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چکیده
تأمین  بودن هزینه  باال  مالی،  توان  کمبود  قبیل  از  به دالیل مختلفی  اغلب سکونتگاه های خودانگیخته شهری  امــروزه 
از  گرفتن روند توسعه های شهری  کم درآمد(، پیشی  مسکن رسمی،  قیمت باالی زمین شهری )به خصوص برای اقشار 
که اغلب آنها مخاطرات طبیعی  برنامه ریزی و مدیریت عقالیی شهری و عوامل متعدد دیگر، در مکان هایی بنا شده اند 
گرفته اند. در این میان تالش برای دستیابی به  یا به دلیل تکنولوژیکی در معرض انواع تهدیدهای طبیعی و مصنوع قرار 
که در صورت وقوع بحران، بازگشت آنها را به وضعیت پیش از بحران )اعاده به وضعیت سابق( فراهم سازد و یا  شرایطی 
که در پی پاسخ به نیازهای ناشی  انعطاف پذیری آنها را افزایش دهد، امری ضروری است. تاب آوری رویکرد جدیدی است 
از تغییرات سریع و پیچیدگی های روزافزون شهرها با چهار بعد اقتصادی، اجتماعی، زیرساختی و نهادی مطرح شده و در 
کار می رود. هدف از این پژوهش بررسی ابعاد نهادی و اجتماعی تاب آوری در  مواجهه با ناشناخته ها و عدم قطعیت ها به 
سکونتگاه خودانگیخته نایسر واقع در شمال شرق شهر سنندج و مقایسه آن با حد بهینه مقادیر این شاخص هاست. برای 
دستیابی به این هدف ابتدا چارچوب نظری و معیارهای موضوع شامل پنج شاخص اجتماعی و سه شاخص نهادی و 
سپس چارچوب مفهومی موضوع استخراج می شوند. از طرفی به منظور تعریف حد بهینه در این پژوهش و با توجه به 
کشورمان، حد بهینه تاب آور بودن هر شاخص از مطالعات انجام شده در  عدم وجود سابقه نظری مناسب این رویکرد در 
که در برابر بحران های متعدد تاب آور بوده اند. برای رسیدن به هدف  کالیفرنیا( حاصل شد  مناطقی در سطح جهان )ژاپن و 
پژوهش، داده ها با استفاده از مطالعات میدانی، سرشماری های نفوس و مسکن سال 1390 شهر سنندج و اطالعات حاصل 
کالیفرنیا و همچنین توزیع  348 پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی ساده برداشت شده است.  از سرشماری  ژاپن و 
سپس داده های موجود از طریق نرم افزار Spss پردازش شده و با حد بهینه تطبیق داده شد. عالوه بر این امر برای تهیه 
کی از درجات بسیار  نقشه ها و انطباق وضعیت های مختلف با ناحیه از نرم افزار GIS استفاده شده است. نتایج پژوهش حا

پایین تاب آوری نهادی و اجتماعی این سکونتگاه نسبت به حد بهینه این معیارهاست.

گان  کلیدی: تاب آوری شهری، تاب آوری اجتماعی و نهادی، سکونتگاه های خودانگیخته، شهر سنندج، نایسر. واژ
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شهر  خودانگیخته  سکونتگاه   بزرگ ترین  هکتار   309.5 مساحت 
سنندج می باشد. این ناحیه در ابتدا به  صورت روستایی در اطراف 
کمبود زمین در شهر )به  اما درگــذر زمان و به دلیل  این شهر بود 
دلیل تپه ای بودن شهر و عدم ساخت وساز در شیب باال( این روستا 
به یک ناحیه اقماری برای سرریز جمعیت شهر در دهه 1380 بدل 
روستا  این  جمعیت   1375 سال  در  آبادی ها  سرشماری  در  شد. 
جمعیت  افــزایــش  توجه  جالب  نکته   اســت.  شــده  بیان  نفر   938
این  گذشته است. جمعیت  نایسر در طول 15 سال  بسیار سریع 
ناحیه در سال 1390 با نرخ رشدی معادل 29.5 درصد نسبت به 
که 12 هزار و 480 نفر بود، به 27 هزار و 377  جمعیت سال 1385 
که مانند اغلب سکونتگاه های خودانگیخته شهری توان  نفر رسید1 
بسیار پایینی در مقابله با حوادث دارد. هدف از این مقاله بررسی 
از میان چهار  و اجتماعی  نهادی  تــاب آوری  و سنجش معیارهای 
بعد تــاب آوری در این سکونتگاه است؛ زیرا افزایش توان جمعی و 
بهبود شرایط  پایه گذار  ابعاد می تواند  این  و عوامل دیگر  مشارکت 
دیگر تاب آوری باشد. در این راستا پرسش اصلی پژوهش این است 
خودانگیخته  سکونتگاه   نهادی  و  اجتماعی  تـــاب آوری  میزان  که 
چه  و  دارد؟  قـــرار  وضعیتی  چــه  در  بهینه  حــد  بــه  نسبت  نایسر 
وجود  سکونتگاه  این  ــاب آوری  ت میزان  افزایش  بــرای  راهکارهایی 
دارد؟ بنابراین در پی آن هستیم تا با استفاده از روش اسنادی و 
سرشماری  نتایج  با  سپس  و  استخراج  را  اطالعات  ابتدا  میدانی 
آمریکا )2013( به  عنوان حد  ایاالت متحده  ژاپن )2013( و  مالیاتی 
استاندارد تطبیق دهیم. شیوه گردآوری اطالعات پیمایشی و با ابزار 
پرسشنامه و نتایج سرشماری ها و طرح های آمارگیری سال 1390 

بوده است. 

مبانی نظری. 2
 سکونتگاه های خودانگیخته شهری . 2.1

محالت  شکل گیری  و  غیررسمی  اسکان  پدیده  ریشه  یابی  ــرای  ب
فرودست شهری، باید به خاستگاه اصلی آن یعنی اروپا بازگشت و 
کشورهای بیشتر  از زمان انقالب صنعتی در  را  فرآیند پیدایش آن 
با  همزمان  صنعتی  انقالب  از  پس  نمود.  پیگیری  توسعه یافته 
توسعه شهرهای انگلستان و سپس سایر شهرهای اروپایی این نوع 
سکونت رواج یافت )Khazaie & zivaryar, 2012(. شروع این نوع 
کشورهای درحال توسعه با عنوان برنامه های توسعه،  سکونت در 
این گونه  سنتی  اجتماعی_اقتصادی  ساختار  شکست  راستای  در 
کوتاه صورت پذیرفت.  با تأخیری نه چندان  کرده و  کشورها عمل 
کشورهای  درواقــــع تــمــام شــهــرهــای جــهــان خــصــوصــًا شــهــرهــای 
ــا مشکالت نــاشــی از سکونتگاه های  درحــال تــوســعــه بــه  نــوعــی ب
 .)Rahnama & Tavangar, 2008:89( خودانگیخته روبه رو هستند
این سکونتگاه ها تجلی نابرابری اجتماعی_اقتصادی درزمینه عدم 
تعادل در توزیع متناسب امکانات و منابع جامعه در مناطق شهری 
با  کنان  سا و   )barrent,2011:248 & Gleeson, 2006: 15  ( است 

عنوان شهرنشین از مزایای شهرنشینی بی بهره مانده اند.

که نایسر در سال 1389 به عنوان یک  1 بیان این نکته قابل  توجه است 
ناحیه منفصل شهری مطرح شد.

مقدمه. 1
اجتماعی  اقتصادی،  زیست محیطی،  بحران های  تالقی  امـــروزه 
جهانی  مقیاس  در  شهری  خودانگیخته  سکونتگاه های  رشــد  و 
تــاب آوری شهری با نگاهی جامع تر نسبت به  توجه را به رهیافت 
رویکردهای پیشین همچون مدیریت بحران در این سکونتگاه ها 
گرفته اســت. در  قــرار  کــار جهانی مد نظر  کــرده و در دستور  جلب 
که در طی قرن ها زندگی جوامع را مورد  این راستا یکی از مشکالتی 
گاهی و عدم  که در صورت ناآ تهدید قرار داده، وقوع سوانحی است 
آمادگی، صدمات جبران ناپذیری را به ابعاد مختلف زندگی انسان ها 
کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و  اعم از حوزه های 
در   1995 ســال  در  هند  بوپال  تجربه  می کند.  وارد  روان شناختی 
کنان  از سا کشته شدن میلیون ها نفر  گازهای سمی و  پی پخش  
برابر  در  برنامه های شهری  در  را  امر  این  نقش  و  این شهر جایگاه 
امروزه   .)NEERI,2010( می دهد  نشان  به  خوبی  بحرانی  شرایط 
از مفاهیم آسیب پذیری  گذار  رویکردهای جدید مدیریت بحران، 
کرده اند و تقویت توانایی مردم در مقابله با  به تــاب آوری را تجویز 
خطرات ناشی از وقوع سوانح طبیعی و مصنوع معرفی نموده اند. 
باز  مفهومی  به  چــارچــوب  یک  عنوان  به   »تـــاب آوری  حقیقت  در 
که به  راحتی می تواند با تمامی مراحل و بخش های سوانح  می گردد 
کند« )Rezaie, 2013:28( و با چهار  و مدیریت بحران ارتباط پیدا 
بعد نهادی، اجتماعی، اقتصادی و زیرساختی معرفی شده است. 
کاهش فقر، ارتقای هویت و منزلت  این رهیافت به مسائلی چون 
مکانی و تحقق حکمروایی شهری از اهمیت باالیی برخوردار است 
و باید فراتر از مقابله با شرایطی چون سیل و زلزله به آن توجه شود. 
در حقیقت چارچوب فکری این رویکرد به انعطاف پذیری بیشتر در 
کار می آید  برابر ساماندهی و مقابله با تغییرات پیش بینی نشده به 
و در زمان های تغییرات سریع در هریک از ابعاد نهادی، اجتماعی، 

اقتصادی و زیرساختی مورد توجه است. 
کشور ایــران نیز با تنوع زیستی،  ضــروری است بحث تــاب آوری در 
و  فـــراوان  متنوع  ویژگی های  و  منابع  اقلیمی،  قومی،  فرهنگی، 
تاریخ غنی و چالش های متنوع آن از دیدگاه های مختلف بررسی 
گفتمان امروز توسعه در ایران ضرورت  شوند. طرح این موضوع در 
ویژه ای دارد، به ویژه بافت های آسیب پذیر از جمله سکونتگاه های 
کل جهان پدیده ای رو به رشد می باشد  که در  خودانگیخته شهری 
)Hossienion, 2016( و مهاجرت معکوس در شهرها )از مرکز شهر به 
که به این امر دامن زاده است. امروزه 48 هزار هکتار  پیرامون( نیز 
که جمعیتی  ایران وجود دارد  سکونتگاه  خودانگیخته شهری در 
 Izadi,( می باشند  کن  سا بخش ها  ایــن  در  نفر  میلیون   11 بر  بالغ 
کمبود  گونی از جمله  گونا 2016(. این سکونتگاه ها بیشتر به دالیل 
تأمین مسکن رسمی،  قیمت باالی  باال بودن هزینه  توان مالی، 
کم درآمد( در مکان هایی بنا  زمین شهری )به خصوص برای اقشار 
که اغلب در معرض انواع تهدیدهای طبیعی و مصنوع قرار  شده اند 
گرفته اند و لزوم مقابله با این سوانح در شرایط بحران و بازگشت به 
که مورد توجه  وضعیت پیشین یکی از عوامل بسیار مهمی است 

می باشد. 
با  سنندج  شهر  شرقی  شمال  در  نایسر  شهری  منفصل  ناحیه 
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کنان این  اجتماعی از آن قرار دارد )Saraffi, 2004: 33(. در واقع سا
سکونتگاه ها )به قول برخی حاشیه نشینان( این احساس را دارند 
گرچه خانه آنها در شهر است و درنتیجه  که شهر خانه آنها نیست، ا
 Rabani &( پیوسته در تضاد میان عینیت و ذهنیت به سر می برند

.)Afshar kohan, 2002
همچون  مختلفی  عــنــاویــن  ســکــونــتــگــاه هــا  ایـــن  تــوصــیــف  ــرای  ــ ب
خودانگیخته3«،   « ــادهــا2«،  »زورآب »حاشیه ای1«،  سکونتگاه های 
»آلونک نشینان4«، » غیررسمی5« و »سکونتگاه های فقیرنشین6« 
کار رفته است. هریک از این واژه ها در  بدون توجه به مفهوم آن به 
این سکونتگاه ها داللت  از  نوع خاصی  و  بر وضعیت  جایگاه خود 
گاهی برخی از آنها در شرایط ایران به ندرت دیده می شوند و  دارد و 
کل این جوامع به دلیل تفاوت آن با شرایط شهرهای  تعمیم آن به 
دیگر جهان صحیح نیست؛ اما نکته اصلی در این جوامع اعطای 
شخصیت و از بین بردن حس حاشیه نشین بودن است که در شأن 

که امروزه شهرنشین هستند، نمی باشد.  افراد آبرومندی 
می توان  را  ایــران  در  جوامع  ایــن  شکل گیری  در  توجه  قابل  نکته 
کل نگر طر ح های جامع و تفصیلی  ضوابط و مقررات غیرمنعطف و 
دانست. در این طرح ها قواعد تفکیک زمین متفاوت از آن چیزی 
 Architecture and Urban Studies( که فقرا به آن نیازمندند است 
Center of Iran, 1992(. فقرا به تفکیک کوچک تر زمین احتیاج دارند 
گرفته می شود و منجر به عدم توانایی  که اغلب این موضوع نادیده 
تأمین سرپناه مناسب توسط دهک های پایین درآمدی جامعه به 
دالیل بیان شده است. همچنین نظام کالن اقتصادی و اجتماعی 
عماًل در مورد نظام تأمین مالی مناسب برای دسترسی به مسکن 
کنار  این اقشار تعمدًا و یا به اجبار غفلت نموده است. این عوامل در 
گاهی  عدم رعایت استانداردها و شیوه های صحیح ساخت وساز و 
استفاده  از مصالح مستعمل  اوقــات  )گاهی  آهن  و  آجر  از  استفاده 
خودانگیخته  سکونتگاه های  توان  کن،  مسا این گونه  در  می شود( 
کاهش داده و توجه به این امر  شهری را در مقابل تاب آوری شهری 

را نسبت به سایر سکونتگاه های پایدار تشدید می کند.

تاب آوری در سکونتگاه های خودانگیخته شهری. 2.2
که در اثر رخدادها و عملکردهاي طبیعی و  بحران حادثه اي است 
گهانی به وجود می آید و مشکالت و خسارت هایی  انسانی به  طور نا
را به یک مجموعه یا جامعه انسانی تحمیل می کند. در این میان 
طبیعت به عنوان بستر مکان گزیني شهر و سایر فعالیت هاي انساني 
عنوان  با  آن  از  که  مي کند  بر شهرها تحمیل  را  بحران هایی  گاهی 
"بالیای طبیعی " یاد می شود. بشر همواره با این بحران ها مواجه 
کرده و سعي در  بوده و در طول تاریخ، این گونه حــوادث را تجربه 
کاهش اثرات و خسارت های جاني و مالي آن داشته است )مدل 

شماره 1(. 
1 Marginalization
2 Squatter Settlement
3 Spontaneous settlement
4 ShantyTown
5 Informal Settlement
6 Urban Slums

در واقع سکونتگاه های خودانگیخته، ناظر بر محل اسکان بخشی 
ج از بازار رسمی زمین و مسکن و بر  که خار از جمعیت شهری است 
کنان این گونه  پایه قواعد و قول و قرارهای خاص خود، به دست سا
مکان ها، ساخته  شده است )Piran, 2012: 8(. بانک جهانی این 
از  که  مــی دانــد  شهری  مانده  مغفول  بخش های  را  سکونتگاه ها 
 Kazemian &( کیفیت نازل مسکن و محیط زیست در فشار است
et al, 2012:4(. به قول ترنر این گونه سکونتگاه ها " برنامه مسکن در 
که برنامه ریزان آن فرصتی برای ارائه طرحی ناظر بر  جوامعی است 
  .)Piran, 2012: 8( "یافتن سرپناه، آن هم برای فقرای شهری ندارند
این  برای  مسکن  ساخت  در  سرمایه گذاران  بزرگ ترین  درحقیقت 
گروه، خود فقرا هستند. این افراد غالبًا با دارایی های محدود خود 
سرمایه گذاری  خانه سازی  برای  کــرده،  پیدا  را  زمین  شهر  در  ابتدا 
وارد  ملک  قطعی  تملک  و  خدمات  نحوه  مورد  در  سپس  نموده، 
ساخت  رسمی  رونــد  عکس  درواقــع  مسیر  این  می شوند.  کره  مذا
مسکن می باشد و حتی تأمین زیرساخت ها در پایان مسیر قرار دارد 

 .)Porkheradmand & et al, 2009: 149(
از  یکی  بــه  عــنــوان  ــران  ایـ در  سکونتگاه  ایــن  شکل گیری  »سابقه 
به  ایــران  تاریخ شهرنشینی معاصر  در  فقر شهری  اصلی  مصادیق 
بیشتر   .)Irandoost, 2009:158( باز می گردد«  سال های 1320-25 
خودانگیخته  سکونتگاه های  شکل گیری  رونــد  تشدید  مطالعات 
در ایران را به سال 1340 و به دنبال اصالحات اراضی و شکل گیری 
صنایع مونتاژ و افزایش روند مهاجرت های روستا_شهری و تغییر 
 Hesamian,( می هند  نسبت  کشور  شهرهای  فضایی  سازمان  در 
 2009:90 & Irandoost, 2009:159 & Mojtahedzade, 2003: 128
Habibi, 2008:155 &( اما برخی دیگر این رشد را رشدی طبیعی 
نمی دانند  مطلب  ایــن  گــواه  را   40 دهــه  عوامل  و  کــرده انــد  تفسیر 
در  درشهرها  جمعیت  رشــد  ایــن  حــال  ایــن  با   .)Zanjani, 2012(
به امید ارتقا  که  بودند  داده   اغلب مهاجرانی تشکیل  را  گذار  این 
نهاده اند و با پذیرش خطرها و  و بهبود زندگي، گام در راهي دراز 
شرایط نامناسب مسکن و کار در بازار غیررسمي با تالش فراوان در 
پي جبران ناتواني خود در تأمین رسمي نیازهاي خود هستند تا از 
 Irandoost & Tavalaie,( این راه بقاي خود را در شهر تضمین کنند
که فرآیند رشد شهرها  2013(. عالوه بر این عوامل برخی معتقدند 
ازجمله  روستا_شهری  مهاجرت  از  غیر  به  دیگری  عوامل  شامل 
از مناطق مرکزی به مناطق بیرونی شهر نیز خواهد بود  مهاجرت 
گواه این امر در ایران اتفاقات دهه 1370   .)Sonderz, 2013: 157(
است. در این دهه با افزایش خانوارهایی که از درون سکونتگاه های 
رسمی شهرهای بزرگ به سکونتگاه های خودانگیخته نقل مکان 
مشکالت  امــر  ایــن  دلــیــل  مهم ترین  هستیم.  مــواجــه  می کنند، 
از  دیگر  برخی  تمایل  و  یک سو  از  شهری  خــانــوارهــای  اقتصادی 
کف آوردن مبالغی به  منظور سرمایه گذاری و  شهرنشینان برای به 
 .)Piran, 2001: 34( کردن ماهیانه است کسب درآمد برای هزینه 
یا مجاور  طی ده های اخیر سکونتگاه های خودانگیخته در درون 
شهرها _ به ویژه در مجموعه شهرهای بزرگ_ با سیمایی ناخوشایند 
که  کرده اند  ج از برنامه رسمی و بدون مجوز به  سرعت رشد  و خار
و  کالبدی  گسستی  در  اصلی  شهر  با  عملکردی  پیوستگی  به رغم 
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 علمی-پژوهشی

بیست و دوم شماره 

مطرح شده است )جدول شماره 1( و با توجه به مشکالت روزافزون 
با  برای مقابله  و بحران های طبیعی، نشست های متعددی  بالیا 
این امر از قبیل مدیران شهرداری ها در سال 1993 توسط سازمان 

تاب آوری  به بحران های مختلف مفهوم  پاسخ  و در  راستا  این  در 
کنون  مطرح شده و همواره طی سالیان متمادی تکامل یافته و تا
تعاریف و مفاهیم بسیاری در علوم مختلف در راستای این پارادایم 

جدول شماره 1: مفاهیم متفاوت تاب آوری در رشته های مختلف - Merrow & et al, 2016: 41 با تکمیل نگارندگان
معنامحدوده موضوعنویسندگان

Garmezy,1993کارکرد خود را بازمی یابد، تاب آوری اتفاق می افتد.علوم روان شناسی گرفتاری،  که فرد بعد از یک  زمانی 

 Alberti et al. )2003(:
1170

کشاورزی و
علوم بیولوژیکی؛

علوم زیست محیطی
که شهرها را پیش از مجموعه ای از تغییرات جدید از ساختارها و فرآیندها تاب آور می کند. میزانی 

Godschalk )2003(: 137شبکه ای پایدار از سیستم های فیزیکی و جوامع انسانی "مهندسی ..."

 3 Pickett et al. )2004(:
373

کشاورزی و
علوم بیولوژیکی؛

علوم زیست محیطی
"... توانایی یک سیستم برای تنظیم خود در برابر تغییر شرایط "

 Lamond and Proverbs
که شهرها و شهرستان ها باید توانایی بهبود سریع از بالیای عمده و جزئی را داشته باشد مهندسی63:)2009( " شامل این ایده است 

."
 Ernstson et al.

)2010(:533
علوم زیست محیطی؛

علوم اجتماعی
با شرایط  برای مقابله  ایجاد ظرفیتی قابل تغییر  به  نیاز  رژیم پویا و خاص، مدیریت شهری  "بــرای حفظ یک 

نامعین و متغیر دارد."
Campanella, )2006(:141ظرفیت شهر پس از تخریب به بازگشتن به وضع سابق "علوم اجتماعی ..."

 Wardekker et al.
)2010(:988

مدیریت کسب وکار
و حسابداری؛
روان شناسی

کند  و از طریق ویژگی ها یا  که می تواند شهرها را در برابر اختالالت )حوادث یا روندها( تاب آور  "... سیستمی است 
کردن اثرات یا اختالالت محدود نماید و به سیستم برای بهبود  کاهش یا خنثی  اقداماتی اثرات آنها را به  وسیله  

و انطباق به  سرعت با اختالالت اجازه می دهد.

Ahern )2011(:341دیگر... علوم محیط زیست وضع  به  تغییر  بدون  اختالالت  و  تغییرات  مقابل  در  بهبود  و  سازماندهی  به  سیستم ها  ظرفیت   ..."
که "ایمن در برابر شکست " هستند " سیستم هایی 

Leichenko )2011(:164علوم زیست محیطی؛
"... توانایی مقاومت در برابر صف وسیعی از شوک و تنش "علوم اجتماعی

Liao )2012(: 5علوم محیط زیست
کالبدی  "... ظرفیت شهر برای تاب آوردن در مقابل جاری شدن سیل و سازمان دهی در مقابل آسیب های 
و آسیب های اجتماعی و اقتصادی؛ به  طوری که قابلیت جلوگیری از مرگ ومیر و صدمات و نگه داشتن هویت 

اجتماعی و اقتصادی شرایط قبلی وجود داشته باشد ".
 )2013(: Lhomme et al. 

"... توانایی یک شهر برای جذب اختالل و بازیابی توابع آن پس از یک اختالل "علوم سیارات و زمین222

Coaffee )2013(: 323ظرفیت برای تحمل و بازگشت به وضعیت سابق از چالش های مخرب..."علوم اجتماعی ..."
 Desouza and Flanery

)2013(:89
مدیریت کسب وکار

" توانایی جذب، انطباق و پاسخگویی به تغییرات در سیستم های شهری"و حسابداری؛ علوم اجتماعی

 Lu and Stead
)2013(:200

مدیریت کسب وکار
" توانایی یک شهر در جذب اختالالت در عین حفظ عملکرد و ساختار آن "و حسابداری؛ علوم اجتماعی

 Thornbush et al.
)2013(: 2

انرژی؛ مهندسی؛
کافی در آینده باثبات "علوم اجتماعی کیفیت عمومی از اجتماع، اقتصاد و سیستم های طبیعی شهر و به  اندازه   ... "

 Wagner and Breil
"... ظرفیت عمومی و توانایی یک جامعه به مقاومت در برابر استرس، زنده ماندن، انطباق در یک بحران یا کشاورزی و علوم بیولوژیکی114:)2013(

فاجعه و حرکت به  سرعت از آن ".

Abhas et al, 2013: 15-مدل شماره 1: چرخه مخاطرات طبیعی و وقوع بحران
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بیست و دوم شــمــاره 

نهادی و زیرساختی معرفی  شده است )جدول شماره 2(. 
اقتصادی و جمعیت در شهرها متمرکز شده  »امــروزه دارایی های 
است. این تمرکز  با برآیند پیچیده  روزافــزون می تواند با دسته ای 
از لطمه و تنش ها اثرات مثبت و منفی بر تاب آوری داشته باشد« 
و  توسعه  حــال   در  کشورهای  »در   .)UN-HABITAT, 2015:2(
گهانی  نا سقوط  و  شکست  برابر  در  شهرها  عمدتًا  یافته،  توسعه  
شکست  یا  گیر  فرا بیماری های  جامعه،  فاحش  تغییرات  یا  افــراد 
حکومت برای آماده سازی و مدیریت سیستم، آسیب پذیر هستند. 
که  است  واقعیت  این  گویای  سوانح  از  ناشی  انسانی  تلفات  آمــار 
حال  در  کشورهای  در  فقیرنشین  سکونتگاه های  انسانی  تلفات 
توسعه  یافته  کشورهای  از  بیشتر  بسیار  توسعه  نیافته  و   توسعه 
در  جوامع  این  آسیب پذیری  بــودن  غیرطبیعی  بر  امر  این  و  است 
برابر سوانح صحه می گذارد؛ به  عبارت  دیگر، بسته به میزان توسعه  
نیافتگی جوامع، آسیب پذیری آن در برابر حوادث بیشتر می شود« 
و  فقرا  آتی  به وضعیت  »تــاب آوری   .)Movahedizadeh, 2014: 93(
افزایش احتمال فقیرتر شدن آنها نیز می تواند اشاره داشته باشد و 
که این خانوارها در آینده با خطرات مختلفی  به معنای آن است 
از  از جمله افزایش قیمت مواد غذایی، بیماری سرپرست خانوار، 
دست دادن شغل )که در این سکونتگاه ها امری ضــرروری است( 
 .)Madani ghahfarkhi, 2015:52( شــد«  خواهند  مواجه  غیره  و 
از  ک  خطرنا نواحی  در  خودانگیخته  سکونتگاه های  از   بسیاری 
که ممنوعیت ساخت وساز دارند مانند حاشیه  جمله حاشیه هایی 
ناحیه  برق قوی )همانند  رودهــا و دره هــا، حریم پست های فشار 
دارند  قــرار  بزرگراه ها  و  سمی  کارخانجات  نایسر(،  شهری  منفصل 
جمله  از  زمین  رانــش  یا  کــوه  ریــزش  سیالب،  معرض  در  نواحی  و 
 Davi &( اســت  فــرودســت  اقشار  توسط  ساخت وساز  رایــج  نقاط 
کثر ویژگی های شناخته  شده این  King, 2009(. اما از طرف دیگر ا
دارد؛  همخوانی  ــاب آور  ت محیط های  ویژگی های  با  سکونتگاه ها 
هرچند از سویی، به دلیل آسیب پذیری محیط اجتماعی، از دید 
مدیریت بحران، دچار معضالت زیادی هستند اما توان هایی دارند 
افزایش تاب آوری  برای  کمک شایانی  آنها ،  که در صورت توجه به 
این نواحی می باشد. همبستگی اجتماعی باال و سرمایه اجتماعی 

کاهش سوانح با  Sipila,1993( ICLEI1(، دفتر راهبردی بین المللی 

هیوگوی  سال 1994،  در  ژاپن  یوکوهامای  نشست   ،ISDR عنوان 
نهایت  در  و   2006 سال  در  سوئیس  داووس   ،2005 سال  در  ژاپــن 
نیز در سال 2012 اجالسی با عنوان "شهرها را تاب آور سازیم، شهر 
که هریک دستاوردها و نتایج  من آماده است " در ژنو، برگزار شده 

مختلفی در زمینه تاب آوری در شهرها داشته است. 
کـــدام حـــوزه علمی اســت،  ــاب آوری مــربــوط بــه  ــ کــه واژه ت در ایــن 
بوم شناسی  به حوزه  را مربوط  آن  دارد؛ »برخی  بحث هایی وجود 
که  و برخی آن را متعلق به فیزیک می دانند. عده ای هم معتقدند 
گرفته  شده است )برخی نیز  واژه تاب آوری از قوانین روان شناسی 
تاب آوری را به تاب آوردن انسان ها در مقابل بالیا نسبت داده اند2(« 
 " "تــاب آوری  پارادایم  از همه شاید،  بیش  اما  )Rezaie, 2013:26(؛ 
را  پایدار  مدیریت  و  اجتماعی_زیست محیطی  سیستم  به  بینشی 
 .)Pickett,Cadenasso & McGrat, 2013و Folke,2006 ( کند فراهم 
به  طور خاص تاب آوری به  عنوان یک  چشم انداز جذاب با توجه به 
وضعیت شهرها اغلب به  مثابه یک سیستم تطبیقی بسیار پیچیده  
معنای  که  است  این  پرسش  حال  اما  اســت؛  شده  نظریه پردازی 
دقیق "تاب آوری شهری " چیست؟ در حقیقت ریشه این واژه التین 
به معنای " بازگشت به گذشته " باز می گردد و یا به  عنوان یک مفهوم 
 .)Merrow & et al, 2016: 39( علمی ریشه و معنای آن مبهم تر است
درواقع تاب آوری در شهرها به توانایی یک سیستم شهری و تمام 
شبکه های اجتماعی، زیست محیطی و فنی تشکیل  دهنده آن در 
مقیاس های زمانی و مکانی برای بازگشت به  سرعت سیستم مورد 
اخیر  براساس ظرفیت های  تغییر  با  انطباق  و  اختالل  برابر  در  نظر 
اقدامات  می توان  راستا  این  در   .)Ibid, 2016( دارد  اشــاره  آینده  و 
کنونی و رفع اشکاالت، توجه  تاب آوری شهری را توجه به وضعیت 
قبلی،  تجارب  از  استفاده  و  یادگیری  عــادی،  تهدیدات  و  رونــد  به 
تنظیم اهداف و راه حل ها، اقدام و رهبری توانا و درنهایت درگیری 
موقعیت  و  شرایط  به  بسته  یک  هر  که  دانست  )مشارکت(  عموم 
 Yuzva & Zimmermann. 2012,( اســت  اهمیت  درخـــور  مکان 
 Kaveh, و   Godschalk. 2003,  Blackburn & Johnson. 2012
2016(. در این میان تاب آوری با چهار بعد اجتماعی، اقتصادی، 

)Abhas et al, 2013:22; Behtash & et al, 2013: 37; Rezaie, 2013: 27, Ahmed, 2016( - جدول شماره 2: ابعاد تاب آوری شهری

تاب آوری اجتماعی

به ظرفیت یک جامعه یا اجتماع محلی در مقابله و انطباق با اختالالت و تغییرات اشاره دارد و توانایی جوامع برای خودسازمان دهی، 
تنظیم تنش ها و افزایش ظرفیت خود برای یادگیری را انطباق و پوشش می دهد.  این بعد از تاب آوری به ترکیب  جمعیتی جامعه از 
کّمی  گرچه بیان  جنس، سن، نژاد، معلولیت، جمعیت، وضعیت اجتماعی وابسته به اقتصاد و سرمایه های اجتماعی اشاره دارد؛ ا
گروه های شهروندان و حس تعلق آنها به مکان بروز می کند(  دشوار است.   سرمایه  اجتماعی )که از حس اجتماعات محلی و توانایی 

تاب آوری زیرساختی
کاهش آسیب پذیری سازه های ساخته  شده مانند بناها و سیستم های حمل ونقل، امکانات بهداشتی، آسیب پذیری ساختما ن ها 
کز و شریان های حیاتی و دسترسی به راه ها در زمان بحران و خطوط تدارکاتی پس از  نسبت به خطرات، زیرساخت های شهری و مرا

کل می توان تاب آوری زیربنایی را به توان های یک جامعه برای مقابله با بحران و بازسازی جامعه دانست. بحران در 

ظرفیت جوامع برای کاهش خطر از طریق ایجاد پیوندهای سازمانی اجتماعی در درون جامعه تعریف می شود؛ به  نوعی ویژگی های تاب آوری نهادی
مرتبط با تقلیل خطر، برنامه ریزی و تجربه سوانح قبلی. 

تاب آوری اقتصادی
کالن، ظرفیت های شغلی افراد با توجه به ظرفیت نهادهای وابسته، تنوع اقتصادی یک  به هم پیوستگی وسیع در سطح اقتصاد 
جامعه در زمینه های مختلف مانند اشتغال، تعداد کسب وکار و توانایی برای اقدامات پس از بحران، پویایی و تنوع اقتصادی؛ میزان 

درآمد و مالکیت. 

1 Inrternational Council for Local Enviromental Initiative
2 گامرزی، وارنز و اسمیت
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و  زیرساخت ها  تقویت  بــا  امــا  هستند؛  بــحــران  زمــان  در  خــطــرات 
آسیب های  برابر  در  محیط ها  ایــن  ساختمانی  مقاومت  افــزایــش 
طبیعی و مصنوع، می توان به افزایش تاب آوری به معنای "مقاومت 
شغل های  وجــود  فــوق  مشکالت  بــر  عــالوه  کــرد.  شایانی  کمک   "
فصلی در این مناطق موجب پایین آوردن سطح تــاب آوری شده 
کن در این منطقه تنها  گروه های سا است؛ زیرا اغلب درآمد برای 
به  منصوب  روزمـــره  خطرات  دارد.  وجــود  ســال  از  فصل هایی  در 
از جمله دیگر آسیب های این مناطق است.  تغییرات آب وهوایی 
شده  زه کشی  زیرساخت های  فاقد  که  خودانگیخته  محالت  در 
باران های سنگین ممکن است به یک سیل عظیم  است، بارش 
از  تبدیل شود. به  عنوان مثال در شش شهر در بنگالدش، بیش 
پنجاه  درصد از سکونتگاه های فقیرنشین در فصل موسمی دچار 
گرفتی شد )Ibid: 35(. افزون بر این شرایط، وضعیت اجتماعی  آب  
این سکونتگاه ها در شرایط بحران در خصوص میزان اثرات برجای 
کودکان،  کنان این سکونتگاه ها را  مانده بسیار مؤثر است. اغلب سا
که در صورت وقوع بحران  زنان و افراد بزر گسال تشکیل می دهند 

کار آسیب پذیرترند.  بسیار از مردان 

که در سکونتگاه های  غنی، از ویژگی های محیط های تاب آور است 
خودانگیخته شهری باال می باشد )Yu et al, 2016(. شاخص  های 
متعددی برای سنجش تاب آوری در این محالت بیان شده است؛ 
اما تــاب آوری بناها به  خصوص در جوامع واقع در سکونتگاه های 
خودانگیخته شهری به دلیل حساسیت باال در مقابل شرایط در 
حال تغییر و ظرفیت محدود مقابله با تغییرات بسیار پایین است 
کن در  گروه های سا و نیاز به همخوانی این شاخص ها با وضعیت 
 Seeliger & Turok,( گیخته شهری را داراست سکونتگاه های خودا
اغلب  سکونتگاه ها  این  در  کالبدی  بعد  بر  عالوه  اما   .)2013: 187
کمک در زمان  وجود قشر آسیب پذیر و عدم وجود ارگان هایی برای 
بحران موجب کاهش تاب آوری این سکونتگاه ها شده است. زمانی 
که وضعیت بحران در سکونتگاه های خودانگیخته شهری به اوج 
خود برسد )جدول شماره 3( می تواند عواقب سالمت و رفاه را در 
مناطق گسترده تری در پی داشته باشد. درواقع حضور نواحی بزرگ 
غیررسمی عالوه بر خود، فشار بزرگی بر سیستم های سراسر شهر وارد 

 .)Ibid: 188( می کند
از  استفاده  دلیل  به  سکونتگاه ها  ایــن  شــد،  اشــاره  که  همان طور 
گاهی مستعمل بیش از هر امر دیگری در معرض  مصالح ناامن و یا 

Abhas & et al, 2013:34- جدول شماره 3:  فقرشهری، مخاطرات روزمره و مخاطرات طبیعی در سکونتگاه های خودانگیخته  شهری

مخاطرات طبیعیمخاطرات روزمرهجنبه های فقر شهری
نیازهای  از  محرومیت  بی ثبات؛  اغلب  و  کافی  نا درآمــد 

بنیادین؛ بدهی های مالی
ظرفیت بسیار پایین برای خرید مسکن؛ زندگی در مکانی 

که ابتال به خطرات محیطی در آن باالست.
خطر،  معرض  در  مکان های  در  ساختمان ها  مکانیابی 

تشدید فقدان زیرساخت و خدمات
امنیت پایین، عدم مالکیت، مهارت، پس  انداز و فقدان 
به  دسترسی  و  اولــیــه  بقای  بــرای  اجتماعی  گــروه هــای 
که درآمد  مسکن و مراقبت های بهداشتی در طی دورانی 

نباشد.

ظرفیت بسیار محدود برای مقابله با فشار و هراس های 
مالی و سالمتی در زندگی روزمره

آب،  ازنظر  حوادث  بازیابی  برای  محدود  بسیار  ظرفیت 
غذا، خانه و معیشت محدود؛ عدم وجود مستندات و 

بیمه برای دسترسی به پشتیبانی فاجعه

ــن و  ــاام ــا مــصــالــح نـــاپـــایـــدار، اغــلــب ن ســاخــت مسکن ب
پرجمعیت در مکان های با خطر باال

در معرض حوادث فیزیکی، آتش سوزی، آب و هوایی و 
بیماری های عفونی شدید بودن

رانش  زلزله،  تند،  بادهای  طوفان،  از  خطر  معرض  در 
زمین، سیل، آتش سوزی و بیماری های همه گیر

آب،  نامناسب  عرضه  قبیل  از  کافی  نا زیرساخت های 
کارایی  نا نامناسب،  زه کشی  بهداشتی،  شرایط  فقدان 

جاده و پیاده رو ها و ...

آلــوده و جــاری شدن  از آب  از خطر استفاده  باال  سطح  
سیل و عدم زه کشی مناسب

ــدن ســیــل؛ نــبــود جــاده هــا،  ــدم حفاظت از جـــاری ش ع
پیاده رو و ناودان  مهار تخلیه.

آموزش  و  مــدارس  کمبود  قبیل  از  کافی  نا پایه  خدمات 
ــی و  ــود شــرایــط بــهــداشــت و درمــان حــرفــه ای، عــدم وجـ

خدمات اورژانسی، فقدان حمل ونقل عمومی و پلیس

به  صدمات  و  بیماری ها  از  سالمت  بار  افتادن  خطر  به 
کنش های  دلیل عدم مراقب های بهداشتی و شکست وا

اضطراری

به  اضطراری  و  بهداشتی  مراقب های  خدمات  فقدان 
ارائه سریع خدمات در زمان بحران

کره در پروژه های عمومی به سرمایه گذاری توسعه نامناسبفرصت محدود برای مذا بازگشت  بــرای  کــم درآمــد  گــروه هــای  از  کم  پشتیبانی 
وضعیت سابق

Cutter, et al 2008 & Dadashpour, Adeli 2015 مدل شماره 2: چارچوب مفهومی - نگارندگان با استفاده از
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بیست و دوم شــمــاره 

اجتماعی  تیپ  ُنــه  براساس  ســاده  تصادفی  نمونه گیری  شیوه  به 
این  شناسایی  با  و  شد  توزیع  شهری  منفصل  ناحیه  در  موجود 
گردید.  گونه ها وضعیت هریک از آنها در محله های نایسر استخراج 
کودر_ریچاردسون برای 45  پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش 
که پایایی  گردید. این میزان برابر با 0/81 بود  پرسشنامه محاسبه 
باالی پرسشنامه ها را نشان می دهد. به منظور تلفیق شاخص ها 
از روش میانگین مجموعه فواصل از حد بهینه استفاده شد. این 
در  شد.  ارائــه  کستان  پا دانشگاه  از  عین الدین  سید  توسط  روش 
این مطالعه ارزش عددی هر شاخص به درصد بیان می شود تا به 
فرآیند نرمال سازی شاخص ها نیازی نباشد. تحلیل شاخص های 
که  تاب آوری ناحیه منفصل شهری نایسر نیازمند حد بهینه است 
با استفاده از بررسی مطالعات آمریکا و ژاپن این حد به دست آمد. 
در این روش به  منظور تلفیق شاخص ها از روش میانگین مجموع 
فواصل از حد بهینه تاب آوری استفاده شده است. برای به دست 

روش پژوهش1. 3
موضوع  هر  در  پراهمیت  مؤلفه های  از  یکی  روش شناختی  ابعاد 
و  منسجم  ــی  روش بــه  منوط  پــژوهــش  هــر  اعتبار  و  اســت  تحقیقی 
بتواند  تا  اســت  مستقل  و  وابسته  متغیرهای  صحیح  شناسایی 
گردآوری اطالعات  اهداف پژوهش را برآورده سازد. از این  رو، شیوه 
ابزار پرسشنامه  با  در این پژوهش به  صورت اسنادی و پیمایشی 
بررسی  از  پــس  مـــوردی  ارزیــابــی نمونه  ــرای  بـ اســـت. شــاخــص هــا 
سکونتگاه های  وضعیت  با  آن  تدقیق  و  تـــاب آوری  شاخص های 

خودانگیخته شهری استفاده  شده است )جدول شماره 4(.
نتایج  و   1390 سال  سرشماری های  نتایج  از  نیاز  مــورد  اطالعات   
 )2013( آمریکا  ایــاالت  متحده  و   )2013( ژاپــن  مالیاتی  سرشماری 
ــاب آوری  ت شاخص های  اطالعات  استخراج  بــرای  شــد.  استخراج 
نهادی و شاخص میزان سرمایه اجتماعی از تاب آوری اجتماعی  با 
کوکران 348 پرسشنامه با ضریب اطمینان 0/95  استفاده از فرمول 

 Dadashpour جدول شماره 4: تعریف عملیاتی شاخص ها و سنجه های مرتبط با هر شاخص به  منظور سنجش میزان تاب آوری - نگارندگان با اقتباس از
Abhas & et al, 2013 و Ainuddin & Routray )2012( و & Adeli, 2015:87

سنجه اندازه گیری تعریف عملیاتی شاخص بعد

تاب آوری 
اجتماعی

ساختار سنی 
جمعیت

منظور از بررسی ساختار سنی جمعیت دستیابی به جمعیت آسیب پذیر در گروه های سنی 
)زیر شش سال و باالی 65 سال( است. هرچه درصد جمعیت در سن آسیب پذیری بیشتر 

باشد، میزان تاب آوری کمتر است )ارتباط معکوس(.

درصد جمعیت باالی 65 سال و 
زیر شش سال در منطقه

ساختار جنسی 
جمعیت

که زنان در زمان بحران به  مراتب از مردان  تجزیه بحران های مختلف نشان داده است 
آسیب پذیرترند. هرچه درصد جمعیت در سن آسیب پذیری بیشتر باشد، میزان تاب آوری 

منطقه کاهش می یابد )ارتباط معکوس(.

درصد جمعیت زنان منطقه 
نسبت به کل جمعیت منطقه

سطح تحصیالت 
در منطقه

کمتر آسیب می بینند. هرچه سطح  گاهی بیشتر در برابر بحران  جمعیت با سطح دانش و آ
یافت  افزایش خواهد  تــاب آوری  باشد، میزان  بیشتر  باالتر  با تحصیالت در سطوح  افراد 

)ارتباط مستقیم(.

درصد جمعیت دارای تحصیالت 
دیپلم و باالتر نسبت به کل 

جمعیت در منطقه

میزان سرمایه 
اجتماعی

سرمایه اجتماعی موجود با توجه به متغیرهای پیوند همسایگی در میان افراد در زمان 
بحران، میزان اعتماد آنها به هم در حین بحران، وجود شبکه های اجتماعی و سازمان های 
مردم نهاد مرتبط با مدیریت بحران و امدادرسانی در منطقه و مشارکت مدنی آنها در زمان 
بحران سنجیده می شود. هرچه میزان سرمایه اجتماعی در منطقه بیشتر باشد، می توان 

گفت منطقه در موقع بروز بحران تاب آورتر خواهد بود )ارتباط مستقیم(.

درصد افراد دارای سرمایه 
اجتماعی باالتر از میانگین 
سرمایه اجتماعی در منطقه

پوشش سالمتی
تحت  که  منطقه  جمعیت  از  است  نسبتی  پژوهش،  این  در  سالمتی  پوشش  از  منظور 
پوشش بیمه قرار دارد. با افزایش درصد افراد تحت پوشش بیمه، میزان تاب  آوری منطقه 

افزایش خواهد یافت )ارتباط مستقیم(.

درصد افراد تحت پوشش بیمه 
تأمین اجتماعی نسبت به کل 

جمعیت منطقه

تاب آوری 
نهادی

بستر نهادی 

گاهی از وجود نهادهایی در ارتباط با مدیریت بحران، وجود گروه های داوطلب  وضعیت آ
محله، میزان پایبندی به دستورالعمل های قانونی در جهت پیشگیری از بحران،  در 
میزان مشارکت در تصمیم گیری برای محله، وجود مشوق های مالی یا فنی برای آمادگی 
از طریق مشارکت با شهرداری در مورد مقاوم سازی و نوسازی مسکن و مسئولیت پذیری 

نهادها )ارتباط مستقیم(.

که به سئواالت  درصد افرادی 
باالتر از حد میانگین به  دست 

 آمده مربوط به این بخش پاسخ 
داده اند.

کنان محله از وضعیت عملکردی نهادهای توسعه محلی مؤثر در آثار عملکرد نهادی میزان رضایت سا
ناشی از بحران )ارتباط مستقیم(.

که به سئواالت  درصد افرادی 
مربوط به این بخش باالتر از حد 

میانگین به  دست  آمده پاسخ 
داده اند.  

روابط نهادی

کنان محله با نهادهای محلی مانند NGO، شورا و شهرداری، همکاری  وضعیت روابط سا
نهادها در تسهیل و انعطاف پذیری قوانین، دادن اعتبارات و وام بدون مشکالت پیش رو 
کنش سریع و مناسب از  و... برای ساخت وساز مسکن مقاوم، آموزش های الزم برای وا

طرف نهادها و میزان پاسخگویی نهادهای خدماتی در صورت وقوع بحران. 

که به سئواالت  درصد افرادی 
مربوط به این بخش باالتر از حد 

میانگین به  دست  آمده پاسخ 
داده اند. 

1 روش پژوهش از مطالعات انجام  شده در شهر قزوین توسط داداش پور و عادلی اتخاذ و بسط داده  شده است اما با توجه به مطالعه موردی سکونتگاه های 
خودانگیخته شاخص های یاد شده با وضعیت سکونت گاه های خودانگیخته تطبیق داده می شوند.
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 علمی-پژوهشی

بیست و دوم شماره 

گرفت. این تغییرات در تقسیمات  گرفته شد و در محدوده شهر قرار 
بوده  همراه  کنان  سا انتظارات  نوع  در  تغییراتی  با  نایسر،  سیاسی 
کنون افراد این ناحیه از مدیریت شهری  که هم ا است؛ به  گونه ای 
انتظار دارند همانند دیگر محالت به مسائل و مشکالت آن رسیدگی 
کنند. ناحیه منفصل شهری نایسر از هشت محله با نام های آبادی، 
کوریشک آباد، منبع آب، فرهنگیان، طهماسبی و یاسمن  استخر، 
به دیگر محالت،  فرهنگیان نسبت  که محله  تشکیل شده است؛ 
کثر محالت در این ناحیه به  جز محله  وضعیت نابسامان تری دارد. ا
گرفته اند از آب  که قسمت ورودی ناحیه قرار  استخر و طهماسبی 
شرب بی بهره اند. از مشکالت دیگر این ناحیه رها شدن فاضالب در 
سطح محله )موجب افزایش بیماری در این محالت شده( است. 
کم دوام یا بدون دوام  اغلب مصالح استفاده  شده در ساخت وساز 
است که کیفیت ابنیه ناپایدار این ناحیه با 69.2 درصد )نقشه شماره 

گویای وضعیت نامناسب آن در مقابل بحران و حوادث است.  )2
عبور  و  بــرق  نیروگاه  قرارگیری  دلیل  به  شــده  یــاد  شرایط  بر  عــالوه 
بــرای  بیماری  بــه  ابتال  خطر  ناحیه  ایــن  داخــل  از  بــرق  دکــل هــای 
کنان این ناحیه بسیار باالست. این امر همانند شرایط مذکور  سا
باعث کاهش تاب آوری در این سکونتگاه و افزایش خطرات در زمان 

بحران خواهد شد )تصویر شماره 1(. 

را  آوردن فاصله تا حد بهینه باید وضعیت موجود در هر شاخص 
کرد. بدین ترتیب  بر حد بهینه مشخص  شده آن شاخص تقسیم 
تــاب آوری هر شاخص با حد بهینه به دست می آید. برای  فاصله 
داده هایی که با تا ب آوری رابطه مستقیم دارند، از رابطه زیر استفاده 
که با تاب آوری رابطه عکس دارند، این  می شود و برای داده هایی 

رابطه معکوس خواهد شد. 

با جمع فواصل به دست آمده برای هر شاخص از مقدار بهینه در 
هر بعد تاب آوری، می توان میزان تاب آوری ناحیه منفصل شهری 
کرد. بر  نایسر از حد بهینه تاب آوری در آن بعد مشخص را محاسبه 

گون عبارت است از:  گونا این اساس، میزان تاب آوری در ابعاد 

در این رابطه )N( تعداد شاخص های محاسبه  شده برای تاب آوری 
است.

منفصل  ناحیه  نهایی  تـــاب آوری  میزان  محاسبه  بــرای  درنهایت 
برای  را  شده  محاسبه   عددهای  میانگین  می توان  نایسر،  شهری 

ابعاد مختلف به دست آورد. 

شناخت عرصه پژوهش . 4
ناحیه منفصل شهری نایسر در شمال شرقی شهر سنندج واقع شده 
است. همچنین ازلحاظ موقعیت نسبی در دو کیلومتری شهر سنندج 
و در محور سنندج به همدان قرار دارد )نقشه شماره 1(. این ناحیه 
در سرشماری سال 1385 یکی از روستاهای پیرامونی شهر سنندج 
کنان شهر  محسوب می شد. در طول 15 سال گذشته با مهاجرت سا
سنندج و نیز سایر شهرها و روستاهای استان به این ناحیه که عمدتًا 
به  صورت جمعی و همراه با اعضای خانواده بوده، خرده فرهنگ های 
متنوعی شکل گرفته است که این امر قشربندی اجتماعی خاصی را در 
کنان حتی  محالت ایجاد نموده است )جدول شماره 5(. در میان سا
که با اجاره منزل خود در داخل شهر سنندج،  افــرادی وجود دارند 
به دلیل پایین بودن قیمت زمین و مسکن و اجاره بها در این ناحیه 
زندگی می کنند و نیز روستانشین هایی که با خرید خانه در نایسر از آن 

به  عنوان سکونتگاه فصلی استفاده می کنند.
این ناحیه در سال 1389 به  عنوان ناحیه منفصل شهری در نظر 

جدول شماره 5:  جمعیت ناحیه منفصل شهری نایسر در دوره های مختلف آماری - سرشماری های نفوس و مسکن و فرهنگ  آبادی ها

سال 1390سال 1385سال 1375سال 1365سال 1355 سال 1345جمعیت و نرخ رشد

5457895872208157277808311446373987شهر سنندج

3/7 5/88/062/91/491نرخ رشد

3483534469381248027377ناحیه منفصل شهری نایسر

0/142/37/729/516نرخ رشد

نقشه شماره 1: موقعیت ناحیه منفصل شهری نایسر

گریزه و حسن آباد با شهر سنندج و معرفی این نقاط به  عنوان ناحیه  1 باال بودن نرخ رشد شهر سنندج به دلیل ادغام چهار نقطه روستایی نایسر، ننله، 
منفصل شهری می باشد. 
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بیست و دوم شــمــاره 

خواهد شد. براین اساس در بین شاخص های دوگانه بررسی  شده 
در این پژوهش، تــاب آوری اجتماعی وضعیت مناسب تری نسبت 
که با توجه به مطالعات میدانی  به تاب آوری نهادی دارد؛ هرچند 
شاهد سرمایه اجتماعی باال در نایسر هستیم. از میان شاخص های 
تــاب آوری اجتماعی ساختار جنسی جمعیت 1/25درصــد اختالف 
از حد بهینه خود بهترین وضعیت را در میان معیارها دارد )جدول 

شماره 6(. 
از لحاظ جمعیتی براساس آمارهای رسمی سال 1390 نسبت جنسی 
که به ازای هر 100 زن 104 نفر مرد  این سکونتگاه بیانگر این امر است 
آمارهای  که نسبت جنسی جمعیت در  گفتنی است  وجود دارد. 
کنونی نشان  که این میزان با وضعیت  رسمی سال 1385، 107 بوده 

تحلیل یافته ها . 5
با توجه به آنچه در قسمت مبانی نظری توضیح داده شد، در این 
مباحث  پیوستگی  دلیل  به  نهادی  و  اجتماعی  بعد  دو  پژوهش 
گرفته است. در جدول شماره هفت تــاب آوری در  مورد بررسی قرا 
یاد  شاخص های  بررسی  به  توجه  با  نایسر  شهری  منفصل  ناحیه 
شده در قسمت فوق و انطباق آن با وضعیت در حال دگرگونی این 
با  برای ساده تر شدن مقایسه  سکونتگاه ها محاسبه  شده است. 
حد بهینه )آمریکا و ژاپن( کلیه اعداد به  صورت درصد بیان  شده اند. 
همچنین با توجه به فرمول های بیان شده، فاصله هر شاخص از 
حد بهینه به  دست  آمده و در هر بخش میزان حد بهینه برابر یک 

نقشه شماره 2: نقشه های موضوعی ناحیه منفصل شهری نایسر

تصویر شماره 1: تصاویر نواحی منفصل شهری نایسر )نشان از وضعیت نامناسب نایسر و تاب آوری پایین بافت شهری(

جدول شماره 6:  تحلیل شاخص های تاب آوری نهادی و اجتماعی در سکونتگاه  خودانگیخته نایسر 

اجتماعینهادی

پوشش بستر نهادی*روابط نهادی*عملکرد نهادی*
سالمتی

میزان سرمایه 
اجتماعی*

سطح تحصیالت 
در منطقه

ساختار جنسی 
جمعیت

ساختار سنی 
شاخص هاجمعیت

درصد10/70/1119/216/552/3117/349/0512/99
حد بهینه605550819060/550/322

0/170/0020/380/20/580/281/251/69FRI
0/180/75CIR

0/46AIR
*میزان این شاخص ها بر اساس توزیع 348 پرسشنامه در سطح ناحیه منفصل شهری نایسر به  دست  آمده است. 
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در  و  دارد  استاندارد  شاخص  با  بسیاری  فاصله  نهادی  ــاب آوری  ت
صورت وجود بحران، صدمات بسیاری بر این ناحیه وارد خواهد 
شد؛ اما تقویت شاخص های تاب آوری نهادی و اجتماعی عالوه بر 
بهبود وضعیت این دو شاخص به بهبود وضعیت دیگر شاخص های 
کرد. زیرا  تاب آوری )تاب آوری اقتصادی و زیرساختی( کمک خواهد 
بهبود وضعیت نهادها در محله موجب بهبود ساخت وساز، بهبود 
خود  شرب  آب  اغلب  ناحیه  این  کنان  )سا زیرساخت ها  وضعیت 
کرده و منازل آنها فاقد آب لوله کشی می باشد(،  را روزانه خریداری 
افزایش مشارکت مردم در  آنها،  پایداری  و  بناها  افزایش استحکام 
و  مالی  وضعیت  ارتقای  و  محالت  در  خرد  مشاغل  ایجاد  راستای 
کاهش فقر در این  که در نهایت به  معیشت مردم و... خواهد شد 

ناحیه می انجامد. 
سکونتگاه  این  در  کنان  سا مشارکت  بــرای  که  دیگری  مهم  نکته 
اهمیت دوچندان یافته، تداوم سنت یادگیری و حس مکان است 
که به دلیل عدم وجود هویت و حس تعلق به مکان )در نایسر تنها 
دارند(  باالیی  بوده اند، حس مکان  نایسر  روستای  که در  افــرادی 
شاید  است.  داده  کاهش  را  شهری  مدیریت  با  کنان  سا مشارکت 
بتوان مهم ترین عامل اجرای طرح ها و پروژه های شهری در این 
که با تقویت آن دراین نواحی  کنان دانست  نواحی را مشارکت سا
را  طرح ها  تحقق پذیری  و  گرفته  صــورت  مناسب  ظرفیت سازی 

کرد. ممکن خواهد 
نایسر  در  جالب  توجه  نکته   شــد،  اشـــاره  پیش تر  کــه  طــور  همان 
گونه بندی اقشار  کنان با یکدیگر  باوجود تفاوت  مشارکت باالی سا
افراد  )اغلب  است  سکونتگاه  این  در   )3 شماره  )نقشه  اجتماعی 
کن  سا مجاور  استان های  یا  و  کردستان  استان  مختلف  نقاط  در 
)به دلیل  از دست دادن ملک خود  به دلیل هراس  اما  بوده اند(؛ 
دولتی  نهادهای  با  غیررسمی(  ساخت  و  ساختمان  مجوز  فقدان 
گروهی1 تشکیل  مشارکت  پایینی دارند )این امر با توجه به جلسات 
که در  نگارندگان استخراج  شده است( و همان  طور   شده توسط 
شاخص ها بیان شده، به دلیل ارتباط مستقیم میان عملکردهای 
موجب  دولتی  نهادهای  با  مشارکت  کاهش  تـــاب آوری  و  نهادی 

از بهبود وضعیت جنسی جمعیت در این سکونتگاه می باشد. عالوه 
بر این امر بهبود وضعیت جنسی نشان از افزایش اشتغال در ناحیه 
از طرف دیگر ساختار سنی جمعیت  منفصل شهری نایسر است. 
کاهش میزان جوانان )35-18 سال( در ناحیه را دارد.  نشان  دهنده 
نیروی  از  بخشی  خــروج  و  مهاجرت  گویای  معیار  دو  ایــن  مقایسه 
کسب اشتغال است. این امر  جوان به نواحی و شهرهای دیگر برای 
کاهش داده است. زیرا  میزان تاب  آوری اجتماعی بافت را به شدت 
تاب آوری اجتماعی بسیار وابسته به شرایط سنی و جنسی جمعیت 
کن در این سکونتگاه به  می باشد. ازطرف دیگر بیشتر شاغالن سا
اشتغال های غیررسمی) در حدود 75 درصد( می پردازند. این امر 
نشان از پایین آمدن پوشش بیمه در این منطقه دارد؛ عالوه بر این 
آمارهای بیمه  مرکز بهداشت در ناحیه منفصل شهری نایسر نیز تأیید 
کننده این امر است )در حدود 18 درصد از جمعیت ناحیه منفصل 
شهری نایسر تحت پوشش بیمه قرار دارنــد(. تمام این شاخص ها 
با شاخص سرمایه  اجتماعی تــاب آوری اجتماعی این سکونتگاه را 

شکل می دهند )نمودار شماره 1(. 
عدم  دلیل  به  نهادی  روابــط  معیار  نهادی،  شاخص های  میان  از 
به  ناحیه  این  فزاینده  نیاز  و  بحران  با  مرتبط  سازمان های  وجود 
این نهادها از تمام شاخص ها وضعیت نامناسب تری را دارد. عدم 
وجود سازمان های مردم نهاد در محالت نایسر و عدم وجود رابطه 
کننده این امر اســت. عــالوه بر این شاخص  مــردم با دولــت تأیید 
دارد  قرار  نامناسبی  شرایط  در  نیز  نهادی  بستر  شاخص  وضعیت 
)نمودار شماره 2(. عدم رسیدگی به این وضعیت در زمان بحران 
کیفیت پایین و استفاده از مصالح ناپایدار  به دلیل وجود بناهای با
صدمات بسیاری را به بار خواهد آورد. در این راستا عدم عماهنگی 
کیفیت  و همیاری دولت به عنوان تسهیل گر برای ساخت وساز با 
کاهش تاب آوری در بافت شده  و مقاوم در شرایط بحرانی موجب 
که اشاره شد، 69/2 درصد ابنیه این ناحیه فاقد  است. همان طور 
عدم  و  امر  این  برخوردارند.  ناپایداری  وضعیت  از  و  بوده  اسکلت 
کاهش تاب آوری  همیاری شهرداری ها و نهادهای محلی موجب 
وضعیت  خصوص  در  ناحیه  ایــن  اســت.  شــده  نایسر  در  نــهــادی 

در  اجتماعی  ــاب آوری  ــ ت شــاخــص هــای  وضعیت    :1 شــمــاره  نــمــودار 
سکونتگاه  خودانگیخته نایسر

ــاب آوری نــهــادی در  ــ ــ نـــمـــودار شــمــاره 2: وضــعــیــت شــاخــص هــای ت
سکونتگاه  خودانگیخته نایسر

1 Focus Group
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بیست و دوم شــمــاره  اجتماعی  حــواشــی  بــه  کــنــان  ســا ــدن  ش رانـــده  حاشیه  بــه   )1992
اقتصادی، منزلتی و فضایی است. این سکونتگاه ها غالبًا به دلیل 
اشتغال فصلی، سازمان  فضایی نامطلوب و قرارگیری در مکان های 
قشربندی  و  شهری  مدیران  با  مشارکت  عدم  شهری،  نامناسب  
پایینی  سطح  در  ــــاب آوری  ت مــیــزان  از  اغلب  نــامــتــوازن  اجتماعی 
برخوردارند. ناحیه منفصل شهری نایسر شهر سنندج نیز به دلیل 
این  از  هدف  نیست.  مستثنی  قاعده  این  از  پیش گفته  مشکالت 
خودانگیخته  سکونتگاه های  در  تــاب آوری  ابعاد  تبیین  پژوهش، 
حال  در  شهرهای  از  استخراج  شــده   سنجه های  با  آن  تطبیق  و 
نشان  پژوهش  از  حاصل  نتایج  اســت.  ژاپــن(  )کالیفرنیا،  بحران 
بیشتری  عوامل  نایسر،  خودانگیخته  سکونتگاه های  در  که  داد 
سنجش  در  سکونتگاه ها  ایــن  وضعیت  بــودن  نامساعد  دلیل  به 
میزان تاب آوری آنها مؤثر است. نتایج پژوهش در ناحیه منفصل 
سنندج  شهر  ویژه  سکونتگاه های  از  یکی  عنوان  به   نایسر  شهری 
کی  )که به  عنوان یک سکونتگاه  غیررسمی شناخته  شده است( حا
نهادی،  و  اجتماعی  ــاب آوری  ت ابعاد  میان  در  که  است  امر  این  از 
تــاب  آوری  به  نسبت  را  مناسب تری  وضعیت  اجتماعی  تــاب آوری 
نهادی دارد )نمودار شماره 3(. البته این استنتاج با بررسی شرایط 
که در دیدگاه و نحوه مواجهه با  کنان و تضاربی  ویژه اجتماعی سا
که نزدیکی  محیط شهری دارند، قابل تفسیر می باشد. بدین معنا 
مثبت  لزومًا  ایــران  در  محلی  شرایط  بــرای  نرمال  شاخص های  به 
نبوده و مانند عوامل دو وجهی در بسیاری موارد نتایج معکوسی 

کاهش تاب آوری در بافت و بالطبع عدم تاب آوردن در برابر بحران 
میزان  نیز  اجتماعی  تــاب آوری  شاخص های  میان  از  بود.  خواهد 
از بیمه ) 81/9 درصد براساس پرسشنامه های توزیع  برخورداری 
پایین ترین  در  هستند(  بیمه  پوشش  فاقد  ناحیه  ایــن  در  شــده 
سطح این تاب آوری است و اختالف بسیاری با میزان بهینه خود 
وضعیت  با  )مرتبط  اشتغال  بخش  در  انجام  شــده  بررسی  دارد. 
کنان( در ناحیه منفصل شهری نایسر نشان داد با توجه  بیمه سا
کنان این محالت و عدم اشتغال در  به فصلی بودن شغل بیشتر سا
بخش رسمی، وضعیت بیمه این افراد بسیار پایین تر از حد بهینه 
خود قرارگرفته و تاب آوردن آنها را در مقابله با حوادث و مشکالت به 
کاهش داده است.  کنان این نواحی  دلیل فرودست بودن اغلب سا
نکته دیگر که در تصویر شماره 5 نشان داده  شده، این مطلب است 
دیگر  به  نسبت  مناسب تری  وضعیت  نهادی  بستر  تـــاب آوری  که 
معیارهای تاب آوری نهادی در سکونتگاه خودانگیخته نایسر دارد 
که بیان شد، روابط نهادی نامناسب ترین وضعیت  و همان  طور 

را دارد. 
نتیجه گیری . 6

ــری در ایــــــران، بـــا عــنــوان  ــه ســکــونــتــگــاه هــای خــودانــگــیــخــتــه  ش
که  ناشی  گرفته اند  حاشیه نشینی در نواحی پیرامونی شهرها شکل 
شهرها  محدوده     داخــل  در  زندگی  و  مسکن  تأمین  امکان  عدم  از 
بحث های  پروبلماتیک  این  تبعات  از  است.  پیش گفته  دالیل  به 
لوفور   ، پرلمن  1976   ( گفتمان حاشیه و متن  از  ناشی  اجتماعی 

کنان سکونتگاه  غیررسمی نایسر1 نقشه شماره 3: مکان اولیه سکونت سا

1 اطالعات دو شهر بیجار و دیواندره از مطالعات توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی مهندسان مشاور تدبیر شهر استفاده شده است.

ی 
ماع

جت
 و ا

ی
اد

 نه
ی

آور
ب 

ی تا
ها

فه 
مؤل

ی 
زیاب

و ار
ن 

بیی
ت

ی
هر

ه ش
خت

گی
دان

خو
ی 

ها
گاه 

ونت
سک

در 



86
1396 ــار  ــ ــ ــه ــ ــ ب

ــه ــامـ ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

بیست و دوم توانمندسازی شماره  راهــبــردی  اســنــاد  تــدویــن  و  سکونتگاه ها  اینگونه 
گام. اقتصادی به عنوان نخستین 

بازآفرینی  ملی  ستاد  آیین نامه  عملیاتی  محورهای  بر  کید  3-تأ
شهری در حوزه تاب آوری و اجرایی نمودن آنها.

برای  پتانسیل جوامع سنتی  احیای  و  ترویج مشارکت محلی   -4
مدیریت محلی ) ایجاد نهادهای توسعه محلی( و نهادسازی های 
طریق  از  بحران  مدیریت  ترویج  زمینه  در  خصوص  به  غیررسمی 

ایجاد شورایاری محله.
ارتقای  آموزشی،  کز  مرا همچون  محالت  در  برتر  خدمات  5-ارائــه 

شرایط بهداشتی و درمانی و ... .
در  خودانگیخته  سکونتگاه های  در  همزیستی  فرهنگ  6-اشاعه 
کنار هویت بخشی منحصر به فرد به مکان و ارتقای حس تعلق خاطر 
کنان به منطقه زیستی از طریق ایجاد فضاهای اجتماع پذیر و  سا

کز محلی فعال.  مرا
و  تجمع  بــرای  نهادسازی  و  تقویت  کسب و کار،  فضای  7-بهبود 
و  اقتصادی  توانمندسازی  کنار  در  خــرد  سرمایه های  مدیریت 

حرفه ای.
8- افزایش اعتماد بین دولت و مردم از طرق مختلف ازجمله حضور 
مسئوالن در جلسات هم اندیشی و تالش به منظور رفع معضالت 

اساسی این مناطق.
9- ایجاد دفاتر مدیریت بحران در مناطق آسیب پذیر و ایفای نقش 

کنان در مقاوم سازی و نوسازی بناها. راهبری و هدایت سا
10- ارائه خدمات بانکی مناسب برای مقاوم سازی ابنیه.

طراحی محیط های کمتر وابسته محقق خواهد شد. 
افزون بر این، افراد به دلیل توان مالی پایین نیاز به حمایت دولت 
مالی  حمایت  ساخت وساز،  ضوابط  مقررات،  و  قوانین  انطباق  و 
که بتوان میزان تاب آوردن این اقشار  و ... با وضعیت آنان دارند 
و  می کنند  زندگی  شهر  در  که  قشرهایی  تمام  همانند  را  جامعه  از 
که بسیاری از ابزارهای  حقی بر شهر دارند، افزایش داد. در شرایطی 
مدیریت شهری برای تحقق شهر پایدار و انسانی در نایسر و محالت 
مشابه عماًل فاقد سازوکارهای اجرایی و یا فاقد ابزار الزم و متناسب 
برای تحقق می باشند، توجه به عوامل بنیادینی که می تواند ضمن 
گلوگاه های آسیب پذیری مضاعف اینگونه مناطق، امکان  شناخت 
کاهش اثرات و تبعات منفی  پیش بینی و اتخاذ تدابیر مناسب برای 
در  بنابراین  می باشند.  حیاتی  بسیار  دهند،  کاهش  را  مخاطرات 
این تحقیق ضمن تشریح وضع موجود با ارزیابی و مقایسه شرایط 
افزایش  از قبیل اطالع رسانی،  اتخاذ تدابیر مناسب  بهینه، امکان 
گاهی های تخصصی و نیز بسترسازی برای بهبود شرایط نامناسب  ا
کالبدی، نهادی، اجتماعی واقتصادی مهیا خواهد  در حوزه های 

شد. 
 راهبردهای زیر را می توان برای افزایش تاب آوری این سکونتگاه ها 

گرفت:  در نظر 
قواعد  تحمیل  و  شهری  منطقه  مدیریت  در  انفعال  از  1-خـــروج   
بلوغ  تا  اسکان  مرحله  از  سکونتگاه ها  این  بر  شهری  برنامه ریزی 

سکونتگاه ها.
توسعه  پیامدهای  به  کشور  کــالن  مدیریت  نمودن  حساس   -2

در  خصوص  به  محلی  پتانسیل های  عماًل  بلکه  ندارند،  رو  پیِش 
عمومًا  می باشد،  اهمیت  حائز  بسیار  که  سنتی  منشأ  با  جوامع 

تضعیف و حتی بی اثر شده اند.
رویکرد اساسی در توسعه های شهری انطباق و سازگاری هرچه بیشتر 
با محیط زیست، خودآالیشی، خودتنظیمی و خودافزایی می باشد 
که  کنش های ایــده آل تنها در فضایی اتفاق خواهد افتاد  اما این وا
و  نهادی  اقتصادی،  اجتماعی،  حوزه های  در  آن  اولیه  زمینه های 
محیطی وجود داشته باشد. بر این اساس رویکرد اصلی در بازطراحی 
سکونتگاه های خودانگیخته باید توجه به این زمینه ها برای کاهش 
آثار احتمالی چالش ها و نیز افزایش درجه تاب آوری باشد. این مهم با 

در ذات خود نهفته دارند. در میان معیارهای اجتماعی تاب آوری، 
زیرمعیار میزان برخورداری از بیمه وضعیت نامناسب تری نسبت به 
دیگر شاخص ها و سنجه  بهینه دارد؛ اما برخالف وضعیت تاب آوری 
نواحی،  این  به  مسئول  نهادهای  توجه  عدم  دلیل  به  اجتماعی 
تاب آوری نهادی در وضعیت بسیار نامناسبی قرار دارد. این موضوع 
تنها به سکونتگاه های خودانگیخته محدود نمی شود و ستادهای 
نیز  ایــران  رسیدگی به وضعیت بحران در مناطق شهری و رسمی 
زمینه  در  متأسفانه  نمی کنند.  مناسبی خدمات رسانی  به  صورت 
نهادی نه تنها سیستم های دولتی به  هیچ وجه استراتژی و برنامه 
عملیاتی مناسبی برای مواجهه با تغییرات احتمالی و چالش های 

نمودار شماره 3: میزان تاب آوری اجتماعی و نهادی در سکونتگاه خودانگیخته نایسر شهر سنندج
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کودکان،  کنان به خصوص اقشار آسیب پذیر )زنان،  12- آموزش سا
چالش های  و  مسائل  شناخت  بــرای  و...(  معلوالن  سالمندان، 
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حداقل رساندن آسیب ها.
ایجاد  و  بیمه  اهمیت  به  نسبت  نواحی  این  کنان  سا توجیه   -13
مشوق ها و تخفیف هایی برای ترغیب آنها به بیمه خانواده و ابنیه.
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