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 11/12/3111 تاريخ پذيرش نهايي: 43/31/3111تاريخ دريافت:

 

 های غیررسمیآوری در سکونتگاهارزیابی توسعه پایدار شهری با تأکید بر رویکرد تاب

 (1های غیررسمی شهر سنندج)مورد مطالعه سکونتگاه 

 
 اصغر ضرابی1
 شایسته عباسی2
 ابوالفضل مشکینی3

 چکیده

ها گوياي وجود موانع ساختاري و هاي غيررسمي محل سکونت حدود يک ميليارد نفر از جمعيت جهان هستند. پيدايش اين سکونتگاهسکونتگاه
درآمد شهري در سطح کلان است. امروزه تلاقي رساني لازم مرتبط با آن براي اقشار کم هاي کنوني در تأمين مسکن و خدماتناکارآمدي سياست

آوري شهري در هاي خودانگيخته شهري در مقياس جهاني توجه را به رهيافت تابمحيطي، اقتصادي، اجتماعي و رشد سکونتگاههاي زيستبحران
ميداني  -ايکتابخانه شيوه دريافت اطلاعات نوع اين پژوهش کاربردي و .ها جلب کرده و در دستور کار جهاني مد نظر قرار داده استاين سکونتگاه

هاي ابعاد مختلف جهت تعيين ميزان اهميت با عنوان پرسشنامه اي استفاده شد و شاخصها از مطالعات کتابخانهاست. براي استخراج شاخص
 Expertافزار زمون تحليل سلسله مراتبي در نرمهاي مختلف قرار گرفت. اطلاعات با استفاده از آنفر از کارشناسان در رشته 11کارشناسان در اختيار 

Choice  شود. به بعد طبيعي مربوط مي 331/1به بعد انساني و کمترين وزن با  311/1مورد تحليل قرار گرفت. بر اين اساس بيشترين وزن با
پرسشنامه در سطح محلات  141رمول کوکران خانواري محدوده و براساس ف 11311آوري با توجه به جامعه آماري همچنين براي تعيين ميزان تاب

آوري در ابعاد مختلف استخراج ميزان تاب T- testوارد و با استفاده از آزمون  SPSSافزار هاي پرسشنامه خانوار در نرممحدوده تکميل شد. داده
باشد. از لحاظ ابعاد مورد بررسي، آور نميغيررسمي تابهاي بوده و محدوده سکونتگاه 33/1 آوري در محدودهدهد ميزان تابها نشان ميگرديد. يافته

( بوده است. 14/4( و پس از آن بعد مديريتي )24/4آوري مربوط به بعد اقتصادي )باشد. کمترين تابآور ميتاب 47/1فرهنگي با  -فقط بعد اجتماعي
استفاده شد.  LISRELافزار آوري از معادلات ساختاري در نرمعاد بر تابباشد. براي تعيين تأثير ابآور نمي(، تاب13/1بعد کالبدي نيز با ميانگين )

       آوري محدوده مورد مطالعهبيشترين تأثير را بر تاب 13/1دهد که عوامل اجتماعي با ضريب آوري نشان ميتحليل عاملي عوامل مؤثر بر تاب
 اند. داشته

 هاي غيررسمي، شهر سنندج.آوري، سکونتگاهتوسعه پايدار، تاب: واژگان کلیدی

                                                      

 )نويسنده مسئول(رانيدانشگاه اصفهان، اصفهان، ا ،يزيو برنامه ر ييايدانشکده علوم جغراف ،يشهر يزيو برنامه ر ايگروه جغراف، استاد .1 
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 رانيدانشگاه اصفهان، اصفهان، ا ،يزيو برنامه ر ييايدانشکده علوم جغراف ،يشهر يزيو برنامه ر ايجغراف ي دکتري دانشجو .2 

 مدرس، تهران تيدانشگاه ترب ،يدانشکده علوم انسان ،يشهر يزيو برنامه ر ايگروه جغراف يعلم تييعضو ه انشيارد .3 

 

mailto:sabriehabasi@yahoo.com


021  42ريزي، شماره علمي جغرافيا و برنامه نشريه 

 

 مقدمه

 4105درصد در سال  45بینی شده است که جمعیت نواحی شهری از بر پایه نرخ رشد فعلی جمعیت شهری جهان، پیش

هاي غيررسمي محل سکونت حدود يک ميليارد نفر از سکونتگاه(. UN-Habitat, 2014)خواهد رسید  4141درصد تا سال  66به 

 ,UNکنند )ها زندگي مي. به عبارت ديگر حدود يک هفتم از جمعيت دنيا و يک سوم جمعيت شهري آن در حاشيهجمعيت جهان هستند

شود که يک تر از رشد شهرنشيني به تعبيري رسمي، مواجه بوده و برآورد مي(. در کشور ما نيز اسکان غيررسمي با رشدي سريع2013
-پيدايش اسکان غيررسمي گوياي وجود موانع ساختاري و ناکارآمدي سياستقر باشند. ها مستپنجم جمعيت شهري در اينگونه سکونتگاه

درآمد شهري در سطح کلان است. همچنين در سطح خرد  رساني لازم مرتبط با آن براي اقشار کمهاي کنوني در تأمين مسکن و خدمات
لي و برخوردهاي غيرقانونمند در پذيرش يا رد اين هاي ذينفع و ذينفوذ محنيز ضعف مديريت شهري، وجود منافع نامشروع گروه

هاي غيررسمي منجر به مشکلات ذکر شده براي سکونتگاه(. 3: 3111ها، مسأله را تشديد نموده است )مشکيني و همکاران، سکونتگاه
(. آمار تلفات 17: 3112ران، نژاد و همکاپذيري شديد اين گونه مناطق در برابر انواع مخاطرات طبيعي و انساني شده است )حاجيآسيب

هاي فقيرنشين در کشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته انساني ناشي از سوانح، گوياي اين واقعيت است که تلفات انساني سکونتگاه
گذارد؛ به عبارت پذيري اين جوامع در برابر سوانح صحه مييافته است و اين امر بر غيرطبيعي بودن آسيببسيار بيشتر از کشورهاي توسعه

هاي (. تلاقي بحران11: 3113زاده، )موحدي« شودجوامع در برابر حوادث بيشتر مي پذيرينيافتگي، آسيبديگر، بسته به ميزان توسعه
آوري شهري با هاي خودانگيخته شهري در مقياس جهاني توجه را به رهيافت تابمحيطي، اقتصادي، اجتماعي و رشد سکونتگاهزيست

ها جلب کرده و در دستور کار جهاني مد نظر قرار تر نسبت به رويکردهاي پيشين همچون مديريت بحران در اين سکونتگاهي جامعنگاه
 (. 4: 3117داده است )محمدي و همکاران، 

را دنبال نموده  اندام است که در چند دهه اخير همراه با بسياري از نقاط شهري کشور، رشد سريعيشهر سنندج يکي از شهرهاي ميانه
 -گيري محلات غيررسمي در جهات مختلف حاشيه شهر شده است. اين محلات، به لحاظ اجتماعياست. اين رشد سريع، باعث شکل

. گسست فضايي اين محلات با شهر، سطح نازل بهداشت و ايمني، منزلت پاييني دارنددار و نسبت به ساير مناطق شهر اقتصادي مسأله
ت در واحد سطح، ناپايداري منابع درآمدي، فقدان و نارسايي خدمات عمومي و زيرساخت شهري، محدوديت و عدم تراکم بالاي جمعي

ريزي و ساماندهي که توان بسيار پاييني در مقابله با حوادث طبيعي دارند، اين مسأله شهري را به صورت حل آمادگي محلات جهت برنامه
پذيري ساکنان و موقعيت ويژه اجتماعي و اقتصادي و گسترش ها به دليل آسيبسکونتگاه نشده باقي گذاشته است. حساسيت ويژه اين

کنند و اين روال همچنان رو به ها زندگي ميها در شهر سنندج که دست کم يک چهارم از جمعيت آن در اين سکونتگاهروزافزون آن
سازي براي هاي روزافزوني که ظرفيتکند. چالشرا دوچندان ميآوري افزايش است، نياز به مطالعه و بررسي اين محلات از ديد تاب

توان گفت که هر دو هاي غيررسمي است لذا ميگيري و گسترش سکونتگاهباشد از عوامل شکلآوري ميها موضوع تابمقابله با آن
ها است. در اين راستا پرسش اصلي نتگاهآوري در اين سکوتاب هايشاخصزمينه، وجوه مشترکي دارند. هدف اين مقاله بررسي و ارزيابي 

آوري در هر هاي تابهاي غيررسمي سنندج در چه وضعيتي قرار دارد؟ و ميزان اهميت شاخصآوري سکونتگاهپژوهش اين است که تاب
 باشد؟يک از ابعاد، به چه ميزان مي

 مبانی نظری

رفته شده است؛ اگر چه درباره ريشه اين کلمه هنوز اختلاف نظر به معناي جهش به عقب گ «resilio»آوري از واژه لاتين واژه تاب
ترکيب « افزايش ظرفيت يادگيري و سازگاري»و « خودسازماندهي»، «جذب اختلالات و بازگشت به حالت قبلي»آوري از تاب دارد.وجود 

آوري شکل وزه اجماعي بر اين تعريف از تابآوري افزوده شده است. به طوري که امرشده است، اما در ادامه بر دامنه مفهوم ذاتي تاب
( مقدار آشفتگي که يک سيستم بتواند جذب کند و همچنان در همان حوزه و وضعيت قبلي باقي 3آوري عبارت است از تاب»گرفته است: 

( ميزان 1ي بيروني( و ( مقدار توانايي سيستم در خود سازماندهي)در مقابل فقدان سازماندهي يا سازماندهي تحت جبر نيروها4بماند، 
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 Carpenter et« )توانايي سيستم در ايجاد و افزايش ظرفيت يادگيري و سازگاري و در نهايت تحول يافتن در جايي که مورد نياز است

al, 2001: 766رد شناس کانادايي، به طور روزافزوني موبوم 4با شروع کار کرافورد استنلي هالينگ 3141از دهه  3آوري(. مفهوم تاب
در مقياس آوري را در حوزه بلايا و مخاطرات مطرح کرد. ( نخستين فردي بود که مفهوم تاب3113)1بررسي و ارزيابي قرار گرفت. تايمرمن

در چارچوب « آوري جوامع در مقابل سوانحتقويت تاب»اي را با عنوان برنامه (4112)2المللي راهبرد کاهش خطر سوانحاتحاديه بين جهاني
( در جهت افزايش و بهبود 4113-4133. بعد از پايان دوره کاري چارچوب هيوگو )در پيش گرفت 4113-4133براي سال  3گوطرح هيو

( با هدف کاهش خطرپذيري جوامع در سومين کنفرانس جهاني 4133-4111آوري ملل و جوامع در مقابل بلايا، چارچوب سنداي )تاب
آوري شهري همچنان به علت توجه تصويب رسيد و ادبيات تاببه  4133مارس  31مورخ ژاپن در  7سازمان ملل متحد در شهر سنداي

 جهاني به اين مفهوم، به سرعت در حال رشد است.

شناسي مورد استفاده قرار گرفته است، در اواخر دهه هاي انساندر نوشته 3171در حالي که اصطلاحات رسمي و غيررسمي از دهه 
هايي هستند هاي غيررسمي مکان(. سکونتگاهWeakley, 2014: 62طالعات توسعه مورد استفاده قرار گرفتند )براي اولين بار در م 3141

 :Abunyewah et al, 2018اند )و از ضوابط استاندارد ساختمان عدول نموده که خارج از طرح کاربري اراضي و بدون مجوز ساخته شده

اي از فقر هاي غيررسمي کشور آمده است، اسکان غيررسمي جلوهو ساماندهي سکونتگاه (. همان گونه که در سند ملي توانمندسازي239
توجهي به نياز مسکن اقشار کم درآمد در گذار شهرنشيني شتابان است هاي دولتي و يا بياست که به طور عمده ناشي از نارسايي سياست

آوري سوانح به وجود نيامده است؛ با وجود سازي تابيافته براي کميهاي سازمانها يا چارچوبشاخص(. 3111)وزارت راه و شهرسازي، 
آوري مفهومي چندجانبه و داراي ابعاد اجتماعي، اقتصادي، نهادي و کالبدي اين، در جامعه علمي اجماعي وجود دارد مبني بر اينکه تاب

محيطي هاي اجتماعي، زيستيستم شهري و تمام شبکهآوري در شهرها به توانايي سدر واقع تاب(. 73: 3112است )رضايي و همکاران، 
هاي زماني و مکاني براي بازگشت به سرعت سيستم مورد نظر در برابر اختلال و انطباق با تغيير دهنده آن در مقياسو فني تشکيل

 (. Meerow et al, 2016: 39) هاي اخير و آينده اشاره داردبراساس ظرفيت

هاي مختلف، وضعيت متناقضي دارند. همبستگي اجتماعي و سرمايه اجتماعي آوري در جنبهحاظ تابهاي غيررسمي از لسکونتگاه
(، Yue et al, 2016: 159باشد )هاي غيررسمي شهري ميزان آن، بالا ميآور است که در سکونتگاههاي تابهاي محيطزياد، از ويژگي

ها در مقابل شرايط و ظرفيت محدود مقابله با تغييرات، بسيار پايين است. گاهآوري کالبدي به دليل شکنندگي بالاي اين سکونتاما تاب
-هايي براي کمک در زمان بحران موجب کاهش تابپذير و عدم وجود ارگانها وجود قشر آسيبعلاوه بر بعد کالبدي در اين سکونتگاه

کند بر خود نواحي، فشار بزرگي بر سراسر شهر وارد مي ها شده است. در واقع وجود نواحي بزرگ غيررسمي علاوهآوري اين سکونتگاه
(Seeliger & Turok, 2013: 187 .)هاي فقيرنشين عدم وجود عدالت اجتماعي و هاي مهم سکونتگاهاز سوي ديگر يکي از چالش

مناسب است که بسياري از ها، مسکن ارزان قيمت و مشاغل اقتصادي و به تبع آن عدالت فضايي شامل دسترسي برابر به انواع زيرساخت
 (.333: 3113ها را هم در پي دارد )حسينيون، آوري و آسيبمسائل مرتبط با تاب

هاي اجتماعي، اقتصادي و ناپذير حوادث طبيعي و آسيبآوري و پايداري اهداف اصلي شهرهاي آينده خواهند بود. عواقب جبرانتاب
هاي آوري تا حد زيادي به هم مرتبط شوند. اگر پايداري واژه دههايداري و تابمحيطي شهرهاي معاصر موجب شده تا مفاهيم پزيست
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بيان « ريو»ترين تعريف از توسعه پايدار، تعريفي است که در کنفرانس زمين در آوري واژه غالب زمان معاصر است. رايجپيشين باشد، تاب
 شده است:

«. کندهايشان برطرف مينايي نسل آينده، براي دستيابي به نيازها و خواستهاي که نياز حال را بدون به مخاطره انداختن تواتوسعه
با موضوع توسعه پايدار بر اين نکته تأکيد داشت که شهرهاي معاصر در صورتي پايدار  4114نشست سران سازمان ملل متحد در سال 

آوري مفهومي جديد است که به عنوان يکي از تاب(. 7: 3112)محمدي و رضايي،  آور باشندهستند که در مقابل بلاياي طبيعي تاب
هاي هاي طبيعي و نظامهاي روزافزون شهرها، محيطبيني نشده، نيازها و پيچيدگيهاي نوين براي پاسخگويي به تغييرات پيشديدگاه

و شهري در تمام جهان قرار گرفته المللي، کشوري هاي بينترکيبي مطرح شده است. اين مفهوم در رقابت با توسعه پايدار، در رأس برنامه
پايداري ترجيحا بايد به عنوان هدف يک جامعه در (. 41: 3111ترين عوامل تحقق پايداري است )رفيعيان، آوري يکي از مهماست. تاب

ک تيم قدرتمند توانند به عنوان يدهنده يک ويژگي از سيستم شهري است. اين دو مفهوم ميآوري نشاننظر گرفته شود در حالي که تاب
ها را در انطباق و بازيابي در زمان آوري آندر زمينه توسعه با هم همکاري کنند. مشارکت مناطق شهري در توسعه پايدار، توانايي و تاب

کند تا به سلامت بشر و محيط زيست به صورت توامان دست دهد و اين فرصتي براي شهرها ايجاد ميمواجهه با تغييرات افزايش مي
(. 1: 3112شود )محمدي و رضايي، هاي موجود در جهان براي انطباق و پايداري تضعيف نميبند؛ در حالي که سلامت و توانايي مکانيا

اي ضروري براي تحقق آن است. کاهش خطرپذيري در برابر سوانح و کند و مؤلفهآوري پيوند از دست رفته توسعه پايدار را تأمين ميتاب
آوري و ( ارتباط بين تاب3شکل ) هاي محيط زيست، اقتصادي، اجتماعي و سياسي است.ارکان توسعه پايدار در حوزهآوري بخشي از تاب

 دهد.سياست توسعه پايدار را نشان مي

 

 آوری شهری و توسعه پایداررابطه بین تاب )1 (شکل

 (Cristiane Aparecida da Silva et. alمأخذ: )

 

 هاي غيررسمي به شرح ذيل است:آوري سکونتگاهو داخلي انجام شده در زمينه تاب هاي خارجيتعدادي از پژوهش

اند که هاي غيررسمي در برابر ريسک بلايا پرداخته و به اين نتيجه رسيده( در پژوهشي به بررسي سکونتگاه4131آبانيوا و همکاران )
-هاي غيررسمي را که کليد مديريت مقابله با مخاطرات در سکونتگاههاي سکونتگاهريزي و ارتباط محيطي و کاربري اراضي ويژگيبرنامه

 دهند. هاي غيرسمي است، تحت تأثير قرار مي
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( به مطالعه سکونتگاه غيررسمي استلنبوش در آفريقاي جنوبي پرداخته و حکمروائي سازگارانه را به عنوان 4131)3سيليگر و توروک
 کنند.هاي محلي پيشنهاد ميتآور ساختن از طريق تقويت ظرفيچارچوب تاب

هاي غيررسمي در آوري سکونتگاه( در پژوهشي با هدف نقش حکمروايي مطلوب شهري در افزايش تاب4131لطفي و همکاران )
-آوري سکونتگاههاي حکمروايي شهري در تابايران با استفاده از آزمون همبستگي اسپيرمن و رگرسيون چندمتغيره به بررسي شاخص

آوري را پذيري بيشتر از ساير متغيرها قدرت تبيين متغير تاباند که متغير مسئوليترسمي تبريز پرداخته و به اين نتيجه رسيدههاي غير
 سازي و کارآيي و اثربخشي قرار دارند. پذيري، پاسخگويي، اجماعداشته و بعد از آن به ترتيب متغيرهاي شفافيت، مشارکت

هاي نهادي و اجتماعي در يکي از محلات غيررسمي سنندج پرداخته و نتيجه گرفتند که رزيابي مؤلفه( به ا3117محمدي و همکاران )
 باشد. آوري دارا ميآوري بسيار پاييني را نسبت به حد بهينه جهاني تاباين سکونتگاه تاب

هاي در سه لايه فضايي سکونتگاه(، با نگاهي خردنگر به بررسي ميزان سرمايه اجتماعي سطح محلات 3111عليزاده و همکاران )
گيرند بين محلات شهر ريزي شده شهر سنندج با روش تحليل سلسله مراتبي پرداخته و نتيجه ميغيررسمي، بافت مرکزي و بافت برنامه

رد. بيشترين اجتماعي وجود دا -هاي اقتصاديداري به لحاظ موقعيت و ويژگياز نظر ميزان برخورداري از سرمايه اجتماعي تفاوت معني
 ريزي شده قرار دارند. سرمايه اجتماعي مربوط به سکونتگاه غيررسمي بوده و پس از آن به ترتيب، بافت مرکزي و بافت برنامه

هاي غيررسمي مورد بررسي قرار گرفته است اما در اين آوري در سکونتگاههاي تابهاي فوق يکي از ابعاد يا شاخصدر پژوهش
هاي هاي تحليل سلسله مراتبي و معادلات ساختاري ارزيابي شده و سپس سکونتگاهآوري با روشهاي تابشاخصپژوهش ميزان تأثير 

هاي شود. در واقع تفاوت اين پژوهش در کليت در نظر گرفتن تمام ابعاد و شاخصآوري بررسي ميغيررسمي سنندج از لحاظ ميزان تاب
 باشد. هاي غيررسمي ميآوري سکونتگاهرسي تابهاي مورد استفاده در برآوري و نيز روشتاب

 هاها و روشداده

 -ايتحليلي است و از نظر شيوه گردآوري اطلاعات، در حوزه مطالعات کتابخانه -نوع تحقيق، کاربردي و روش بررسي آن توصيفي
ها از ست آمده است. در بخش گردآوري دادهاي و ميداني بدهاي کتابخانههاي مورد نياز پژوهش از طريق روشميداني قرار دارد. داده

هاي جامع و تفصيلي مرکز آمار ايران، پرسشنامه خبرگان، طرح 3113هاي آماري سرشماري عمومي نفوس و مسکن سال اطلاعات بلوک
ستخراج شد و در اي داخلي و خارجي اهاي پژوهش از مطالعات کتابخانهشاخصشهر سنندج، پرسشنامه خانوار و ... استفاده شده است. 

نفر از اعضاي  11ها پرسشنامه خبرگان در اختيار در اختيار کارشناسان قرار گرفت. براي سنجش ميزان اهميت شاخص قالب پرسشنامه
هاي مختلف مديريت شهري، مديريت بحران و ... قرار گرفت. براي تحليل هيئت علمي و کارشناسان و مسئولين استاني در بخش

جهت بررسي مورد تحليل قرار گرفت.  Expert Choiceافزار بهره گرفته شد و نتيجه امتيازها در نرم AHPز آزمون ها اپرسشنامه
خانواري  11311هاي غيررسمي سنندج اقدام به تهيه پرسشنامه خانوار شد و با توجه به جامعه آماري ها در محدوده سکونتگاهشاخص

شنامه از خانوارهاي محدوده مورد مطالعه تکميل گرديد. پايايي پرسشنامه با آزمون آلفاي پرس 141محدوده و براساس فرمول کوکران، 
 دهنده پايايي پرسشنامه است. به دست آمده که نشان 41/1کرونباخ سنجيده شد. مقدار آلفاي کرونباخ معادل 

آوري ، ابعاد تاب31/1آوري يانگين ميزان تاببراساس ماي استفاده شده است. نمونه آوري، از آزمون تي تکبراي سنجش ميزان تاب
ها و در سطح آوري در اين بخشمديريتي و کالبدي مورد آزمون قرار گرفته و سطح تاب -هاي اجتماعي، اقتصادي، نهاديشامل شاخص

بهره  LISRELافزار رمآوري از تحليل عاملي تأييدي در نها در تبيين تابگيرد. براي تعيين تأثير شاخصکلي مورد سنجش قرار مي
 گرفته شده است. 

                                                      
1 . Leanne Seeliger & Ivan Turok 
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هاي عمدتاً کم درآمد، با وسعت و جمعيت قابل توجهي گسترش يافته اسکان غيررسمي در سنندج در پاسخ به نيازهاي سکونتي گروه
ا تصرف هاي شمال، شمال شرقي، شرق و جنوب رمحله است که به طور عمده دامنه ارتفاعات و تپه 34است. اين بافت، متشکل از 

شود. براساس سرشماري رسمي درصد از کل مساحت محدوده شهر را شامل مي 21/1هکتار حدود  32/232اند و با مساحتي معادل کرده
-درصد از کل جمعيت شهر سنندج را شامل مي 42نفر است که اين جمعيت  11137، کل جمعيت ساکن در محدوده معادل 3113سال 

 شود. 

 
 فیایی محدوده مورد مطالعهموقعیت جغرا (2)شکل 

 ها و بحثیافته

 آوری های تابشاخص

هاي مناسب جهت سنجش آن، در آوري و در ارتباط با انتخاب شاخصدر اين پژوهش براساس چارچوب مفهومي و مباني نظري تاب
ها براساس مطالعات اب شاخصشود. انتخمحيطي بيان مي -نهادي و کالبدي -فرهنگي، اقتصادي، مديريتي -قالب چهار بعد اجتماعي

 اي و بررسي منابع مرتبط داخلي و خارجي بوده است. کتابخانه

 آوریهای تابابعاد و شاخص (.1)جدول 

 گویه شاخص ابعاد

هاي جمعيتي، آگاهي، مهارت، اطلاع از ويژگي فرهنگي -اجتماعي
عملکرد نهادها، شبکه اجتماعي، سرمايه 

 اجتماعي

عاليت، سابقه سکونت، آگاهي از مخاطرات، آگاهي از مقاومت واحد مسکوني، سن، جنس، تحصيلات، ف
آگاهي از ضوابط و معيارهاي ايمني مسکن، آگاهي از اقدامات آمادگي در برابر مخاطرات، شرکت در 

ها و نهادها،رضايت از زندگي، هاي آموزشي، مهارت در کمکهاي اوليه، اطلاع از عملکرد سازماندوره
 هانهادهاي محلي، مشارکت، اعتماد به رسانه، ميزان ارتباط با شورا و شهردارياعتماد به 

توانايي اقتصادي، ميزان خسارت، ظرفيت جبران  اقتصادي
 خسارت

انداز، مالکيت، بيمه، بيني بودن درآمد، پساشتغال، تعداد شاغلين در خانوار، درآمد، دائمي و قابل پيش
 هاي مالي نهادهاوام بانکي و تسهيلات، حمايتپذيري اموال، استفاده از آسيب

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

پذيري نهادها، جوابگويي به نيازها، ارائه آموزش به وجود نهادهاي محلي، عملکرد نهادها، مسئوليت
 رتباط نهادي با مردم، رضايت مردم از عملکرد نهادهامردم، ا
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 ارتباط نهادي

هاي زيرساخت، کاربري زمين، دسترسي، ويژگي محيطي-کالبدي
 شناسي، فاصله از گسلزمين

هاي حياتي، کاربري زمين، نوع مسکن، مصالح، مقاومت بنا، کيفيت و قدمت بنا، ها و زيرساختجاده
 هاو شيب، گسلشناسي هاي زمينفضاي باز، دسترسي، ويژگي

 3114هاي تحقيق، مأخذ: يافته

رسد. بدين صورت ها با يکديگر ميبراساس روش تحليل سلسله مراتبي، پس از ساخت سلسله مراتب، نوبت به مقايسه دودويي داده
ها و ضريب ها نسبت به يکديگر تعيين خواهد شد و در مرحله بعد پس از وزن شاخصاولويت شاخص Expert Choiceکه در محيط 

ها به منظور تعيين سازگاري و تأييد آن در مقايسه با مقدار استاندارد در جدول ساعتي، مقدمات لازم براي مرحله تحليل و ترکيب شاخص
 شود.وزن نهايي هر شاخص فراهم مي

 
 آوریوزن ابعاد اصلی تاب (.3)شکل 

و بعد  321/1، بعد انساني 16371اند. وزن بعد طبيعي م مقايسه شدهابتدا سه بعد طبيعي، انساني و مصنوع به صورت دو به دو با ه
(. با توجه به وجود سه معيار در بعد طبيعي در مرحله بعد زيرمعيارهاي 2به دست آمده است )شکل  414/1مصنوع يا محيط انسانساخت 

 شود.اند که نتايج آن در شکل ذيل مشاهده مياين بعد با هم مقايسه شده

 
 وزن معیارهای بعد طبیعی  .(4)شکل 

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

 
 وزن معیارهای مصنوع )کالبدی( (.5)شکل 

 
 خص زیرساختوزن زیرمعیارهای شا (.6 )شکل
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  وزن زیرمعیارهای شاخص دسترسی (.7 )شکل

 

 
 وزن زیرمعیارهای شاخص مسکن (.8)شکل 

اند و سپس زيرمعيارهاي هر کدام از معيارها فرهنگي، نهادي و اقتصادي مورد بررسي قرار گرفته -در بعد انساني سه معيار اجتماعي
 (. 34، 33، 31، 1هاي ده است )شکلها مشخص شبه صورت دو به دو با هم مقايسه و وزن آن

 

 
 وزن معیارهای بعد انسانی (.9)شکل 

 
 فرهنگی -وزن زیرمعیارهای اجتماعی (.11)شکل 

 
 مدیریتی -وزن زیرمعیارهای نهادی (.11 )شکل
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 وزن زیرمعیارهای شاخص اقتصادی (.12 )شکل

و در نهايت بعد طبيعي با  412/1است و پس از آن بعد مصنوع با مربوط به بعد انساني بوده  311/1بر اين اساس بيشترين وزن با 
 قرار دارند. از لحاظ ابعاد فرعي نيز بعد اجتماعي داراي بيشترين وزن و اهميت بوده است.   331/1

 (. 31ها و ابعاد در شکل ذيل ارائه شده است )شکل ميزان وزن نهايي زيرشاخص

 
 آوریای مؤثر در تابهتحلیل سلسله مراتبی شاخص(.13)شکل 

 های غیررسمیآوری در محدوده سکونتگاهبررسی وضعیت تاب
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پرسشنامه )براساس فرمول کوکران( تهيه و تکميل شد که نتيجه  141هاي غيررسمي آوري در محدوده سکونتگاهبراي برآورد تاب
 هاي آماري ذيل آمده است:ها در قالب روشپرسشنامه

 فرهنگی -بعد اجتماعی

هاي جمعيتي، آگاهي، مهارت، رضايت از زندگي، اطلاع از عملکرد نهادها، هاي مورد بررسي در بعد اجتماعي شامل ويژگيشاخص
توان گفت از معناداري لازم است، مي 13/1باشد. با توجه به اينکه سطح معناداري کل کمتر از هاي اجتماعي و سرمايه اجتماعي ميشبکه

آوري فرهنگي تا حدودي از تاب -هاي غيررسمي از لحاظ اجتماعيآور است. لذا محدوده سکونتگاهها تاببرخوردار است و تمام شاخص
 باشد.لازم برخوردار مي

 های غیررسمیآوری در سکونتگاههای اجتماعی تابوضعیت شاخص (.2)جدول 

آماره  میانگین بعد

 آزمون تی

سطح 

 معناداری

تفاوت با حد 

 مطلوب

 درصد 95فاصله اطمینان

 حد بالا حد پائین

 14/1 -11/1 32/1 44/1 44/3 72/1 آگاهي

 21/1 12/1 41/1 131/1 11/4 41/1 مهارت

 31/1 33/1 12/1 112/1 12/4 12/1 اطلاع از عملکرد نهادها

 31/1 3/1 12/1 113/1 17/4 12/1 رضايت از زندگي

 43/1 42/1 3/1 111/1 11/1 2 هاي اجتماعيشبکه

 41/1 -34/1 14/1 413/1 47/1 34/1 ه اجتماعيسرماي

 21/1 31/1 47/1 111/1 11/1 47/1 اجتماعي

 3111مأخذ: نگارندگان، 

 بعد اقتصادی

هاي مورد بررسي در اين بعد شامل توانايي اقتصادي، ميزان خسارت و ظرفيت جبران خسارت است. با توجه به اينکه ميانگين شاخص
 باشد.آور نميهاي غيررسمي از نظر بعد اقتصادي تابتر بوده است، لذا محدوده سکونتگاهآوري پايينتاب ها از حد متوسطتمام شاخص

 های غیررسمیآوری در سکونتگاههای اقتصادی تابوضعیت شاخص -3جدول 

سطح  آماره آزمون تی میانگین بعد

 معناداری

تفاوت با حد 

 مطلوب

 درصد 95فاصله اطمینان

 حد بالا حد پائين

 -14/1 -24/3 -34/3 111/1 -23/1 14/4 توانايي اقتصادي

 114/1 -32/1 -44/1 13/1 -14/3 44/1 هاي اقتصاديخسارت

 -22/3 -14/3 -71/3 111/1 -13/34 17/3 ظرفيت جبران خسارت

 -11/1 -37/3 -14/3 111/1 -71/32 24/4 هاي اقتصاديشاخص

 3111مأخذ: نگارندگان، 

 مدیریتی -بعد نهادی

توان گفت محدوده بوده است، لذا مي 31/1تر از ميانگين ها پاييندهد که ميانگين تمام شاخصها نشان ميشاخص بررسي
 باشد.آور نميمديريتي تاب -هاي غيررسمي به لحاظ نهاديسکونتگاه

 های غیررسمیآوری در سکونتگاههای نهادی تابوضعیت شاخص (.4)جدول 

 درصد 13فاصله اطمينان تفاوت با حد مطلوب سطح معناداري ماره آزمون تيآ ميانگين بعد
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 حد بالا حد پائين

 -43/1 -44/3 -13/3 111/1 -11/4 21/4 وجود نهادها

 -44/1 -13/1 -32/1 113/1 -22/1 13/4 مسئوليت پذيري

 -1/1 -1/3 -13/3 111/1 -21/1 22/4 ارتباط نهادي

 -11/1 -14/1 -31/1 111/1 -41/2 13/4 آموزش نهادي

 11/1 -21/1 -4/1 34/1 -11/3 41/1 عملکرد نهادها

 -11/1 -72/1 -14/1 111/1 -74/4 34/1 رضايت از عملکرد نهادها

 -24/1 -11/1 -74/1 111/1 -34/7 14/4 مديريتي -نهادي

 3111مأخذ: نگارندگان، 
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 محیطی -کالبدی

 31/1ها بجز زيرساخت از ميانگين باشد که ميانگين تمام شاخصاز و زيرساخت ميهاي مورد مطالعه دسترسي، فضاي بشاخص
 باشد.آور نميمحيطي تاب -هاي غيررسمي به لحاظ کالبديتوان گفت محدوده سکونتگاهتر بوده است، لذا ميپايين

 های غیررسمیآوری در سکونتگاههای کالبدی تابوضعیت شاخص.  (5 )جدول

تفاوت با حد  سطح معناداری اره آزمون تیآم میانگین بعد

 مطلوب

 درصد 95فاصله اطمینان

 حد بالا حد پائین

 13/1 -11/1 -31/1 12/1 -14/3 13/1 دسترسي به خدمات

 -4/1 -74/1 -22/1 111/1 -41/1 13/1 فضاي باز

 23/1 -13/1 31/1 314/1 34/3 71/1 زيرساخت

 13/1 -13/1 -32/1 13/1 -47/3 13/1 کالبدي

 3111مأخذ: نگارندگان، 

 31/1تر از ميانگين و پايين 33/1هاي غيررسمي شهر سنندج آوري کل در محدوده سکونتگاهبراساس مطالعات انجام شده سطح تاب
د اقتصادي و آور بوده و از لحاظ ساير ابعاد، به ويژه ابعافرهنگي تاب -تر نيز گفته شد فقط بعد اجتماعيبوده است، همانطور که پيش

 باشد. آوري در سطح بسيار پاييني ميمديريتي تاب -نهادي

های غیررسمی در ابعاد مختلفآوری سکونتگاهوضعیت تاب.  (6)جدول  

آماره آزمون  میانگین بعد

 تی

سطح 

 معناداری

تفاوت با 

 حد مطلوب

 درصد 95فاصله اطمینان

 حد بالا حد پائین

 21/1 31/1 47/1 111/1 71/4 47/1 فرهنگي -بعد اجتماعي

 -11/1 -37/3 -14/3 111/1 -34/13 24/4 بعد اقتصادي

 -24/1 -11/1 -74/1 111/1 -72/31 14/4 مديريتي -بعد نهادي

 13/1 -13/1 -32/1 13/1 -11/7 13/1 کالبدي

 -47/1 -3/1 -11/1 111/1 -31/34 33/1 آوريتاب

 3111مأخذ: نگارندگان، 

های غیررسمی شهر آوری سکونتگاهری تأثیر ابعاد اجتماعی، اقتصادی، نهادی و کالبدی بر تابمدل معادلات ساختا

 سنندج

 اندک، نسبتاً  پارامتر پايه چند بر را تجربي هايداده شودمي فرض که است مدلي تهيه دنبال به پژوهشگر تاييدي، عاملي تحليل در

معين هماهنگ هستند و  عاملي ساختار يک با هاداده که کنندمي زمون فرضيه( تعيينتاييدي )آ هايکند. روشمي توجيه يا تبيين توصيف
 استفاده شد. LISRELافزار آوري از معادلات ساختاري در نرمبراي تعيين تأثير ابعاد بر تابيا خير. 

 عاملي بار که آنجا کنند. از تبيين را پنهان متغير توانندمي خوبي به شده مشاهده متغيرهاي که است آن از حاکي آمده بدست نتايج

 برقرار پنهان( آوري )متغيرشده( با تاب مشاهده ها )متغيرشاخص بين مطلوبي است بنابراين رابطه 161شده بزرگتر از  مشاهده هايشاخص

افزار ليزرل نشان ل از نرمآوري دارند. نتايج آزمون نيکويي برازش حاصگيري عوامل موثر بر تابدر اندازه معناداري و مهم نقش و است
 (.4است )جدول  برخوردار خوبي برازش از مدل کوواريانس، خطاهاي حذف از دهد پسمي
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 نتایج حاصل از نرم افزار لیزرل (.7)جدول 

 ميزان به دست آمده دامنه قابل پذيرش شاخص برازندگي

 11/247 - مقدار کاي اسکوير

 377 - درجه آزادي

 111/1 13/1ر از کمت سطح معني داري

 14/4 1کمتر از  نسبت کاي اسکوئر بر درجه آزادي
RMSEA  143/1 11/1کمتر از 

GFI  11/1 1/1بزرگتر از 
AGFI  12/1 1/1بزرگتر از 

  GFIباشد. شاخصکه نشان از خوبي برازش مي (RMSEA=0.021ميانگين ) جذر مقدار است.  14/4 آزادي درجه به دو خي نسبت
شوند. هرچه اين مقدار هاي مشترک توسط مدل توجيه ميها هستند که به گونهها و کوواريانساي از مقدار نسبي واريانسازهاند AGFIو 

بيشترين  13/1(، بعد اجتماعي با ضريب 32هاي تحقيق )شکل تر خواهد بود. بر مبناي يافتهها مناسببه يک نزديک باشد برازش داده
و در نهايت ابعاد کالبدي و اقتصادي به ترتيب با  71/1هاي غيررسمي داشته سپس بعد نهادي با وده سکونتگاهآوري محدتأثير را بر تاب

 اند. آوري بافت ناکارآمد داشتهتأثير کمتري را بر تاب 31/1و  34/1

 
 افزار لیزرلآوری در حالت تخمین استاندارد با استفاده از نرمگیری تابمدل اندازه (.14)شکل 
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 گیریتیجهن

گيري الگوهاي متفاوت با تداوم رشد شتابان شهرنشيني و در بستري از ساختارهاي چندگانه سياسي، اقتصادي و مديريتي، شکل
شهر سنندج يکي از شهرهاي  هاي غيررسمي واقعيتي گريزناپذير بوده است.گيري سکونتگاهناپذير و در کنار آن شکلسکونت، اجتناب

را دنبال نموده است. اين رشد سريع، باعث  در چند دهه اخير همراه با بسياري از نقاط شهري کشور، رشد سريعي اندام است کهميانه
دار و از منزلت اقتصادي مسأله -اي به لحاظ اجتماعيگيري محلات خودرو در جهات مختلف حاشيه شهر شده است. محلات حاشيهشکل
آوري داراي بيشترين اهميت در تاب 311/1ر هستند. از نظر کارشناسان بعد انساني با وزن تري نسبت به ساير مناطق شهر برخورداپايين

قرار دارند. نتايج پژوهش حاکي از آن است که در اين  331/1و در نهايت بعد طبيعي با  412/1بوده و پس از آن بعد مصنوع با وزن 
( از وضعيت 47/1آوري، بعد اجتماعي با )ته است. در ميان ابعاد مختلف تاب( در سطح پاييني قرار گرف33/1آوري )ها ميزان تابسکونتگاه

انداز، عدم وجود امنيت تري نسبت به ساير ابعاد، برخوردار بوده است. سطح پايين درآمد اهالي، نداشتن بيمه، کم بودن سطح پسمناسب
 آوري اقتصادي شده است، به... سبب پايين بودن سطح تاب شغلي، عدم ثبات در ميزان درآمدها، فصلي بودن شغل بسياري از ساکنين و

نهادي نيز به دليل عدم وجود نهادها در سطح محلات،  -باشد. ابعاد مديريتيمي 24/4که اين ميزان در بافت ناکارآمد سنندج، طوري 
( قرار دارد. از 14/4ان و... در سطح پاييني )هاي لازم در زمينه آمادگي در برابر بحرضعف رابطه بين مديران و مردم محلي، نبود آموزش

ها، عدم وجود فضاي باز لحاظ کالبدي نيز با توجه به پايين بودن سطح مقاومت واحدهاي مسکوني، عدم دسترسي مناسب به زيرساخت
هاي مبناي يافته بر( شده است. 13/1آوري کالبدي )ها و ... منجر به کاهش سطح تابمناسب در محلات، استحکام پايين زيرساخت

هاي غيررسمي داشته سپس بعد نهادي با آوري محدوده سکونتگاهبيشترين تأثير را در تبيين تاب 13/1تحقيق، بعد اجتماعي با ضريب 
 قرار دارند.  31/1و  34/1و در نهايت ابعاد کالبدي و اقتصادي به ترتيب با  71/1

 ها در نظر گرفت: آوري اين سکونتگاهتوان براي افزايش سطح تابپيشنهادهاي زير را مي

 آوری محدودهپیشنهادهای نگارنده در جهت ارتقای تاب (.8 )جدول

 پیشنهادهای بلندمدت پیشنهادهای میان مدت پیشنهادات کوتاه مدت ابعاد

 اجتماعی

-هاي کسب و کار خرد از طريق فني و حرفهارائه آموزش

توانمندي  زنان به منظور ارتقاء سطحبه اي به ويژه 
 اقتصادي خانوار

نهاد سراي محله در جهت تسريع حل  برپايي
 محلاتبازآفريني  راستاي مشکلات در

نهادهاي مردمي در محلات  گيريشکل بسترسازي
 به منظور افزايش مشارکت

هاي آموزشي براي ساکنين در جهت برگزاري دوره
 و مقابله در برابر مخاطرات؛ افزايش سطح آگاهي

استفاده از دانش نوين و شوراي محلي تشکيل 
هاي و فضاي مجازي براي ايجاد شبکه

 به ساکنانبخشي اجتماعي در خصوص آگاهي

تقويت مشارکت محلي و افزايش اعتماد بين مردم 
انديشي و و دولت از طريق برگزاري جلسات هم

استفاده از ظرفيت اجتماعي محلات در جهت 
 بهسازي بافت

 هاي اجتماعيمحله به حوزه آسيبهاي مشارکت تسري

 اقتصادی
اي براي خانوارهاي فاقد بيمه در نظر گرفتن تسهيلات

 پوشش بيمه
اي به ساکنان بافت ارائه تسهيلات ويژه يارانه

-و ايجاد سازو کار لازم براي واحدهاي قولنامه

 اي

هاي مالي ها و مشوقاعطاي تسهيلات، کمک
-ت استحکامبلندمدت به ساکنين محله در جه

 سازي بنا بخشي و مقاوم

 -نهادی

 مدیریتی

هاي اعتمادسازي ميان ساکنين محله و ايجاد زمينه
 هادر راستاي ارتقاء عملکرد نهادي سازمان مسئولين

هاي توانمندسازي در اين محلات تهيه طرح
نهادي  ،اقتصادي اجتماعي، ابعاد يجهت ارتقا

 و کالبدي محلات

قدام مشترک جهت هماهنگي تدوين برنامه جامع ا
رسان در راستاي افزايش هاي خدماتسازمان

 خدمات سطح

 کالبدی

 اضطراري در مواقع بحران ي اسکانهابرپايي مکان
 
 

تلاش براي خوانا ساختن فضا از طريق نصب 
کننده و تابلوهاي راهنمايي و هدايت

 ساماندهي ترافيک عبوري 

معابر سنجي و اجراي تعريض معابر و امکان
دسترسي سريع در پيرامون بافت در راستاي 
افزايش پايداري و حفظ عملکرد در شرايط بحراني 

 به منظور تسهيل امدادرساني
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