتوجهي به نياز مسکن اقشار کم درآمد در گذار شهرنشيني شتابان است
(وزارت راه و شهرسازي .)3111 ،شاخصها يا چارچوبهاي سازمانيافته براي کميسازي تابآوري سوانح به وجود نيامده است؛ با وجود
اين ،در جامعه علمي اجماعي وجود دارد مبني بر اينکه تابآوري مفهومي چندجانبه و داراي ابعاد اجتماعي ،اقتصادي ،نهادي و کالبدي
است (رضايي و همکاران .)73 :3112 ،در واقع تابآوري در شهرها به توانايي سيستم شهري و تمام شبکههاي اجتماعي ،زيستمحيطي
و فني تشکيلدهنده آن در مقياس هاي زماني و مکاني براي بازگشت به سرعت سيستم مورد نظر در برابر اختلال و انطباق با تغيير
براساس ظرفيتهاي اخير و آينده اشاره دارد (.)Meerow et al, 2016: 39
سکونتگاههاي غيررسمي از لحاظ تابآوري در جنبههاي مختلف ،وضعيت متناقضي دارند .همبستگي اجتماعي و سرمايه اجتماعي
زياد ،از ويژگيهاي محيطهاي تابآور است که در سکونتگاههاي غيررسمي شهري ميزان آن ،بالا ميباشد (،)Yue et al, 2016: 159
اما تابآوري کالبدي به دليل شکنندگي بالاي اين سکونتگاهها در مقابل شرايط و ظرفيت محدود مقابله با تغييرات ،بسيار پايين است.
علاوه بر بعد کالبدي در اين سکونتگاهها وجود قشر آسيبپذير و عدم وجود ارگانهايي براي کمک در زمان بحران موجب کاهش تاب-
آوري اين سکونتگاهها شده است .در واقع وجود نواحي بزرگ غيررسمي علاوه بر خود نواحي ،فشار بزرگي بر سراسر شهر وارد ميکند
( .)Seeliger & Turok, 2013: 187از سوي ديگر يکي از چالشهاي مهم سکونتگاههاي فقيرنشين عدم وجود عدالت اجتماعي و
اقتصادي و به تبع آن عدالت فضايي شامل دسترسي برابر به انواع زيرساختها ،مسکن ارزان قيمت و مشاغل مناسب است که بسياري از
مسائل مرتبط با تابآوري و آسيبها را هم در پي دارد (حسينيون.)333 :3113 ،
تابآوري و پايداري اهداف اصلي شهرهاي آينده خواهند بود .عواقب جبرانناپذير حوادث طبيعي و آسيبهاي اجتماعي ،اقتصادي و
زيستمحيطي شهرهاي معاصر موجب شده تا مفاهيم پايداري و تابآوري تا حد زيادي به هم مرتبط شوند .اگر پايداري واژه دهههاي
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پيشين باشد ،تابآوري واژه غالب زمان معاصر است .رايجترين تعريف از توسعه پايدار ،تعريفي است که در کنفرانس زمين در «ريو» بيان
شده است:
توسعهاي که نياز حال را بدون به مخاطره انداختن توانايي نسل آينده ،براي دستيابي به نيازها و خواستههايشان برطرف ميکند».
نشست سران سازمان ملل متحد در سال  4114با موضوع توسعه پايدار بر اين نکته تأکيد داشت که شهرهاي معاصر در صورتي پايدار
هستند که در مقابل بلاياي طبيعي تابآور باشند (محمدي و رضايي .)7 :3112 ،تابآوري مفهومي جديد است که به عنوان يکي از
ديدگاههاي نوين براي پاسخگويي به تغييرات پيشبيني نشده ،نيازها و پيچيدگيهاي روزافزون شهرها ،محيطهاي طبيعي و نظامهاي
ترکيبي مطرح شده است .اين مفهوم در رقابت با توسعه پايدار ،در رأس برنامههاي بينالمللي ،کشوري و شهري در تمام جهان قرار گرفته
است .تابآوري يکي از مهمترين عوامل تحقق پايداري است (رفيعيان .)41 :3111 ،پايداري ترجيحا بايد به عنوان هدف يک جامعه در
نظر گرفته شود در حالي که تابآوري نشاندهنده يک ويژگي از سيستم شهري است .اين دو مفهوم ميتوانند به عنوان يک تيم قدرتمند
در زمينه توسعه با هم همکاري کنند .مشارکت مناطق شهري در توسعه پايدار ،توانايي و تابآوري آنها را در انطباق و بازيابي در زمان
مواجهه با تغييرات افزايش ميدهد و اين فرصتي براي شهرها ايجاد ميکند تا به سلامت بشر و محيط زيست به صورت توامان دست
يابند؛ در حالي که سلامت و توانايي مکانهاي موجود در جهان براي انطباق و پايداري تضعيف نميشود (محمدي و رضايي.)1 :3112 ،
تابآوري پيوند از دست رفته توسعه پايدار را تأمين ميکند و مؤلفهاي ضروري براي تحقق آن است .کاهش خطرپذيري در برابر سوانح و
تابآوري بخشي از ارکان توسعه پايدار در حوزههاي محيط زيست ،اقتصادي ،اجتماعي و سياسي است .شکل ( )3ارتباط بين تابآوري و
سياست توسعه پايدار را نشان ميدهد.

شکل)  (1رابطه بین تابآوری شهری و توسعه پایدار

مأخذ)Cristiane Aparecida da Silva et. al( :

تعدادي از پژوهشهاي خارجي و داخلي انجام شده در زمينه تابآوري سکونتگاههاي غيررسمي به شرح ذيل است:
آبانيوا و همکاران ( )4131در پژوهشي به بررسي سکونتگاههاي غيررسمي در برابر ريسک بلايا پرداخته و به اين نتيجه رسيدهاند که
برنامهريزي و ارتباط محيطي و کاربري اراضي ويژگيهاي سکونتگاههاي غيررسمي را که کليد مديريت مقابله با مخاطرات در سکونتگاه-
هاي غيرسمي است ،تحت تأثير قرار ميدهند.

ارزيابي توسعه پايدار شهري با تأکيد بر رويکرد تابآوري در سکونتگاههاي غيررسمي...
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سيليگر و توروک ) 4131(3به مطالعه سکونتگاه غيررسمي استلنبوش در آفريقاي جنوبي پرداخته و حکمروائي سازگارانه را به عنوان
چارچوب تابآور ساختن از طريق تقويت ظرفيتهاي محلي پيشنهاد ميکنند.
لطفي و همکاران ( )4131در پژوهشي با هدف نقش حکمروايي مطلوب شهري در افزايش تابآوري سکونتگاههاي غيررسمي در
ايران با استفاده از آزمون همبستگي اسپيرمن و رگرسيون چندمتغيره به بررسي شاخصهاي حکمروايي شهري در تابآوري سکونتگاه-
هاي غيررسمي تبريز پرداخته و به اين نتيجه رسيدهاند که متغير مسئوليتپذيري بيشتر از ساير متغيرها قدرت تبيين متغير تابآوري را
داشته و بعد از آن به ترتيب متغيرهاي شفافيت ،مشارکتپذيري ،پاسخگويي ،اجماعسازي و کارآيي و اثربخشي قرار دارند.
محمدي و همکاران ( )3117به ارزيابي مؤلفههاي نهادي و اجتماعي در يکي از محلات غيررسمي سنندج پرداخته و نتيجه گرفتند که
اين سکونتگاه تابآوري بسيار پاييني را نسبت به حد بهينه جهاني تابآوري دارا ميباشد.
عليزاده و همکاران ( ،)3111با نگاهي خردنگر به بررسي ميزان سرمايه اجتماعي سطح محلات در سه لايه فضايي سکونتگاههاي
غيررسمي ،بافت مرکزي و بافت برنامهريزي شده شهر سنندج با روش تحليل سلسله مراتبي پرداخته و نتيجه ميگيرند بين محلات شهر
از نظر ميزان برخورداري از سرمايه اجتماعي تفاوت معنيداري به لحاظ موقعيت و ويژگيهاي اقتصادي -اجتماعي وجود دارد .بيشترين
سرمايه اجتماعي مربوط به سکونتگاه غيررسمي بوده و پس از آن به ترتيب ،بافت مرکزي و بافت برنامهريزي شده قرار دارند.
در پژوهشهاي فوق يکي از ابعاد يا شاخصهاي تابآوري در سکونتگاههاي غيررسمي مورد بررسي قرار گرفته است اما در اين
پژوهش ميزان تأثير شاخصهاي تابآوري با روشهاي تحليل سلسله مراتبي و معادلات ساختاري ارزيابي شده و سپس سکونتگاههاي
غيررسمي سنندج از لحاظ ميزان تابآوري بررسي ميشود .در واقع تفاوت اين پژوهش در کليت در نظر گرفتن تمام ابعاد و شاخصهاي
تابآوري و نيز روشهاي مورد استفاده در بررسي تابآوري سکونتگاههاي غيررسمي ميباشد.
دادهها و روشها

نوع تحقيق ،کاربردي و روش بررسي آن توصيفي -تحليلي است و از نظر شيوه گردآوري اطلاعات ،در حوزه مطالعات کتابخانهاي-
ميداني قرار دارد .دادههاي مورد نياز پژوهش از طريق روشهاي کتابخانهاي و ميداني بدست آمده است .در بخش گردآوري دادهها از
اطلاعات بلوکهاي آماري سرشماري عمومي نفوس و مسکن سال  3113مرکز آمار ايران ،پرسشنامه خبرگان ،طرحهاي جامع و تفصيلي
شهر سنندج ،پرسشنامه خانوار و  ...استفاده شده است .شاخصهاي پژوهش از مطالعات کتابخانهاي داخلي و خارجي استخراج شد و در
قالب پرسشنامه در اختيار کارشناسان قرار گرفت .براي سنجش ميزان اهميت شاخصها پرسشنامه خبرگان در اختيار  11نفر از اعضاي
هيئت علمي و کارشناسان و مسئولين استاني در بخشهاي مختلف مديريت شهري ،مديريت بحران و  ...قرار گرفت .براي تحليل
پرسشنامهها از آزمون  AHPبهره گرفته شد و نتيجه امتيازها در نرمافزار  Expert Choiceمورد تحليل قرار گرفت .جهت بررسي
شاخصها در محدوده سکونتگاههاي غيررسمي سنندج اقدام به تهيه پرسشنامه خانوار شد و با توجه به جامعه آماري  11311خانواري
محدوده و براساس فرمول کوکران 141 ،پرس شنامه از خانوارهاي محدوده مورد مطالعه تکميل گرديد .پايايي پرسشنامه با آزمون آلفاي
کرونباخ سنجيده شد .مقدار آلفاي کرونباخ معادل  1/41به دست آمده که نشاندهنده پايايي پرسشنامه است.
براي سنجش ميزان تابآوري ،از آزمون تي تک نمونهاي استفاده شده است .براساس ميانگين ميزان تابآوري  ،1/31ابعاد تابآوري
شامل شاخصهاي اجتماعي ،اقتصادي ،نهادي -مديريتي و کالبدي مورد آزمون قرار گرفته و سطح تابآوري در اين بخشها و در سطح
کلي مورد سنجش قرار ميگيرد .براي تعيين تأثير شاخصها در تبيين تابآوري از تحليل عاملي تأييدي در نرمافزار  LISRELبهره
گرفته شده است.
. Leanne Seeliger & Ivan Turok
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اسکان غيررسمي در سنندج در پاسخ به نيازهاي سکونتي گروههاي عمدتاً کم درآمد ،با وسعت و جمعيت قابل توجهي گسترش يافته
است .اين بافت ،متشکل از  34محله است که به طور عمده دامنه ارتفاعات و تپههاي شمال ،شمال شرقي ،شرق و جنوب را تصرف
کردهاند و با مساحتي معادل  232/32هکتار حدود  1/21درصد از کل مساحت محدوده شهر را شامل ميشود .براساس سرشماري رسمي
سال  ،3113کل جمعيت ساکن در محدوده معادل  11137نفر است که اين جمعيت  42درصد از کل جمعيت شهر سنندج را شامل مي-
شود.

شکل ( )2موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه

یافتهها و بحث
شاخصهای تابآوری

در اين پژوهش براساس چارچوب مفهومي و مباني نظري تابآوري و در ارتباط با انتخاب شاخصهاي مناسب جهت سنجش آن ،در
قالب چهار بعد اجتماعي -فرهنگي ،اقتصادي ،مديريتي -نهادي و کالبدي -محيطي بيان ميشود .انتخاب شاخصها براساس مطالعات
کتابخانهاي و بررسي منابع مرتبط داخلي و خارجي بوده است.
جدول ( .)1ابعاد و شاخصهای تابآوری
ابعاد
اجتماعي -فرهنگي

شاخص
ويژگيهاي جمعيتي ،آگاهي ،مهارت ،اطلاع از
عملکرد نهادها ،شبکه اجتماعي ،سرمايه
اجتماعي

اقتصادي

توانايي اقتصادي ،ميزان خسارت ،ظرفيت جبران
خسارت
وجود نهادها ،عملکرد نهادي ،رضايت از عملکرد
نهادها ،مسئوليتپذيري نهادها ،آموزش نهادي،

نهادي -مديريتي

گویه
سن ،جنس ،تحصيلات ،فعاليت ،سابقه سکونت ،آگاهي از مخاطرات ،آگاهي از مقاومت واحد مسکوني،
آگاهي از ضوابط و معيارهاي ايمني مسکن ،آگاهي از اقدامات آمادگي در برابر مخاطرات ،شرکت در
دورههاي آموزشي ،مهارت در کمکهاي اوليه ،اطلاع از عملکرد سازمانها و نهادها،رضايت از زندگي،
اعتماد به نهادهاي محلي ،مشارکت ،اعتماد به رسانه ،ميزان ارتباط با شورا و شهرداريها
اشتغال ،تعداد شاغلين در خانوار ،درآمد ،دائمي و قابل پيشبيني بودن درآمد ،پسانداز ،مالکيت ،بيمه،
آسيبپذيري اموال ،استفاده از وام بانکي و تسهيلات ،حمايتهاي مالي نهادها
وجود نهادهاي محلي ،عملکرد نهادها ،مسئوليتپذيري نهادها ،جوابگويي به نيازها ،ارائه آموزش به
مردم ،ارتباط نهادي با مردم ،رضايت مردم از عملکرد نهادها

ارزيابي توسعه پايدار شهري با تأکيد بر رويکرد تابآوري در سکونتگاههاي غيررسمي...

کالبدي-محيطي

ارتباط نهادي
زيرساخت ،کاربري زمين ،دسترسي ،ويژگيهاي
زمينشناسي ،فاصله از گسل
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جادهها و زيرساختهاي حياتي ،کاربري زمين ،نوع مسکن ،مصالح ،مقاومت بنا ،کيفيت و قدمت بنا،
فضاي باز ،دسترسي ،ويژگيهاي زمينشناسي و شيب ،گسلها

مأخذ :يافتههاي تحقيق3114 ،

براساس روش تحليل سلسله مراتبي ،پس از ساخت سلسله مراتب ،نوبت به مقايسه دودويي دادهها با يکديگر ميرسد .بدين صورت
که در محيط  Expert Choiceاولويت شاخصها نسبت به يکديگر تعيين خواهد شد و در مرحله بعد پس از وزن شاخصها و ضريب
سازگاري و تأييد آن در مقايسه با مقدار استاندارد در جدول ساعتي ،مقدمات لازم براي مرحله تحليل و ترکيب شاخصها به منظور تعيين
وزن نهايي هر شاخص فراهم ميشود.

شکل ( .)3وزن ابعاد اصلی تابآوری

ابتدا سه بعد طبيعي ،انساني و مصنوع به صورت دو به دو با هم مقايسه شدهاند .وزن بعد طبيعي  ،16371بعد انساني  1/321و بعد
مصنوع يا محيط انسانساخت  1/414به دست آمده است (شکل  .)2با توجه به وجود سه معيار در بعد طبيعي در مرحله بعد زيرمعيارهاي
اين بعد با هم مقايسه شدهاند که نتايج آن در شکل ذيل مشاهده ميشود.

شکل ( .)4وزن معیارهای بعد طبیعی

در قسمت بعد مصنوع سه معيار زيرساخت ،دسترسي و مسکن با هم مقايسه شده و سپس زيرمعيارهاي هر کدام از معيارها به صورت
دو دويي با هم مقايسه شدهاند(شکلهاي .)1 ،4 ،7 ،3

شکل (.)5وزن معیارهای مصنوع (کالبدی)

شکل(  .)6وزن زیرمعیارهای شاخص زیرساخت
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شکل(  .)7وزن زیرمعیارهای شاخص دسترسی

شکل ( .)8وزن زیرمعیارهای شاخص مسکن

در بعد انساني سه معيار اجتماعي -فرهنگي ،نهادي و اقتصادي مورد بررسي قرار گرفتهاند و سپس زيرمعيارهاي هر کدام از معيارها
به صورت دو به دو با هم مقايسه و وزن آنها مشخص شده است (شکلهاي .)34 ،33 ،31 ،1

شکل ( .)9وزن معیارهای بعد انسانی

شکل ( .)11وزن زیرمعیارهای اجتماعی -فرهنگی

شکل(  .)11وزن زیرمعیارهای نهادی -مدیریتی

ارزيابي توسعه پايدار شهري با تأکيد بر رويکرد تابآوري در سکونتگاههاي غيررسمي...
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شکل(  .)12وزن زیرمعیارهای شاخص اقتصادی

بر اين اساس بيشترين وزن با  1/311مربوط به بعد انساني بوده است و پس از آن بعد مصنوع با  1/412و در نهايت بعد طبيعي با
 1/331قرار دارند .از لحاظ ابعاد فرعي نيز بعد اجتماعي داراي بيشترين وزن و اهميت بوده است.
ميزان وزن نهايي زيرشاخصها و ابعاد در شکل ذيل ارائه شده است (شکل .)31

شکل (.)13تحلیل سلسله مراتبی شاخصهای مؤثر در تابآوری

بررسی وضعیت تابآوری در محدوده سکونتگاههای غیررسمی
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براي برآورد تابآوري در محدوده سکونتگاههاي غيررسمي  141پرسشنامه (براساس فرمول کوکران) تهيه و تکميل شد که نتيجه
پرسشنامهها در قالب روشهاي آماري ذيل آمده است:
بعد اجتماعی -فرهنگی

شاخصهاي مورد بررسي در بعد اجتماعي شامل ويژگيهاي جمعيتي ،آگاهي ،مهارت ،رضايت از زندگي ،اطلاع از عملکرد نهادها،
شبکههاي اجتماعي و سرمايه اجتماعي ميباشد .با توجه به اينکه سطح معناداري کل کمتر از  1/13است ،ميتوان گفت از معناداري لازم
برخوردار است و تمام شاخصها تابآور است .لذا محدوده سکونتگاههاي غيررسمي از لحاظ اجتماعي -فرهنگي تا حدودي از تابآوري
لازم برخوردار ميباشد.
جدول ( .)2وضعیت شاخصهای اجتماعی تابآوری در سکونتگاههای غیررسمی
بعد

میانگین

آگاهي
مهارت
اطلاع از عملکرد نهادها
رضايت از زندگي
شبکههاي اجتماعي
سرمايه اجتماعي
اجتماعي

1/72
1/41
1/12
1/12
2
1/34
1/47

تفاوت با حد

آماره

سطح

آزمون تی

معناداری

مطلوب

3/44
4/11
4/12
4/17
1/11
1/47
1/11

1/44
1/131
1/112
1/113
1/111
1/413
1/111

1/32
1/41
1/12
1/12
1/3
1/14
1/47

فاصله اطمینان 95درصد
حد پائین
-1/11
1/12
1/33
1/3
1/42
-1/34
1/31

حد بالا
1/14
1/21
1/31
1/31
1/43
1/41
1/21

مأخذ :نگارندگان3111 ،

بعد اقتصادی

شاخص هاي مورد بررسي در اين بعد شامل توانايي اقتصادي ،ميزان خسارت و ظرفيت جبران خسارت است .با توجه به اينکه ميانگين
تمام شاخصها از حد متوسط تابآوري پايينتر بوده است ،لذا محدوده سکونتگاههاي غيررسمي از نظر بعد اقتصادي تابآور نميباشد.
جدول  -3وضعیت شاخصهای اقتصادی تابآوری در سکونتگاههای غیررسمی
بعد

میانگین

آماره آزمون تی

سطح

تفاوت با حد

توانايي اقتصادي
خسارتهاي اقتصادي
ظرفيت جبران خسارت
شاخصهاي اقتصادي

4/14
1/44
3/17
4/24

-1/23
-3/14
-34/13
-32/71

معناداری
1/111
1/13
1/111
1/111

مطلوب
-3/34
-1/44
-3/71
-3/14

فاصله اطمینان 95درصد
حد بالا
حد پائين
-3/24
-1/32
-3/14
-3/37

-1/14
1/114
-3/22
-1/11

مأخذ :نگارندگان3111 ،

بعد نهادی -مدیریتی

بررسي شاخصها نشان ميدهد که ميانگين تمام شاخصها پايينتر از ميانگين  1/31بوده است ،لذا ميتوان گفت محدوده
سکونتگاههاي غيررسمي به لحاظ نهادي -مديريتي تابآور نميباشد.
جدول ( .)4وضعیت شاخصهای نهادی تابآوری در سکونتگاههای غیررسمی
بعد

ميانگين

آماره آزمون تي

سطح معناداري

تفاوت با حد مطلوب

فاصله اطمينان 13درصد

ارزيابي توسعه پايدار شهري با تأکيد بر رويکرد تابآوري در سکونتگاههاي غيررسمي...

وجود نهادها
مسئوليت پذيري
ارتباط نهادي
آموزش نهادي
عملکرد نهادها
رضايت از عملکرد نهادها
نهادي -مديريتي

4/21
4/13
4/22
4/13
1/41
1/34
4/14

-4/11
-1/22
-1/21
-2/41
-3/11
-4/74
-7/34

1/111
1/113
1/111
1/111
1/34
1/111
1/111

مأخذ :نگارندگان3111 ،



-3/13
-1/32
-3/13
-1/31
-1/4
-1/14
-1/74

حد پائين
-3/44
-1/13
-3/1
-1/14
-1/21
-1/72
-1/11

341
حد بالا
-1/43
-1/44
-1/1
-1/11
1/11
-1/11
-1/24
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کالبدی -محیطی
شاخصهاي مورد مطالعه دسترسي ،فضاي باز و زيرساخت ميباشد که ميانگين تمام شاخصها بجز زيرساخت از ميانگين 1/31
پايينتر بوده است ،لذا ميتوان گفت محدوده سکونتگاههاي غيررسمي به لحاظ کالبدي -محيطي تابآور نميباشد.
جدول(  . )5وضعیت شاخصهای کالبدی تابآوری در سکونتگاههای غیررسمی

بعد

میانگین

آماره آزمون تی

سطح معناداری

دسترسي به خدمات
فضاي باز
زيرساخت
کالبدي

1/13
1/13
1/71
1/13

-3/14
-1/41
3/34
-3/47

1/12
1/111
1/314
1/13

تفاوت با حد
مطلوب
-1/31
-1/22
1/31
-1/32

فاصله اطمینان 95درصد
حد پائین
-1/11
-1/74
-1/13
-1/13

حد بالا
1/13
-1/4
1/23
1/13

مأخذ :نگارندگان3111 ،

براساس مطالعات انجام شده سطح تابآوري کل در محدوده سکونتگاههاي غيررسمي شهر سنندج  1/33و پايينتر از ميانگين 1/31
بوده است ،همانطور که پيشتر نيز گفته شد فقط بعد اجتماعي -فرهنگي تابآور بوده و از لحاظ ساير ابعاد ،به ويژه ابعاد اقتصادي و
نهادي -مديريتي تابآوري در سطح بسيار پاييني ميباشد.
جدول( . )6وضعیت تابآوری سکونتگاههای غیررسمی در ابعاد مختلف

بعد

میانگین

بعد اجتماعي -فرهنگي
بعد اقتصادي
بعد نهادي -مديريتي
کالبدي
تابآوري

1/47
4/24
4/14
1/13
1/33

آماره آزمون
تی
4/71
-13/34
-31/72
-7/11
-34/31

سطح

تفاوت با

معناداری

حد مطلوب

1/111
1/111
1/111
1/13
1/111

1/47
-3/14
-1/74
-1/32
-1/11

فاصله اطمینان 95درصد
حد پائین
1/31
-3/37
-1/11
-1/13
-1/3

حد بالا
1/21
-1/11
-1/24
1/13
-1/47

مأخذ :نگارندگان3111 ،

مدل معادلات ساختاری تأثیر ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،نهادی و کالبدی بر تابآوری سکونتگاههای غیررسمی شهر
سنندج

در تحليل عاملي تاييدي ،پژوهشگر به دنبال تهيه مدلي است که فرض ميشود دادههاي تجربي را بر پايه چند پارامتر نسبتاً اندک،
توصيف تبيين يا توجيه ميکند .روشهاي تاييدي (آزمون فرضيه) تعيين ميکنند که دادهها با يک ساختار عاملي معين هماهنگ هستند و
يا خير .براي تعيين تأثير ابعاد بر تابآوري از معادلات ساختاري در نرمافزار  LISRELاستفاده شد.
نتايج بدست آمده حاکي از آن است که متغيرهاي مشاهده شده به خوبي ميتوانند متغير پنهان را تبيين کنند .از آنجا که بار عاملي
شاخصهاي مشاهده شده بزرگتر از  161است بنابراين رابطه مطلوبي بين شاخصها (متغير مشاهده شده) با تابآوري (متغير پنهان) برقرار
است و نقش مهم و معناداري در اندازهگيري عوامل موثر بر تابآوري دارند .نتايج آزمون نيکويي برازش حاصل از نرمافزار ليزرل نشان
ميدهد پس از حذف خطاهاي کوواريانس ،مدل از برازش خوبي برخوردار است (جدول .)4

ارزيابي توسعه پايدار شهري با تأکيد بر رويکرد تابآوري در سکونتگاههاي غيررسمي...
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جدول ( .)7نتایج حاصل از نرم افزار لیزرل

شاخص برازندگي
مقدار کاي اسکوير
درجه آزادي
سطح معني داري
نسبت کاي اسکوئر بر درجه آزادي
RMSEA
GFI
AGFI

دامنه قابل پذيرش
کمتر از 1/13
کمتر از 1
کمتر از 1/11
بزرگتر از 1/1
بزرگتر از 1/1

ميزان به دست آمده
247/11
377
1/111
4/14
1/143
1/11
1/12

نسبت خي دو به درجه آزادي  4/14است .مقدار جذر ميانگين ( )RMSEA=0.021که نشان از خوبي برازش ميباشد .شاخص GFI

و  AGFIاندازهاي از مقدار نسبي واريانسها و کوواريانسها هستند که به گونههاي مشترک توسط مدل توجيه ميشوند .هرچه اين مقدار
به يک نزديک باشد برازش دادهها مناسبتر خواهد بود .بر مبناي يافتههاي تحقيق (شکل  ،)32بعد اجتماعي با ضريب  1/13بيشترين
تأثير را بر تابآوري محدوده سکونتگاههاي غيررسمي داشته سپس بعد نهادي با  1/71و در نهايت ابعاد کالبدي و اقتصادي به ترتيب با
 1/34و  1/31تأثير کمتري را بر تابآوري بافت ناکارآمد داشتهاند.

شکل ( .)14مدل اندازهگیری تابآوری در حالت تخمین استاندارد با استفاده از نرمافزار لیزرل
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با تداوم رشد شتابان شهرنشيني و در بستري از ساختارهاي چندگانه سياسي ،اقتصادي و مديريتي ،شکلگيري الگوهاي متفاوت
سکونت ،اجتنابناپذير و در کنار آن شکلگيري سکونتگاههاي غيررسمي واقعيتي گريزناپذير بوده است .شهر سنندج يکي از شهرهاي
ميانهاندام است که در چند دهه اخير همراه با بسياري از نقاط شهري کشور ،رشد سريعي را دنبال نموده است .اين رشد سريع ،باعث
شکل گيري محلات خودرو در جهات مختلف حاشيه شهر شده است .محلات حاشيهاي به لحاظ اجتماعي -اقتصادي مسألهدار و از منزلت
پايينتري نسبت به ساير مناطق شهر برخوردار هستند .از نظر کارشناسان بعد انساني با وزن  1/311داراي بيشترين اهميت در تابآوري
بوده و پس از آن بعد مصنوع با وزن  1/412و در نهايت بعد طبيعي با  1/331قرار دارند .نتايج پژوهش حاکي از آن است که در اين
سکونتگاهها ميزان تابآوري ( )1/33در سطح پاييني قرار گرفته است .در ميان ابعاد مختلف تابآوري ،بعد اجتماعي با ( )1/47از وضعيت
مناسب تري نسبت به ساير ابعاد ،برخوردار بوده است .سطح پايين درآمد اهالي ،نداشتن بيمه ،کم بودن سطح پسانداز ،عدم وجود امنيت
شغلي ،عدم ثبات در ميزان درآمدها ،فصلي بودن شغل بسياري از ساکنين و  ...سبب پايين بودن سطح تابآوري اقتصادي شده است ،به
طوري که اين ميزان در بافت ناکارآمد سنندج 4/24 ،ميباشد .ابعاد مديريتي -نهادي نيز به دليل عدم وجود نهادها در سطح محلات،
ضعف رابطه بين مديران و مردم محلي ،نبود آموزشهاي لازم در زمينه آمادگي در برابر بحران و ...در سطح پاييني ( )4/14قرار دارد .از
لحاظ کالبدي نيز با توجه به پايين بودن سطح مقاومت واحدهاي مسکوني ،عدم دسترسي مناسب به زيرساختها ،عدم وجود فضاي باز
مناسب در محلات ،استحکام پايين زيرساختها و  ...منجر به کاهش سطح تابآوري کالبدي ( )1/13شده است .بر مبناي يافتههاي
تحقيق ،بعد اجتماعي با ضريب  1/13بيشترين تأثير را در تبيين تابآوري محدوده سکونتگاههاي غيررسمي داشته سپس بعد نهادي با
 1/71و در نهايت ابعاد کالبدي و اقتصادي به ترتيب با  1/34و  1/31قرار دارند.
پيشنهادهاي زير را ميتوان براي افزايش سطح تابآوري اين سکونتگاهها در نظر گرفت:
جدول(  .)8پیشنهادهای نگارنده در جهت ارتقای تابآوری محدوده

ابعاد

اجتماعی

اقتصادی
نهادی-
مدیریتی

کالبدی

پیشنهادهای میان مدت
برپايي نهاد سراي محله در جهت تسريع حل
مشکلات در راستاي بازآفريني محلات

پیشنهادهای بلندمدت
بسترسازي شکلگيري نهادهاي مردمي در محلات
به منظور افزايش مشارکت

پیشنهادات کوتاه مدت
ارائه آموزشهاي کسب و کار خرد از طريق فني و حرفه-
اي به ويژه به زنان به منظور ارتقاء سطح توانمندي
اقتصادي خانوار
برگزاري دورههاي آموزشي براي ساکنين در جهت
افزايش سطح آگاهي و مقابله در برابر مخاطرات؛
تسري مشارکتهاي محله به حوزه آسيبهاي اجتماعي

تشکيل شوراي محلي و استفاده از دانش نوين
و فضاي مجازي براي ايجاد شبکههاي
اجتماعي در خصوص آگاهيبخشي به ساکنان

تقويت مشارکت محلي و افزايش اعتماد بين مردم
و دولت از طريق برگزاري جلسات همانديشي و
استفاده از ظرفيت اجتماعي محلات در جهت
بهسازي بافت

در نظر گرفتن تسهيلات بيمهاي براي خانوارهاي فاقد
پوشش بيمه

ارائه تسهيلات ويژه يارانهاي به ساکنان بافت
و ايجاد سازو کار لازم براي واحدهاي قولنامه-
اي
تهيه طرحهاي توانمندسازي در اين محلات
جهت ارتقاي ابعاد اجتماعي ،اقتصادي ،نهادي
و کالبدي محلات

اعطاي تسهيلات ،کمکها و مشوقهاي مالي
بلندمدت به ساکنين محله در جهت استحکام-
بخشي و مقاومسازي بنا
تدوين برنامه جامع اقدام مشترک جهت هماهنگي
سازمانهاي خدماترسان در راستاي افزايش
سطح خدمات

برپايي مکانهاي اسکان اضطراري در مواقع بحران

تلاش براي خوانا ساختن فضا از طريق نصب
تابلوهاي راهنمايي و هدايتکننده و
ساماندهي ترافيک عبوري

تعريض معابر و امکانسنجي و اجراي معابر
دسترسي سريع در پيرامون بافت در راستاي
افزايش پايداري و حفظ عملکرد در شرايط بحراني
به منظور تسهيل امدادرساني

ايجاد زمينههاي اعتمادسازي ميان ساکنين محله و
مسئولين در راستاي ارتقاء عملکرد نهادي سازمانها

ارزيابي توسعه پايدار شهري با تأکيد بر رويکرد تابآوري در سکونتگاههاي غيررسمي...
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