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 چکیده

ر زمینه کاهش خطرات در آوری شهری و عوامل مؤثر بر آن دتاب ضرورت و اهمیت به کارگیری اصول یدرباره مطالعه اخیر، هایسال در

در این میان . نظران را به خورد جلب کرده استتوجه بسیاری از صاحب های غیررسمیشهرهای دارای سکونتگاه مخصوصاًشهرها و 

-غیررسمی در ارتقای تاب روایی مطلوب شهری و از آن جمله نقش و جایگاه ساکنین محالت دارای سکونتگاهضررورت توجه به اصول حکم

های گاهآوری سکونتروایی مطلوب شهری در افزایش تابهدف این مقاله بررسی نقش حکم. ی اهمیت بیشتری برخوردار استآور

جامعه آماری تحقیق . ی استو علّ تحلیل و نیز از نوع همبستگی -تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ ماهیت، توصیفی. غیررسمی است

گیری تصادفی ساده و بر اساس فرمول کوکران، حجم  با استفاده از روش نمونه. باشد کالن شهر تبریز می های غیررسمیگاهساکنان سکونت

ها از آزمون همبستگی اسپیرمن و آزمون رگرسیون چندمتغیره گام به گام استفاده وتحلیل داده برای تجزیه. دست آمد نفر به 044نمونه تحقیق 

استفاده از فرمول ویژه کرونباخ آلفا  با. قرار گرفت تأییدمورد شهری متخصصان ید دانشگاهی و اساتنامه توسط  روایی صوری پرسش. شد

نتایج . آوری شهری محاسبه شدی تاببرای پرسشنامه 29/4برای پرسشنامه حکمروایی مطلوب شهری و  29/4نامه تحقیق  پایایی پرسش

ی بقیه ،حاکمیت قانون و عدالت و انصاف وایی مطلوب شهری به جز دو متغیررمتغیرهای حکم دهد که از بین های پژوهش نشان می ِیافته

پذیری بیشتر از سایر همچنین نتایج رگرسیون چندمتغیره روشن ساخت که متغیر مسئولیت. داری وجود دارد متغیرها با متغیر وابسته رابطه معنی

سازی و کارآیی و گویی، اجماعپذیری، پاسخرتیب متغیرهای شفافیت، مشارکتآوری را داشته و بعد از آن به تمتغیرها قدرت تبیین متغیر تاب

های  در نهایت پیشنهاد. های غیررسمی را دارندگاهآوری سکونتدرصد از تغییرات تاب 92/4این شش متغیر توانایی تبیین . اثربخشی قرار دارند

 .شده است آوری ارائهتاب روایی در افزایشی نقش هریک از ابعاد حکمکاربردی در زمینه

 ، ایران، تبریزشهری، سکونتگاه غیررسمی آوریروایی مطلوب شهری، تابحکم: واژگان کلیدی

                                                                                                                                                               
 .نشگه بناب حمایت مالی شده استاست که توسط دا« های غیررسمی کالنشهر تبریزگاهبررسی ابعاد کمی و کیفی سکونت» عنوانمقاله برگرفته از طرح پژوهشی با   -6

 m.mofareh@bonabu.ac.ir( نویسنده مسئول) -2
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 مقدمه

ه است، درکشورهای برخالف کشورهای صنعتی که رشد شهرها به دنبال صنعتی شدن و احساس نیاز به کارگر بود

ی اشتغال در روستاها و در نهایت مهاجرت گسترده از روستاها به شهر مینهتوسعه شهرها ناشی از نبود زجهان سوم 

 6حدود میالدی،  2303های صورت گرفته، تا سال بینیبراساس پیش. (Chen and et al, 2017: p 220) بوده است

تعداد نیز در که حدود دو سوم از این . میلیادی کره زمین در شهرها ساکن خواهند شد 6/8میلیارد نفر از جمعیت 

در نتیجه تراکم زیاد جمعیت در شهرها و . (Elshehabi, 2015: p 105-106)نمود کالنشهرها سکونت خواهند 

بردی آنامرادنژاد و ) دیگردپذیری زیاد این مناطق خواهد های غیررسمی منجر به آسیبگاهدر سکونت مخصوصاً

های غیررسمی کشورهای جهان سوم منتج از سکونتگاه امروزه افزایش جمعیت شهری در. (88 ص :6030همکاران، 

های درست، گذاریشهرها، عدم سیاستدالیل گوناگونی از جمله، مشکالت اقتصادی، مهاجرت روستا به کالن

شهرها و غیر است که منجر به افزایش روزافزون پدیده حاشیه نشینی مهاجرت از شهرهای کوچک و میانه به کالن

گیری مهاجرت شتابان به شهرها به حدی بوده که منجر به شکل. (Vearey andet al, 2017: p 427)است شده 

مناطقی در پیرامون شهرها شده که هیچ شباهتی به زندگی شهر چه به صورت باطنی و چه به صورت ظاهری نداشته 

ی، کالبدی و زیست محیطی گونه مناطق از نظر ابعاد اجتماعی، اقتصاداین. (Buch and et al, 2014: p 1962)است 

امروز نیز . شوندهای غیررسمی شناخته میگاهتحت عنوان سکونت بوده وتری از سایر نقاط شهری در سطح پایین

 6و همکاران  آگوستیجن به اعتقاد. های غیررسمی سکونت دارندگاهبیش از نیمی از جمعیت جهان در سکونت

 معلول گسترده، فضایی و اقتصادی اجتماعی، کالبدی، ابعاد با اییپدیده عنوان بههای غیررسمی گاهسکونت (2366)

. کشدمی چال به را شهری پایدار توسعه الگوی که است روشنگری عصر در پیشرفت گفتمان و شهرنشینی مدرن

رسمی  نظارت های غیررسمی عقیده دارد که این مناطق بدونگاهسکونت گیریدر مورد علل شکل( 2362)2بریمن

 از نظر وی. آمدند وجود به غیررسمی هایهیا سکونتگا نشینیحاشیه عنوان با وسازساخت مقررات رعایت و دولت

 نوع این تا شد باعث معضل، این کشورهای برای چاره اندیشی در شهری مدیران تعهد عدم و حتی ناتوانی این تداوم

( 2362)0داوی و کینگ. شامل شود را توسعه الح در کشورهای شهری جمعیت درصد 83 تا 03 دیشا سکونت الگوی

 صورتکه به  اندتعریف کرده های پرتراکم و بدمنظرهطیفی از آپارتمانهای غیر رسمی را به صورت نیز سکونتگاه

 :هستند ویژگی مشترکاند و دارای چهار احداث شده شهرها یی و بدون قانون در حاشیهغیررسم، پراکنده

 ناسب و کافیسیسات شهری مأفقدان ت 

 فقدان خدمات شهری مناسب و کافی 

 ها و مناطق رسمی شهری ها به علت شکاف عمیق اجتماعی بین ساکنان این سکونتگاه افزایش تنش 

  ریزی نشده خدمات به علت توسعه ناموزون و برنامه نیتأمپیچیدگی و دشواری. 

                                                                                                                                                               
1 - Augustijn 

2 - Breiman 

3 - Dovey and King 
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های های غیرسمی نظریهگیری سکونتگاهای شکلهیابی و شناخت زمینهدر زمینه علتتوان گفت در نهایت اینکه می

-های اجتماعی، بومهای مختلفی چون ویژگیرسمی از دیدگاههای غیرمتعددی ارائه شده است و پدیده سکونت

شناسی شهری، نحوه استفاده از زمین، کمبود مسکن، مهاجرت و قیمت زمین و بررسی شده است که به نوعی همه 

مشکالت ذکر شده برای . گرددها در کشورهای جهام سوم برمیهای دولتاتوانیاین عوامل در مشکالت و ن

گونه مناطق در برابر انواع مخاطرات طبیعی و انسانی شده پذیری شدید اینهای غیررسمی، منجر به آسیبگاهسکونت

رات از دو جهت های غیررسمی در برابر خطپذیری سکونتگاهآسیب. (06ص : 6031نژاد و همکاران، حاجی)است 

ها که منجر به گاهگونه سکونتقابل بررسی است اول از جهت مقاومت پایین مصالح بناها و قدمت زیاد که این

ساز که منجر به بروز واز جهت عدم رعایت اصول فنی ساخت شود و دومیتلفات شدید مادی و معنوی می

 ،6032، میرزاکوچک خوشنویسو  علیپور مقدم) ستی امدادی بعد از وقوع حادثه ارسانی نیروها مشکالت امداد

گیران کشورهای در حال توسعه در این میان وجود مشکالت اقتصادی و مدیریتی در بین مدیران و تصمیم .(60 ص

6گیلبرت. ستکاهای عملیاتی برای رفع این مشکل شده انیز مانع از اتخاذ راه
نقش حاکمان در عقیده دارد که نیز  

ها در کنترل که ناتوانی این دولت به صورترسمی های غیرگاهبروز سکونتی کشورهای درحال توسعه در زمینه

های های اجتماعی در جوامع، توزیع نابرابر فرصتقیمت زمین و مسکن در نواحی مختلف شهر، وجود نابرابری

براساس برآوردهای بانک  .(Gilbert, 2014, p 259)شود می های غیررسمیگاهیری سکونتگشغلی منجر به شکل

میالدی به  2320های غیررسمی در کشورهای جهان سوم تا سال گاهجهانی، تعداد فقرای شهری ساکن در سکونت

نه دسترسی به امکانات گویلیون نفر از آنها ضمن اینکه هیچم 003میلیون نفر خواهد رسید که حداقل  6033حدود 

های انسانی  گاه مرکز سکونت. (Karanja, 2010, p 221)هستند پذیر رفاهی ندارند، در برابر خطرات نیز بسیار آسیب

در  های کشورهای هماهنگی سیاستمینهنیز به عنوان مهمترین سازمانی متولی در ز( 2هابیتات)سازمان ملل متحد 

های غیررسمی در شهرهای مدیریت سکونتگاه از نظر این سازمان. بوده است های غیررسمیگاهی سکونتزمینه

مدیران شهری با افراد . اند بسیار پیچیده و دشوار است و عوامل در هم تنیده و متعامل کثیری در آن دخیلامروزی 

و عمومی،  ذینفع متعدد، منابع و اقدامات به هم وابسته، اهداف مشترک و مرزهای نامشخص میان بخش خصوصی

نگی بیشتر، مذاکره و ایجاد های جامعه مدنی و دولتی سروکار داشته و با چالش هماه  رسمی و غیررسمی و بخش

های گاهاز نظر این سازمان برای مدیریت سکونت. (2336هابیتات، . )اندمواجهی ذینفعان و کنشگران  بین همه اجماع

گونه مناطق های ساکنین اینو توانمندیها تا با تکیه بر ظریت های مردمیغیررسمی بهترین گزینه جلب مشارکت

در این  .آوری آنها در برابر انواع حوادث را باال بردهای غیررسمی، میزان تابگاهبتوان ضمن بهبود کیفیت سکونت

0مولرزمینه 
ابل حکومت و و همکاری متقتر از مشارکت دادن ذینفعان تر و اصولیکه هیچ سیاستی منطقی گفته است 

و یا  .(Müller, 2011, p 4-5) یستنی کاهش اثرات ناگوار حوادث آوری آنان در زمینهبرای افزایش تابشهروندان 

پذیری، اثربخشی، عدالتمشارکت، قانونمندی، رویکرد شفاف، در این زمینه اعتقاد دارد که ( 2360) 1جابریناینکه 
                                                                                                                                                               
1 - Gilbert 
2 Habitat 

3 - Müller 

4 - Jabareen 

https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87&queryWr=%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1+%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF&queryWr=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9%20%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
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-در زمینه 6تانر. در برابر حواث اثرگذار است آوری جوامعدر میزان تابگویی پاسخمدیریت غیرمتمرکز، کارآمدی و 

، ثبات سیاسی، بینش راهبردی را در زمینه ها NGOهایی مانند نمایندگی، شهر شهروند هوشمند، وجود ی شاخص

وان یکی از شهر تبریز نیز به عنکالن. (Tanner, 2009, p 12-13)است آوری شهرها مؤثر دانسته افزایش میزان تاب

شهرهای بزرگ ایران و مرکز خدمات سیاسی و اقتصادی به شمال غربی این کشور بوده که براساس نتایج رسمی 

-گاهدرصد در سکونت 11از این تعداد حدود . نفر جمعیت داشته است 6060226در حدود  6033سرشماری سال 

های مدیران شهری در بررسی برنامه .(6033سرشماری رسمی نفوس و مسکن، )دارند های غیررسمی اسکان 

 شده برای گرفته پیش در هایرهیافت و نگاه های غیررسمی حاکی از این است که نوعخصوص مدیریت سکونتگاه

 در آنها نپذیرفتن و طرد تا هاسکونتگاه پذیرش این از .است داشته بسیاری فرودهای و فراز غیررسمی هایسکونتگاه

-بخشی و تاب ارتقا امروزه اما. بوده است غیررسمی هایسکونتگاه با برخورد یفط سر دو شهری ساختارهای

های ساکنین این ها و توانمندیآورسازی با تکیه بر اصول حکمروایی مطلوب شهری و از آن جمبه تکیه بر ظرفیت

-Jordhus-Lier, 2015: p 171)است نظران محالت به عنوان یک اصل اساسی و هم هزینه مورد قبول بیشتر صاحب

172). 

 18ها، درصد ریزش ساختمان 01 یباًتقردهد که اتفاق افتاده در دو دهه اخیر نشان می یمرور حوادث طبیعی و انسان

محله  0ها در درصد وقوع سیالب 82های اجتماعی و درصد وقوع ناهنجاری 63درصد تصادفات درون شهری، 

نتایج حاصل از همچنین . (13-08 ص :6030اللهی، نعمت)است ده گاه غیررسمی تبریز اتفاق افتادارای سکونت

های نادرست های جانی و مالی این حوادث به دلیل روشی آسیبمشخص نموده است که بخش عمده هابررسی

پذیر لذا با توجه به آسیب. (86: 6036ملکی و همکاران، )است مدیریت شهری در قبل و بعد از وقوع حوادث بوده 

-این مناطق در برابر حوادث، بهتر است که روش آوریهای غیررسمی و ضرورت افزایش میزان تابکونتگابودن س

آوری های مدیریت شهری اصالح شده و با اتخاذ رویکردهای حکمروایی مطلوب شهری بتوان میزان تاب

طلوب شهری در افزایش راویی مبررسی نقش حکمدر راستای بنابراین . ارتقا بخشید های غیررسمی راسکونتگاه

 :گویی به سؤاالت زیر بوده استپژوهش حاضر به دنبال پاسخهای غیررسمی گاهآوری سکونتمیزان تاب

 رسمی شهر دارد؟های غیرگاهآوری سکونتیزان تابروایی مطلوب شهری چه تأثیری بر ممحک

روایی براساس رویکرد حکم تبریزشهر های غیررسمی آوری سکونتگاهبرای افزایش تاب راهکارهای پیشنهادی

 مطلوب شهری چیست؟

 چارچوب نظری 

یکی از مفاهیم بسیار مهم نظری و کاربردی به  انسانی و طبیعی یهاانواع بحرانآوری در برابر تاباصطالح  هامروز

نظران عرصه خیلی از دانشمندان و صاحب با توجه به اهمیت این اصطالح،  .است تبدیل شده شهریدر مدیریت 

آور را شناسایی و راهبردهای تاب شهرهایهای ویژگی، از این اصطالح تعاریف جامع ارائهمدیریت شهری ضمن 

 در هولینگ توسط 6300 سال در بار اولین آوریتاب مفهومدر همین راستا . اندنمودهایجاد این جوامع را معرفی 

                                                                                                                                                               
1 - Tanner 
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از نظر  .شد مطرح زیستی محیط دیدگاه با و« اکووژیکی ایه یستمسآوری و پایداری تاب» عنوان تحت ایمقاله

هنوز مقاومت قبلی را در حالی که  تغییرات جذب برای سیستم توانایی از معیاری» آوری عبارت است ازهولینگ تاب

 پاسخ توانایی مقابله با شرایط دشوار و بیشتر به آوریمفهوم تابنیز امروزه (. less and Imrie, 2014, p 305)«دارد

 است رویکردی آوری،توان گفت که تاببنابراین می .(Kaplan, 2005, p 41) شوداطالق می پذیر به فشارهافانعطا

 امروزه ابعاد. باشدمی آن تاثیرگذار بر و مختلف ابعاد به توجه نیازمند رویکرد این پیرامون بحث و وجهی چند

-که جهت افزایش سطح تاب اندشده معرفی آوریتاب چهارگانه دابعا عنوان به کالبدی نهادی، اقتصادی، اجتماعی،

اصطالح  کلی بنابراین با توجه به اصول .(Folke et al, 2010, p 18) یردگآوری شهرها بایستی مورد توجه قرار 

 پاسخ سرعت غیرمنتظره، شرایط شود که بتوان درآوری شهری به شرایطی اطالق میتوان گفت که تابآوری میتاب

یک . دهدمی ادامه خود کار به کننده ناراحت و بد شرایط وجود با و دهد،می انجام را تنظیمات نیاز داده و در صورت

مخاطرات ناخواسته را داشته و خود را با آن  با از توانایی الزم برای انطباق نیازمند درازمدت در آورگاه تابسکونت

 (.Liao, 2012, p 48)دهد انطباق می

مادگی شهرها در قبل از وضوع حوادث و همچنین آبه دنبال ضرورت  ت شهرییمدیرآوری به مبحث تابورود 

 های پیچیده و بهشهرها، نظامعقیده دارد که  6شلرای. کاهش میزان صدمات مالی و جانی در سطح شهرها بوده است

که این امر  ،پذیرنده، بسیار آسیبکارانساخت و خرابهستند که نسبت به تهدیدهای طبیعی، انسان هم وابسته

از نظر وی یکی از دالیل . ناپذیر نموده استاجتناب نمودن آنها را در برابر مخاطرات آوریضرورت توجه به تاب

زیرا این . پذیری باالی برخی از نواحی شهر در برابر انواع بالیا استآور نمودن شهرها آسیباصلی توجه به تاب

داث نشده و ساکنان این مناطق نیز به دالیل اقتصادی و اجتماعی اصول علمی شهرسازی احنواحی شهری براساس 

 معموالًمناطق که آور نمودن این تاب بنابراین (.Chelleri, 2012, p 289) دشرایط زندگی خود را ندارن بهبودقدرت 

های نوین که متکی بر شیوه از طریق به کارگیریند بایستی دششناخته میهای غیررسمی سکونتگاهتحت عنوان 

یف روایی مطلوب شهری بوده و در آن به نقش مشارکت مردم، نقش و وظایف ساکنین این محالت، وظااصول حکم

های مسئوالن شهری و احترام به جایگاه قانون توجه شده باشد تا از توانایی الزم برای افزایش سطح توان سکونتگاه

 (.Green and Boshler, 2008, p 208) غیررسمی برخوردار است

های غیررسمی صورت آوری سکونتگاهروایی مطلوب شهری بر تابپژوهش حاضر با هدف کلی بررسی نقش حکم

ای، و از لحاظ ماهیت، توصیفی و نیز از  تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و از لحاظ هدف، توسعه. گرفته است

محله  0ساکن در  سرپرست خانوار 681880پژوهش شامل جامعه آماری این . ی استای و تحلیل مقایسه -نوع علی

 .دارای سکونتگاه غیررسمی کالن شهر تبریز بوده است

یابی به نتایج نفر به عنوان حجم به دست آمد ولی به منظور دست 082با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 

روش . تصادفی ساده بوده است گیری در این پژوهش، روش نمونه. تافزایش یاف 133تر، حجم نمونه به علمی

ابزار مورد استفاده . ها برای پاسخگویی به سؤاالت تحقیق، به دو صورت اسنادی و میدانی بوده است گردآوری داده
                                                                                                                                                               
1 - Chelleri 
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براساس متغیرهای استخراج شده پژوهش اقدام به طراحی دو نوع  .نامه و مصاحبه است در روش میدانی پرسش

پرسشنامه اول در مورد متغیرهای حکمروایی مطلوب شهری و پرسشنامه دوم در مورد . سشنامه نموده استپر

روایی مطلوب شهری، متغیرهای تحقیق به کمک منامه حک مضاف براین در پرسش. آوری شهری استمتغیرهای تاب

سؤال بسته مورد سنجش قرار  00های غیررسمی با استفاده از آوری سکونتگاهو متغیرهای تابسئوال بسته  16

جداول یک و در این پژوهش مورد استفاده آوری شهری تاب حکمروایی مطلوب شهری و متغیرهای مربوط. گرفت

 .نشان داده شده است دو

 متغیرهای حکمروایی مطلوب شهری مورد استفاده در پژوهش

ری
شه
ب 

لو
مط
ی 

وای
مر
حک

 

 منبع مؤلفه ابعاد

مشارکت 

 دانشهرون

 گیری،تصمیم و سازیتصمیم ریزی،برنامه در مردم مشارکت المنفعه، عام فعالیت در مشارکت مشورت، و فکر اتاق

تصمیم  بر محله اهالی تصمیم گیری، نظارت و سازیتصمیم ریزی،برنامه در خصوصی بخش و مدنی نهادهای مشارکت

 مردم، به اختیار تفویض محله، خود به اداره محله گذاریاو ،مردم فعالیت برای بستری ایجاد محله، به مربوط های یریگ

 محله توسعه روند در شهروندان مداخله تسهیل

UN- HABITAT 
(2002) 

 حاکمیت قانون

 مربوط به هایگیریتصمیم در نفوذ صاحب هایه گرو تأثیرگذاری محله، به مربوط اداری کارهای در ... و بازی پارتی

 شده، مقررات وضع و قوانین به محله اهالی پایبندی میزان محله، مدیریت در ذینفع افراد رکتش ،)فساد سنجش (محله

 مدیریت محله، پایبندی شهروندی حقوق از محله مدیریت اطالع و گاهی آ محله، اهالی حقوق به محله مدیریت پایبندی

 مکان حقوق از مدیریت محله آگاهی قانون، بربرا در برابری به محله مدیریت التزام محله، رسوم و آداب و عرف به محله

 محله اهالی قانون خالف رفتارهای برابر در محله مدیریت مقاومت زندگی،

Stewart(2006) 
Bouckaert and Van 

Walle (2003 

 شفافیت
ها، ح طر به نسبت مردم از نظرخواهی اطالعات، دادن در صداقت عملکرد، ارائه در شفافیت گیری، تصمیم در شفافیت

 محله مدیریت عملکرد به نسبت محله اهالی نظر اظهار شده، گرفته تصمیمات اجرای به بودن مصمم
Shen et al (2011) 

 اجماع سازی

 با مدیریت محله فکریهم محله، اهالی و محله مدیران فکریهم و سوییهم گروهی، هایفعالیت موفقیت مشارکتی، کار

 ا منافع از دولتی، حمایت نهادهای با محله مدیریت تعامل نتیجه در بیشتر جمعی توافق ری،شه نهادهای و هاسازمان سایر

 شهروندان و توسعه شهری رسمی هایسازمان بین مشورت برای کاری و ساز ایجاد اجتماعی، طبقات و هاگروه کثریت
Oliveira et al. (2013) 

 مسئولیت پذیری

 مسئولیت، احساس پذیرش در محله مدیران شایستگی مسئولیت، پذیرش به مردم تشویق برای محله مدیران تالش

 اجرا، تمرکززدایی، دست در هایح طر تحقق پیگیری خود، اشتباهات به محله مدیران اعتراف محله، مدیران مسئولیت

 مردم پذیریمسئولیت

UN- HABITAT 
(2002) 

 عدالت و انصاف

یکسان،  و برابر هایفرصت به دسترسی کردن، ناحق و حق و بازی پارتی محله، تامکانا عادالنه و برابر توزیع در عدالت

 در مدیریت زنان عضویت شهروندی، حقوق شدن فراهم جمعی، منافع به توجه شده، تعیین زمان در محله هایطرح انجام

 جنسیتی عدالت امکانات، و منابع از معقوالنه استفاده محله،

Moreno and Fidelis 

(2012) 

 کارآیی و اثربخشی

 نظر امور، در شیوه بهبود جدید، دانش براساس اقدامات و هاش رو بهبود محله، مدیریت هایفعالیت بودن مستمر و دائمی

 اقدامات مدیریت از محله اهالی رضایتمندی خدمات، کیفیت ارتقای و هاهزینه کاهش مردم، مشارکت رضایت، داشتن

 مدیریت بودن اقدامات مؤثر جامعه، دیگر هایبخش به خدمات ارائه گذاری وا ه،محل سطح در خدمات پوشش محله،

 محله مدیریت هایفعالیت روند بودن مؤثر شده، تعیین پیش از اهداف به دستیابی برای محله

McCall and 

Dunn(2012) 

 گوییپاسخ

گویی پاسخ از رضایتمندی قدامات،ا تشریح برای عمومی جلسات برگزاری خود، وظایف به محله مدیریت پاسخگویی

کننده  قانع پاسخ باال، رده مسئوالن به محله اهالی هایخواسته و نیازها انتقال برای کاری و ساز ایجاد محله، مدیریت

 قرار دادن جریان در برای عمومی جلسات تشکیل ها،برنامه ارائه در محله مدیران بودن راست رو مردم، به محله مدیران

 مسئولیت، جذب بی و خودسر هایفعالیت نبود باور، و اصل یک عنوان به محله مدیران بودن گوپاسخ حله،م اهالی

 مدیران گوییپاسخ طریق از مسئولین و مردم بین همبستگی محله، مدیران گوییپاسخ طریق از مشارکت

 

Speer (2012) 

ای از  در مرحله امتیازدهی، از آن جا که دسته. ت استفاده گردیدلیکر طیفیبرای امتیازدهی متغیرها از طیف پنج 

، کدگذاری مجدد برای این دسته از سئواالت SPSSاند، با استفاده از نرم افزار  سئواالت در جهت منفی مطرح شده

نظری = 0 موافقم،=1موافقم،  کامالً= 0: ها در سئواالت با جهت مثبت به صورت بنابراین، امتیاز پاسخ. انجام شد

 ایبه صورت پنج گزینه. باشد مخالفم و در مورد سئواالت منفی عکس این حالت می کامالً= 6مخالفم و = 2ندارم، 

مورد  نامه توسط پانل متخصصان روایی صوری هر دو پرسش. بوده است( خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد)
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نامه صورت گرفت و با توجه به  پرسش 03 جامعه آماری با تعدادمطالعه راهنما در منطقه مشابه . تأیید قرار گرفت

، پایایی پرسشنامه حکمروایی مطلوب SPSSهای کسب شده و استفاده از فرمول ویژه کرونباخ آلفا در نرم افزار  داده

ه آمد دست در این پژوهش اطالعات به. به دست آمده است 36/3آوری شهری و پایایی پرسشنامه تاب 32/3شهری 

. وتحلیل قرار گرفت های آمار استنباطی مانند آزمون اسپیرمن و رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه با استفاده از شیوه

در این میان از آزمون اسپیرمن برای بررسی وجود یا عدم وجود همبستگی در بین متغیرهای پژوهش و از آزمون 

بدین  پژوهشهمچنین فرضیه . گی استفاده شده استرگرسیون چندمتغیره نیز برای بررسی شدت و جهات همبست

 :صورت بوده است

همبستگی  شهر تبریزهای غیررسمی در کالنگاهنتآوری سکوروایی مطلوب شهری و تابرسد بین حکمبه نظر می

 .وجود دارد
 مورد استفاده در پژوهش آوری شهریتابمتغیرهای 

ت
ب
ا

گاه
ونت
سک

ی 
ور
آ

می
رس

غیر
ی 

ها
 

 منبع مؤلفه ابعاد

 اقتصادی

انداز، احساس امنیت شغلی، تنوع منابع درآمدی، گذاری، پساشتغال مردان، اشتغال زنان، میزان درآمد، میزان سرمایه

از بازدهی  های توزیعی، فعالیت بخش خصوصی، تسهیالت بانکی، رضایتفروشگاه های تولیدی، فعالیتتعاونی فعالیت

 گذاریسرمایه
Ahern (2011) 

 -اجتماعی 

 فرهنگی

گزینی اکولوژیکی، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، سوادی مردان، نرخ باسوادی زنان، رشد جمعیت، جدایینرخ با

الی، درک های اجتماعی، امید به آینده، خوداتکایی، احساس مسئولیت اجتماعی، درک خطرات احتمتعلق مکانی، ناهنجاری

 ضرورت مقابله با خطرات، عدالت اجتماعی، احساس امنیت
Ahern (2013) 

 زیست محیطی
فضای سبز، بهداشت محیط، کیفیت معابر، آب شرب بهداشتی، سیستم دفع اصولی زباله، زیبایی ظاهری محله، خصوصیات 

 توپوگرافیکی
Pierce et al. (2011) 

 زیرساختی
، آموزش و مهارت، سیستم ها NGO، نهادهای دولتی خدمت رسان، ...(گاز، مخابرات،  آب، برق،) یاتیحهای شریان

 پذیری سیستم پشتیبان، خدمات تأمین اجتماعی، مراکز اسکان موقت، مراکز بهداشتی و درمانیای، انعطافپشتیبان محله
Camfield (2012) 

 کالبدی -ساختاری

وساز، ابعاد و ساز، رعایت ضوابط فنی ساختح مورد استفاده در ساختسازی مسکن، نوسازی مسکن، کیفیت مصالمقاوم

-مسکن، زیبایی بصری ساختمان، حفاظت از بافت باارزش و تاریخی، فرم مسکن روستایی، کیفیت معابر، مقاومت پناهگاه

 هایابی کاربریها، تعداد نفر به اتاق، مکان

 

 محدوده مورد مطالعه

 .شور ایران واقع شده استتبریز به عنوان مرکز سیاسی و خدماتی استان آذربایجان شرقی در شمال غرب ک

دقیقه پهنای شمالی از  30درجه و  08و  شرقی طولدقیقه  60درجه و  16مختصات جغرافیایی این شهر به صورت 

اساس آمار آخرین  بر .منطقه شهرداری است 63اکنون تبریز دارای هم. گرینویچ واقع شده است النهار نصف

های برخی از ویژگی. میلیون نفر بوده است 8/6عیتی معادل با دارای جم 6030سرشماری نفوس و مسکن در سال 

 .ارائه شده است( 6) انسانی و کالبدی تبریز در جدول

 مشخصات انسانی و کالبدی تبریز .1جدول 

 نرخ اشتغال نرخ باسوادی درصد زنان درصد مردان نرخ رشد جمعیت جمعیت مساحت

10/208  6833333 6/0  26/06  00/10  80/32  00/63  

%() واحدهای تک خانواری تراکم خانوار در واحد تعداد واحد مسکونی بعد خانوار  متوسط عمر بناها تراکم اتاق در واحد واحدهای آپارتمانی 

6/0  02600 8/0  60/66  00/80  31/2  66/60  

 6030سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال : منبع

 (6شکل شماره . )شده است نطقه تقسیمتقسیمات کالبدی طرح جامع، این شهر به ده م اساس بر
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 موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه (: 1)شکل 

 (، براساس طرح جامع شهر تبریز6036نگارندگان، : منبع)

 هایافته

 توصیفیهای یافته

-نظر توزیع گروهاز . اند را مردان تشکیل داده 88درصد را زنان و  62های پژوهش، از کل حجم نمونه  یافته بر اساس

. انددهندگان را به خود اختصاص دادهدرصد بیشترین تعداد پاسخ 00/23سال با  10الی  13های سنی نیز، گروه سنی 

رصد بیشترین د 03/06همچنین از نظر سطح درآمد نیز گروه درآمدی ده میلیون الی ده میلیون پانصد هزار ریال با 

در رابطه با مساحت و قدمت ساختمان محل سکونت نیز به ترتیب . ها را به خود اختصاص داده استمیزان پاسخ
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های سایر یافته .سال دارای بیشترین فراوانی بوده است 10الی  00درصد و قدمت  08متر با  00الی  63مساحت 

 .است( 0) توصیفی پژوهش متناسب با جدول
 شهر تبریز های غیررسمیهای توصیفی سکونتگاهتهیاف: 3جدول 

 

 

 

 

 

 

 
 6030های تحقیق،  یافته: منبع

های گاهآوری سکونتروایی مطلوب شهری و تابها در مورد متغیرهای مربوط به حکمهمچنین توزیع فراوانی پاسخ

 .به دست آمده است شماره چهار دولغیررسمی به صورت ج
 شهر تبریزهای غیررسمی سکونتگاهدرصد فراوانی و انحراف معیار  (:4)جدول 

 6030های تحقیق،  یافته: منبع

 های استنباطییافته

ین دهد که رابطه ب ، نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن نشان می0شماره  با توجه به اطالعات مندرج در جدول

پذیری، سازی، مسئولیتمشارکت شهروندان، حاکمیت قانون، شفافیت، اجماع) یشهرروایی مطلوب متغیرهای حکم

آوری تاب)های غیررسمی گاهآوری سکونتبا متغیرهای تاب( گوییعدالت و انصاف، کارآیی و اثربخشی و پاسخ

 -آوری ساختاریآوری زیرساختی و تابابزیست محیطی، ت آوریفرهنگی، تاب -آوری اجتماعیاقتصادی، تاب

روایی مطلوب حکمسطح همبستگی همچنین به منظور برآورد . ده استدرصد خطا مثبت ش 6در سطح  (کالبدی

براساس این . از الگوی معروف به قرارداد داویس استفاده شداست های غیررسمیگاهآوری سکونتتابو  شهری

نسبتاً قوی و % 63الی % 03متوسط، % 13الی % 03، یفضع 23 یال% 63ی، جزئ% 3 یال% 6 یهمبستگالگو ضرایب 

 .شوندو باالتر خیلی قوی توصیف می% 03

 گاه غیررسمیسکونت بعد خانوار میانگین تعداد اتاق متوسط قدمت بنا متوسط مساحت بنا

 امامیه 2/1 8/2 8/23 2/636

 الله 8/0 2/0 0/20 6/38

 حیدراباد 1 3/2 2/06 0/632

 ایچیدره 3/0 0 6/00 0/630

 قربانی 1/1 6/2 1/02 6/30

 سیالب 0/1 6/2 00 0/633

 یانوق 0/1 6/0 0/00 1/33

 اخمه قره 1/1 8/2 6/01 3/31

 عباسی 6/1 3/2 0/06 8/83

متغیرها حکمروایی 

 مطلوب شهری

 حکمروایی مطلوب شهری
آوریمتغیرهای تاب  

های سکونتگاه

 غیررسمی

های غیررسمیگاهآوری سکونتتاب  

کم
ی 

خیل
 

کم
 

ط
وس

 مت

یاد
 ز

یاد
ی ز

خیل
 

خ
کم

ی 
یل

 

کم
 

ط
وس

 مت

یاد
 ز

یاد
ی ز

خیل
 

 درصد پاسخگویان درصد پاسخگویان

23/61 مشارکت  0/60  0/16  20/60  00/60 0/60 اقتصادی   6/62  0/03  0/23  13/26  

66/23 حاکمیت قانون  22 0/23  60/26  11/66 26/68 فرهنگی -اجتماعی   60/60  81/21  06/63  21/63  

0/60 شفافیت  0/60  06 6/63  3/60 0/61 61 محیطیزیست    0/00  62/60  28/26  

00/62 سازیاجماع  2/60  01 1/22  60/60 0/22 زیرساختی   20/20  2/66  60  

20/61 پذیریمسئولیت  00/60  60/02  0/60  00/68 0/23 کالبدی -ساختاری   0/00  0/63  0/8   

61/63 26 عدالت و انصاف  23/20  21/68  12/68  

ـــــــــــــ      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 03/60 کارآیی و اثربخشی     63/61  23/28  20/22  30/26  

20/61 گوییپاسخ  00/66  63/03  03/23  06/68  
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 شهر تبریز های غیررسمیگاهسکونت درآوری روایی مطلوب شهری و تابحکمضریب همبستگی اسپیرمن جهت تعیین رابطه بین (: 5) جدول

 سطح همبستگی (p) دارمق (r) مقدار متغیر وابسته متغیر مستقل

کم
ح

ری
شه

ب 
لو

مط
ی 

وای
ر

 

های غیررسمیگاهآوری سکونتتاب مشارکت شهروندان  616/3  333/3  نسبتاً قوی 

های غیررسمیگاهآوری سکونتتاب حاکمیت قانون  380/3  333/3  عدم همبستگی 

های غیررسمیگاهآوری سکونتتاب شفافیت  138/3  336/3  متوسط 

های غیررسمیگاهآوری سکونتتاب سازیاجماع  102/3  336/3  متوسط 

های غیررسمیگاهآوری سکونتتاب پذیریمسئولیت  601/3  333/3  نسبتاً قوی 

های غیررسمیگاهآوری سکونتتاب عدالت و انصاف  321/3  636/3  عدم همبستگی 

های غیررسمیگاهآوری سکونتتاب کارآیی و اثربخشی  133/3  336/3  متوسط 

های غیررسمیگاهآوری سکونتتاب گوییپاسخ  683/3  333/3  نسبتاً قوی 

 6030های تحقیق،  یافته: منبع

 ها با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن، از بین متغیرهای مربوط بهبراساس نتایج حاصل از تجریه و تحلیل یافته

، متغیر r=683مقدار  گویی باپاسخ وط به متغیرروایی مطلوب شهری، بیشترین میزان همبستگی به ترتیب مربحکم

درصد و با مقدار  6بوده که در سطح خطای  r=616/3و متغیر مشارکت شهروندان با  r=601پذیری با مسئولیت

333/3=p 183/3مضاف بر این متغیرهای شفافیت با مقدار . بوده است=r ،102/3=r  و در نهایت متغیر کارآیی و

متغیرهای . با متغیر وابسته همبستگی در سطح متوسط داشته است p=333/3با مقدار  r=133/3اثربخشی با مقدار 

 .های غیررسمی همبستگی نداشته استگاهآوری سکونتحاکمیت قانون و عدالت و انصاف با متغیرهای تاب

 نتایج رگرسیون چند متغیره -

پذیری، مشارکت شهروندان، گویی، مسئولیتپاسخآمده متغیرهای  دست  در این روش بر اساس بتای استاندارد به

ترین سهم را در میزان  عنوان متغیرهایی بودند که بیش سازی و کارآیی و اثربخشی به ترتیب بهشفافیت، اجماع

ی متغیرها لذا با توجه به اینکه به جز دو متغیر حاکمیت قانون و عدالت و انصاف بقیه. تغییرات متغیر وابسته داشتند

نتایج . اند مانده  های غیررسمی هستند، بنابراین در مدل نهایی باقیگاهآوری سکونتداری با تابی ارتباط معنیدارا

را ( آوریتقویت تاب)از میزان واریانس متغیر وابسته ( =  83/3)درصد  83بین  دهد این متغیرهای پیش نشان می

متغیرهای دیگری نیز در میزان تقویت کارآفرینی روستاییان  ضریب تعیین بیانگر این است که. کنند بینی می پیش

دار بودن  طرفه نیز معنی نتایج تحلیل واریانس یک. اند که در مطالعه حاضر بررسی نشده استتأثیرگذار بوده

اطالعات مربوط به این ( 0)و ( 6)جدول . دهد رگرسیون و رابطه خطی بین متغیرها را در گام نهایی نشان می

دار بودن  آمده و معنی دست منظور برآورد معادله تخمین، با توجه به اطالعات به به. دهند وتحلیل را نشان می تجزیه

 .های معادله رگرسیون هستندمدل نهایی رگرسیون چند متغیره در این پژوهش نتایج جدول زیر بیانگر گام
 های غیررسمی شهر تبریزدر سکونتگاه آوریایی مطلوب شهری و تابروحکمای برای تبیین رابطه  ضرایب رگرسیون چندمرحله(: 6) جدول

 نام متغیر گام
 ضریب

 رگرسیون
 ضریب تعیین

   

 ضریب تعیین

 شده تعدیل
 (P) مقدار F مقدار

612/3 مشارکت شهروندان 6  183/3  106/3  63/608  333/3  

602/3 شفافیت 2  062/3  100/3  10/616  333/3  

066/3 سازیاجماع 0  086/3  030/3  01/603  333/3  

333/3 38/621 013/3 630/3 006/3 پذیریمسئولیت 4  

333/3 12/601 033/3 600/3 063/3 کارآیی و اثربخشی 5  

333/3 61/613 610/3 066/3 823/3 گوییپاسخ 6  

 6030های تحقیق،  یافته: منبع
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در میزان  روایی مطلوب شهریحکمهای مربوط به ها در مورد قدرت تبیین متغیرنتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده

 .محاسبه شده است( 0) به صورت جدول های غیررسمیگاهآوری سکونتتابتقویت 
های غیررسمی شهر در سکونتگاه آوریرابطه حکمروایی مطلوب شهری و تابضرایب متغیرهای واردشده در معادله رگرسیون نهایی برای تبیین (: 7) جدول

 تبریز

بین یرهای پیشمتغ  
 ضرایب استانداردشده ضرایب استاندارد نشده

t مقدار شده محاسبه (P) 
(β) بتا خطای معیار ضریب ورود  

8/01 (عرض از مبدأ) عدد ثابت  36/0  - 60/8  333/3  

60/0 (6X) گوییپاسخ  606/3  266/3  81/0  333/3  

10/8 (2X) پذیریمسئولیت  833/3  210/3  18/0  333/3  

02/6 (0X) شهروندان مشارکت  060/3  206/3  06/8  333/3  

30/0 (1X) شفافیت  800/3  206/3  36/8  333/3  

03/1 280/3 608/3 02/0 333/3 (0X) سازیاجماع  

333/3 16/0 606/3 638/3 23/1 کارآیی و اثربخشی  

 6030های تحقیق،  یافته: منبع

، سهم و نقش متغیر 6اس نتایج حاصل از ضریب بتادهد بر اس ، نشان می2 درنهایت، اطالعات مندرج در شکل

بیشتر از سایر متغیرها « های غیررسمیگاهآوری سکونتتقویت میزان تاب»در تبیین متغیر وابسته « پذیریمسئولیت»

در اولویت بعدی قرار  سازی و کارآیی و اثربخشیگویی، اجماعپذیری، پاسخشفافیت، مشارکتاست و متغیرهای 

 .گرفتند

 
 رابطه حکمروایی مطلوب شهری آوریتاباهمیت نسبی متغیرهای مستقل در تبیین تقویت (:  ) شکل

 (1335های تحقیق، یافته) های غیررسمی شهر تبریزدر سکونتگاه آوریو تاب

 گیری و پیشنهاداتنتیجه

و اقتصادی حائز اهمیت های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی  از جنبه غیررسمی یها سکونتگاه آوریموضوع تاب

آوری میزان تاب توان یماز طریق چه نوع مدیریتی باشد و بدین لحاظ این سؤال همواره در ذهن محققان بوده که  می

 ؟افزایش داددر برابر بالیای طبیعی و انسانی غیررسمی شهری را ها سکونتگاه
                                                                                                                                                               
1- Beta 
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پذیری این دهدند، شدت آسیبرسمی انجام میغیر یها گاه سکونتزیرا آنچه مدیران شهری قبل از وقوع حوادث در 

 میزان به انواع حوادث از ناشی تلفات و خسارات میزان به عبارتی. کندمناق را در بعد از وقوع حوادث مشخص می

-شهر در سکونت کالبد وضعیت نامناسب از طرفی. دارد بستگی حادثه برابر در های غیررسمیگاهسکونت آمادگی

 تراکم باز، فضاهای نامناسب توزیع و کمبود ناکارآمد، معابر یکیفیت پایین مساکن، شبکه نندگاهای غیررسمی، ما

ضرورت توجه به اهمیت و ضرورت اصالح الگوهای ... و فرسوده هایساختمان و هاکاربری باال، ناسازگاری شهری

ری که مطرح شد پژوهش حاضر در این راستا همانطو. ناکارآمد مدیریت شهری را بیش از پیش آشکار ساخته است

های غیررسمی کالن شهر تبریز صورت گاهآوری سکونتبا هدف بررسی نقش حکمروایی مطلوب شهری در تاب

آوری شهری در های تابروایی مطلوب شهری و مؤلفههای حکمدر این راستا اقدام به تدوین مؤلفه. گرفته است

آوری روایی مطلوب شهری و تابی پژوهش نشان داد که بین حکمهایافته. های غیررسمی نموده استگاهسکونت

که براساس آزمون همبستگی به طوری. دار وجود داشته استهای غیررسمی همبستگی مثبت و معنیگاهسکونت

ی روایی مطلوب شهری، به جز دو متغیر حاکمیت قانون و متغیر عدالت و انصاف بقیهاسپیرمن از بین متغیرهای حکم

دار در سطح خطای های غیررسمی دارای همبستگی مثبت و معنیگاهآوری سکونتیرها با متغیر وابسته یعنی تابمتغ

 .همخوانی دارد( 2363) 6های بیرکمن و همکارانشاین نتایج با یافته. انددرصد بوده یک

ی و مشارکت شهروندان پذیرهمچنین براساس نتایج این آزمون میزان همبستگی متغیرهای پاسخگویی، مسئولیت 

ی بقیه از طرف دیگر نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره نشان داد که به جز دو متغیر. بیش از سایر متغیرها بوده است

بر اساس نتایج . درصد از تغییرات را تبیین نمایند 83متغیر توانستند  0 متغیرهای تحقیق در معادله باقی ماندند و این

سازی و گویی، اجماعپذیری، شفافیت، مشارکت شهروندان، پاسخه ترتیب متغیرهای مسئولیتحاصل از ضریب بتا، ب

های غیررسمی را گاهآوری سکونتهاب اول تا ششم از نظر میزان تبیین تابکارآیی و اثربخشی به ترتیب در رتبه

های غیررسمی گاهی سکونتآورای در نقش حکمروایی مطلوب شهری در ارتقای تابتاکنون مطالعه جامع. دارند

شهرها صورت نگرفته است و بیشتر مطالعات انجام یافته به صورت جزئی بوده و تنها یکی از ابعاد را مورد کالن

-آوری سکونتپذیری و تابی همبستگی بین نقش مسئولیتهای این پژوهش در زمینهولی یافته. توجه قرار دادند

توان گفت که در این رابطه می. همخوانی داشته است( 2362) 2ودی و همکارانشهای داوبا یافته های غیررسمیگاه

پذیر به حقوق و وظایف خود آشنا بوده و سعی در انجام وظایف پذیر و هم مدیران مسئولیتهم شهروندان مسولیت

. ها خواهد شداهگآوری سکونتمتقابل خود به بهترین وجه هستند که این امر در نهایت منجر به ارتقای سطح تاب

ها گیریی تصمیمهای آموزشی و ترویجی به عنوان سرلوحهشود همواره برنامهبا توجه به این اطالعات، پیشنهاد می

به . گاه غیررسمی هستند، قرار گیردشهرداران مناطقی که دارای سکونت مخصوصاًهای اجرایی مسئوالن و و سیاست

دیگر دن مراکز ویژه تبادل نظر بین مسئوالن و ساکنین این محالت، از نظرات همتوان از طریق دایر کرعنوان مثال می

ی نقش مشارکت های این پژوهش در زمینههمچنین نتایج یافته. آوری شهری استفاده نموددر راستای ارتقای تاب
                                                                                                                                                               
1 - Birkmann and et al 

2 - Davoudi and et al 
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که . همخوانی دارد (2333) 6های کرسنی و تیدبالهای غیررسمی با یافتهآوری سکونتگاهشهروندان و افزایش تاب

توان گفت جلب مشارکت شهروندان به بیانگر اهمیت مشارکت شهروندان در مدیریت شهری است به طوری که می

روایی مطلوب شهری ابعاد حکم ی نقش سایردر زمینه. عنوان یکی از ابزارهای موفق در مدیریت اصولی شهر است

 .رفته استآوری نیز تاکنون مطالعه صورت نگدر ارتقای تاب

های این پژوهش و همچنین با درنظر گرفتن شرایط اجتماعی، اقتصادی، در نهایت با توجه به نتایج حاصل از یافته

توان بیان داشت که به سیاسی و زیست محیطی حاکم بر اوضاع کالن شهرهای ایران و به خصوص کالنشهر تبریز می

های آموزش ارائهر سطح این شهر در مرحله اول از طریق های غیررسمی دگاهآوری سکونتمنظور افزایش تاب

های فردی و ی مسئولیتتخصصی به مدیران و شهروندان ساکن در این مناطق، دانش و اطالعات آنان را در زمینه

های غیررسمی بایستی قوانین گاهآوری سکونتعالوه بر این به منظور افزایش تاب. اجتماعی خود آگاه ساخت

-خص تدوین شده و سعی شود از طریق اصالح قوانین و فعلی و تصویب قوانین جدید، سوء استفادهشفاف و مش

های ساکنان و به ارتقای فرهنگ و شرایط اجتماعی و باال بردن سطح آگاهیعالوه براین . های احتمالی گرفته شود

غیر  یها سازمانفرهنگی و  یها نکانوسازی از طریق نهادهایی نظیر آموزش و پرورش، مساجد، عبارت دیگر فرهنگ

در واقع . واقع شود مؤثرهای توانمندسازی تواند در جلب اعتماد ساکنان جهت مشارکت در اجرای طرحدولتی می

 .استسکونتگاهی غیررسمی تبریز  آوریبرای افزایش تابسازی پیش نیاز اقدامات کالبدی فرهنگ

آوری شهرها مؤثر در تاب ترین ارکانبه عنوان یکی از مهم در زمینه مشارکت شهروندان نیز بایستی گفت که

های آنان در ابعاد توان از ظرفیتلذا با مشارکت دادن شهروندان در فرآیند مدیریت شهری می. شودمحسوب می

به منظور جلب مشارکت . های غیررسمی بهره جستگاهآوری سکونتفکری، فیزیکی و مالی در جهت افزایش تاب

های الزم به آنان، آموزش ارائهای نموده و ضمن های فکری محلهشود که اقدام به تشکیل اتاقن پیشنهاد میشهروندا

بازسازی نهادهای اجتماعی بومی از طریق به عالوه براین بایستی اقدام به . ها لحاظ نمودنظرات آنها را نیز در برنامه

منجر به تقویت  تواند یمخدمات رسانی  یها سازمانل مردم با کار گیری افراد با نفوذ محلی به عنوان حلقه اتصا

 ها و نهادها، سازمانشود آوری نیز پیشنهاد میگویی در تابدر مورد اهمیت نقش پاسخ .، نمودمشارکت مردمی گردد

 در چارچوب قانونی و زمانی مشخص در برابر اعضاءی مدیریت شهری را ملزم نموده تا دخیل در حوزه مؤسسات

. گو بوده و از طریق ارائه آمارهای واقعی و شفاف عملکرد خود را ارائه نمایندو قانون پاسخخود و ارباب رجوع، 

فراهم  مدیریت شهریهای مختلف  زمینه ظهور نظرات متفاوت در عرصهسازی بهتر است تا همچنین در بعد اجماع

به سمتی رهنمون گردد که  ی شهریمدیریت یکپارچهسیستم نظرات مختلف را در قالب  در این زمینه بایستی. شود

شود به منظور در نهایت پیشنهاد می. های توسعه آمایش سرزمین داشته باشدبرنامهبیشترین همگرایی را با اهداف 

های شهرها، به صورت متوالی اقدام به سنجش کارآیی شیوهها غیررسمی در کالنگاهآوری سکونتافزایش تاب

پذیر کردن آنها زمینه را برای افزایش هرچه بیشتر نموده و از طریق رفع نواقص احتمالی و انعطاف مدیریت شهری

که بایستی همواره مسئوالن و مدیران شهری رویکرد نکته پایانی این. نهادها و سازمان مدیریت شهری فراهم نمود
                                                                                                                                                               
1 - Krasny and Tidball 
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های داده و اهمیت تمامی شاخص سیستمی را به عنوان عنصر اساسی در مدیریت یکپارچه شهری مدنظر قرار

پژوهی نیز به محققان ی آیندهدر زمینه. آوری همزمان مدنظر قرار دهندی تابحکمروایی مطلوب شهری را در زمینه

شناختی و شود که به اقدام به بررسی نقش موضوعات اجتماعی مانند سرمایه روانریزان شهری پیشنهاد میو برنامه

های جدیدی را برای حفاظت از جان و مال آوری شهرها نموده تا بتوان افقارتقای سطح تاب ی اجتماعی درسرمایه
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