فصلنامه برنامهریزی منطقهای ،سال  ،8شمارۀ پیاپی  ،29بهار 1397
شاپای چاپی - 2251 -6735 :شاپای الکترونیکی2423 -7051 :
http://jzpm.miau.ac.ir

ارزیابی ابعاد و مؤلفههای مؤثر بر تابآوری منطقهای با استفاده از تکنیک TRIZ
(مطالعه موردی :استان همدان)
نادر زالی 1:دانشیار گروه شهرسازی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران
مهدی سهرابی رضوان :کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقهای ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران
دریافت1395/4/25 :

صص 41 -52

پذیرش1395/12/20 :

چکیده
هر بحران یا شوکی اختالل در جامعه و دور شدن از اهداف و کارکردهای تعیینشده و کاهش پایداری را به همراه دارد .به همین دلیل
ضروری است که برنامهریزی ،با تمرکز بر تابآوری مدنظر قرار گیرد .تنها در این صورت است که در مواجهه با یک شوک ناگهانی ،اجتماع
نهتنها اختالل را جذب کرده و خود را ساماندهی میکند ،بلکه قادر است وضعیتش را به شرایط بهتر نیز ارتقاء دهد .هدف از این تحقیق
بررسی وضعیت تابآوری استان همدان در سه بعد جمعیت و جمعیتشناسی ،زیرساختها و اقتصادی با بهکارگیری نظر نخبگان در تعیین
ابعاد مختلف در تابآوری استان همدان و باهدف شناسایی نقاط قوت و ضعف استان همدان از منظر تابآوری میباشد .پژوهش حاضر به
لحاظ هدف کاربری بوده و روش تحقیق ،توصیفی -پیمایشی است .بخش نخست تحقیق روشی مبتنی بر مطالعات کتابخانهای و استفاده از
گزارشهای تهیهشده توسط ارگانهای مختلف نظیر طرحهای جامع ،تفصیلی ،آمایش استان و آمارنامهها حاصلشده است .در بخش دوم
مطالعه ابتدا فاکتورهای مطرح در تابآوری در قالب چارچوب  PEOPLESتبیین شد .سپس با استفاده از تکنیک دلفی و  TRIZابعاد و
فاکتورهای نهایی ارائه شد و با انجام مطالعات و محاسبات الزم تابآوری استان همدان در ابعاد و مؤلفههای مختلف مورد ارزیابی و سنجش
قرار گرفت .نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان میدهد که در بعد جمعیتشناسی کمترین میزان تابآوری را نرخ رشد ( )0/67و بیشترین
میزان تابآوری را تراکم جمعیت و نسبت جنسی ( )0/98داشتهاند .همچنین نتایج در ارتباط با بعد زیرساختها نشان میدهد که مصرف
برق در بخش خانگی فاقد تابآوری و خدمات آموزشی و خدمات درمانی دارای تابآوری کامل (برابر با یک) میباشند .درنهایت نتایج
بهدستآمده در بعد اقتصادی نشان میدهد که بیشترین تابآوری را جمعیت غیرفعال ( )0/97و کمترین تابآوری را میزان اشتغال در
بخش کشاورزی ( )0/78دارا میباشند.
واژههای کلیدی :تابآوری ،پایداری ،برنامهریزی منطقهای ، TRIZ ،استان همدان.
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بیان مسأله:
ازآنجاکه شهرها و مناطق در جهان امروز در اندازه ،هویت اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگیی و نحیوه قیرار گیرفتن در معیر
خطر پذیری متفاوت هستند .هر یک از آنها رویکردهای متفاوتی در مواجهه بیا ایین تحیوالت و کیاهش پیامیدهای منفیی بیه
حداقل ممکن را دارند .یکی از مفاهیمی که امروزه بهطور گسترده بهمنظور رویارویی با شوکهای طبیعی و یا پیامیدهای ناشیی
از اقدامات انسانی مورداستفاده قرار میگیرد ،نظریه تابآوری میباشد .تابآوری بهعنوان یک ایده در ابعیاد مختلیف اقتصیادی،
اجتماعی ،محیطزیستی مطرح است .در شرایطی که ریسک و عدم قطعیتها در مواجهه با بالیای طبیعی ،شوکهای اقتصیادی
و ...در حال رشد میباشند ،تابآوری بهعنوان مفهوم مواجهه با اختالالت ،غافلگیریهیا و تغیییرات معرفیی میشیود Mitchell,
) .)2012: 2پیش بینی سازمان ملل نشان می دهد تا سال  2050حدود  80درصد جمعیت جهیان در شیهرها زنیدگی خواهنید
کرد ) .(jha et, 2012عامل دیگری چون تمرکیز امیوال و داراییهیا ،فرسیایش اکوسیسیتم عیدم توانیایی در تضیمین عملکیرد
زیرساختها در رونق یا عدم رونق منطقه تاثیرگذار هستند و حتی ممکن است این عوامل سبب انزوای منطقه نیز گردند.
دو نوع استراتژی برای مواجهه با سوانح وجود دارد که عبارتاند از :استراتژیهای پیشبینی و استراتژیهای تابآوری؛ اولی
برای روبرو شدن با مشکالت و معضالت شناختهشده به کار میرود و دومی برای مقابله با مشکالت ناشناخته Normandin et
) .) al, 2011: 2برخی از شهرهای جهان ،باوجوداینکه مدام مجبور به تطابق با تغییر شرایط پیرامون بودهاند ،سابقه طوالنی در
پذیرش مداوم ساکنان و ادامه حیات شهری دارند .قاهره ،استانبول ،بغداد و تبریز ازاینگونه شهرها هستند که در کل دوران
هزاره دوم از بزرگترین شهرهای جهان اسالم محسوب میشدند .در کنار آنها شهرهای بزرگ دیگر در دوره هزاره نخست پس
از میالد هم بودهاند که ،هماکنون از اهمیت کمتری برخوردارند .شهرهایی نظیر کایفنگ ،چین؛ نیشابور ،ایران؛ کوردوبا ،اسپانیا.
ال متروکه و رهاشدهاند ،نظیر آنگلور ،امپراطوری خمر و شهر سوخته ایران Harrison
حتی برخی از شهرها در مسیر تاریخ کام ا
) .)and Pearce, 2000: 112همدان درگذشته از رونق باالیی برخوردار بوده است (پایتخت ایران در زمان مادها) و به دلیل
تاریخ کهن ،طبیعت و موقعیت استراتژیک ،غالب اا بهصورت هستهای درزمینهی مبادله کاال و تأمین نیازهای اطراف خود به ایفای
نقش میپرداخت .باوجوداین در چند سال اخیر به دالیل مختلف سیاسی و مدیریتی با مشکالتی چون عدم تنوع در کسبوکار،
نهادها ،منابع انرژی و  ...مواجه شده است .برخی از آسیبهای مؤثر بر عدم رونق این منطقه میتواند شامل سیاستگذاریهای
دولت ،حوادث طبیعی نظیر خشکسالی و پدیدههای اجتماعی نظیر مهاجرت میباشد .بسیاری از برنامههای تدوینشده در این
راستا به نتیجهی مطلوب و اهداف تعیینشده نرسیدهاند .هدف پژوهش حاضر بررسی شاخصهای تابآوری در استان همدان
است .در اینجا این سوال مطرح میگردد که با توجه به شرایط آب و هوایی بکر و تاریخ درخشان این منطقه چگونه میتوان به
مقابله با شرایط بحرانی پرداخت بهگونهای که عالوه بر گذار سریع از بحران به وضعیت بهتر و توسعه هرچه بیشتر رسید؟
همچنین این فرضیه مطرح میگردد که عوام اقتصادی ،جمعیتی و زیرساختی در کاهش تاب آوری استان همدان مؤثر بوده
است.
مبانی نظری تحقیق:
مفهوم تابآوری ریشه در علم فیزیک و ریاضی دارد و برای توصیف توانایی یک ماده یا سیسیتم بیرای بازگشیت بیه حالیت
تعادل پس از جابهجایی یا حرکت به کار میرود ) .)Leon and March, 2014:251این مفهیوم در سیال  1973توسیط هالینیگ
(که از وی بهعنوان پدر تابآوری یاد میشیود) بیهعنوان ییک اصیطالح توصییفی در اکولیوژی معرفیی گردیید ( Karrholm et
 .)al,2014: 121از آن زمان به بعد بهطور گسترده مورداستفاده قرار گرفت و بر زمینههای علمی مختلیف ماننید میدیریت بالییا،
روانشناسی ،اکولوژی ،اقتصاد و سیاست تأثیر گذاشته است ).)Leon and March,2014 :251
تابآوری توانایی یک سیستم ،فرد ،جامعه و یا اقتصاد برای پاسخگویی و بهبود یافتن از حوادث غیرمترقبه است .این
انعطافپذیری شامل شرایط ذاتی سیستم است که اجازه میدهد تا سیستم به جذب اثرات و مقابله با یک رویداد بپردازد ،و
همچنین سازگاری پس از رویداد است ،که به سیستم کمک میکند دست به تغییر بزند و درنتیجه به سطح قابلقبولی از
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عملکرد برسد ). (Cutter et al, 2008انعطافپذیری بهخودیخود یک مفهوم جدید نیست .در حال حاضر شهرستانها و
استانها به دنبال استراتژیهای مختلف برای رسیدن به تابآوری بیشتر هستند .اما ممکن است طیف گسترهای از تعاریف ،به
درک و ارتباط آنچه در حال انجام است کمک کند .انعطافپذیری ممکن است جنبههای پایداری زیستمحیطی ،قدرت
اقتصادی ،مدیریت ریسک ،آمادگی اضطراری و جوامع اجتماعی قوی و  ...باشد ،بااینحال به نظر میرسد یک جنبهی مهم در
تعریف تابآوری منطقهای در حال آمدن است و آن درک مشترک از یک دولت تاب آور و انعطافپذیر است .درنهایت مهم
نیست که هر شهرستان چه تعریفی از تابآوری داشته باشد و چگونه به تابآوری برسد اما بهتر است ،از یک مفهوم مشترک
فراگیر و یک تعریف قابلاستفاده و رایج در منطقه استفاده شود ).(Mieler and Brechwald, 2012
"کچ و ساکداپولراک" در پژوهش خود یافتهها و مالحظاتشان را با استفاده از مدل "چرخهی تطبیقی" بهعنوان یک مدل
اکتشافی تحلیل کردهاند .بر اساس این مدل یک سیستم چهار دوره بدین شرح را طی میکند )1 :تجمع و رشد  )2رکود،
استحکام و قفل شدن  )3فروپاشی  )4سازماندهی مجدد و تجدید ) .(Dawley S, 2010در پاسخ به انتقاد محافظهکارانه به
مفهوم تابآوری (چنانچه برای سیستمهای اجتماعی بهکاربرده شده است و توسط دانشمندان علوم اجتماعی انتقادی
مطرحشده است) اخیراا طرفداران تابآوری این مفهوم را با استفاده از افزودن مفهوم دگرگونی یا توانایی دگرگونی بهروز
گردهاند .به دنبال وقوع یک شوک یا استرس خاص یا در اثر تغییر در ساختار داخلی و حلقهی بازخوردها ،سیستم ممکن است
از یک حوزه به حوزهی دیگر حرکت کند درحالیکه عملکردش همچنان ثابت باقی بماند ).(kesh and sakdapolrak, 2013
مطالعات گوناگونی پیرامون ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای مطرح در تابآوری بیانشده که هرکدام از زاویه و دیدگاه خاصی
تابآوری را موردبررسی قرار داده و به آن پرداختهاند .بهعنوانمثال کارهای "فاستر" 1در سال  1997نظامهای کلی؛ کالبدی؛
عملیاتی؛ زمانسنجی؛ اجتماعی؛ اقتصادی و محیطزیستی را در برمیگیرد .مرکز مدیریت بحران آسیا (ADPC)2فرایند مدیریت
خطر جامعهمحور :انتخاب جامعه؛ ایجاد تفاهم و درک جامعه؛ ارزیابی خطر مشارکتی؛ برنامهریزی مدیریت خطر مشارکتی؛
ایجاد و آموزش سازمان مدیریت خطر محلی؛ اجرا از طریق مدیریت جامعه؛ ارزشیابی و پایش مشارکتی را برای تابآوری در
نظر میگیرد .سانفرانسیسکو )کالیفرنیا ( از »چرخه تابآوری « با زمینههای کاربردی هشتگانه آن استفاده میکند تا به شرکا
چه در داخل و چه خارج از دولت نشان دهد مأموریت سازمان آنها به چه نحو با آن دسته از ذینفعان که در بخشهای متفرقه
دیگر کار میکنند و ممکن است تصور شود کار آنها کامالا متفاوت است ،ارتباط پیدا کند ( Gegone SHahrha ra Tabavar
.)Nemod ,2012:20

چارچوب تابآوری  PEOPLESاجزای عملکردی را با استفاده از توزیع جغرافیایی -زمانی ترکیب میکند .وابستگی متقابل
مابین مؤلفههای تشکیلدهندهی هر جزء و همچنین در میان کلیهی اجزاء کلیدی برای اجتماعات منسجم ایجاد میکند.
 PEOPLESاستفاده از شاخصهای مرتبط با اجتماعات منسجم مختلف را که با یکدیگر در طول زمان و مکان امکانپذیر
میسازد .در این بعد خاص ،اطالعاتی که از زمانهای دور بهطور مداوم و اطالعات جغرافیایی و سنجشازدور بهدستآمدهاند را
در ارزیابی تابآوری به کار میبرند .ابعادی که برای سنجش تابآوری در چارچوب  PEOPLESاستفاده میشود عبارتنداز :در
بعد جمعیت و جمعیتشناسی :ترکیب جمعیت ،توزیع جمعیت ،وضعیت اجتماعی -اقتصادی و  ،...در بعد محیطزیست،
اکوسیستم :کیفیت هوا ،خاک ،بیومس ،تنوع زیستی و  ،...در بعد خدمات دولتی سازماندهی شده :خدمات قانونی و ایمنی،
خدمات بهداشت و درمان و  ،...در بعد زیرساختهای فیزیکی :امکانات ،نیازهای اساسی زندگی ،در بعد صالحیت سبک زندگی
و اجتماع منسجم :کیفیت زندگی و  ،...در بعد توسعهی اقتصادی :تولید ،توزیع اشتغال و غیره و درنهایت در بعد ظرفیت
اجتماعی -فرهنگی :خدمات آموزشی ،خدمات نگهداری از سالمندان و کودکان ) .(S.Renschler, 2010: 14بهتاش و همکاران
( )1392ارزیابی و تحلیل ابعاد و مؤلفههای تابآوری کالنشهر تبریز را بر مبنای دیدگاه خبرگان ارزیابی کردهاند .مطالعات آنها
ال مطلوبی نیست .بااینحال بعد اجتماعی-فرهنگی باالترین رتبه را در
نشان داد که تبریز ازلحاظ تابآوری در وضعیت کام ا
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تابآوری کالنشهر تبریز دارد .رفعیان و همکاران ( )1389به تبیین مفهومی تابآوری و شاخص سازی آن در مدیریت سوانح
اجتماعمحور ) (CBDMپرداختهاند .معیارها بر اساس هدف مطالعه ،در قالب ابعاد چهارگانهی اجتماعی ،اقتصادی ،نهادی و
کالبدی -محیطی پیشنهادشده است .همینطور استوار ایزد خواه ( )1391مفاهیم و مدلهای تابآوری در سوانح طبیعی را
بررسی کرده است .مطالعات انجامشده در اجتماعات نیوجرسی در رابطه با سنجش میزان تابآوری در مقابل حوادث
غیرمترقبهی ساحلی ،یکی از پژوهشهایی است که جنبههای مختلف تابآوری را باهم ترکیب کرده است(Cutter et al, .
) .2008: 8از دیگر مطالعات انجامشده با بهرهگیری از نظریه تابآوری میتوان به مطالعات انجامشده در ارتباط با بحران آسیا
اشاره کرد .بحران آسیا از سال  1997-1998تأثیر زیادی بر تابآوری کشورهای آسیایی داشته است و کاهش زیاد شاخصها را
به دنبال داشته است .در سالهای بهبود تغییرات زیادی در کشورهایی نظیر فیلیپین ،بنگالدش ،چین ،تایلند ،اندونزی ،مالزی و
سنگاپور مشاهده شد .تابآوری هند تا حد متوسطی بهبود پیدا کرد .درصورتیکه در کره و هنگکنگ میزان تابآوری نسبتاا
ثابت باقی ماند .کامبوج نیز در فاصله سالهای  1999تا  2004با کاهش قابلتوجهی در شاخصهای مرتبط با تابآوری روبهرو
گردید ).(GROUP, 2013
روش تحقیق:
پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق آن توصیفی – تحلیلی است .بخش نخست تحقیق روشی مبتنی بر مطالعات
کتابخانهای و استفاده از اسناد موجود نظیر کتاب ،مقاالت و نشریات و همچنین گزارشهای تهیهشده توسط ارگانهای مختلف
نظیر طرحهای جامع ،تفصیلی ،آمایش استان ،آمارنامهها و ...حاصلشده است .سپس این اطالعات را بنا بر هدف تحقیق در سه
بعد جمعیت و جمعیتشناسی ،زیرساختها و اقتصادی در قالب و اجزای عملکردی چارچوب تابآوری  PEOPLESدستهبندی
کردهایم ) .(S.Renschler, 2010: 15-25در بخش دوم تحقیق ،جهت تحلیل پارامترها از تکنیک  TRIZ1استفادهشده است.
الگوریتم برای حل مسئله به روش  ،TRIZاین روش رویهای سیستماتیک جهت شناسایی راهحلها است .بر اساس ماهیت
مسئله ،تعداد مراحل اجرای آن میتواند متغیر باشد ..این روش ممکن است از یک مسئله فنی غیرواضح و نامعلوم ،مسائلی که
در الیههای زیرین قرار دارند بیرون آمده و نمایان شود ( .)Bacirzade,2012:2مراحل پایهای این رویه عبارتاند از:
 -1شناخت و تحلیل مسئله :هدف از این تحقیق بررسی وضعیت تابآوری استان همدان در سه بعد جمعیت و جمعیتشناسی،
زیرساختها و اقتصادی با بهکارگیری نظر نخبگان در تعیین ابعاد مختلف در تابآوری استان همدان و باهدف شناسایی نقاط
قوت و ضعف استان همدان از منظر تابآوری میباشد .در این تحقیق ابتدا ابعاد و مؤلفههای مطرح در تابآوری با استناد به
چارچوب  PEOPLESاستخراج و مهمترین فاکتورها در ارزیابی تابآوری استان همدان تدقیق گردید.
 -2تبدیل مساله به مدل :با لحاظ مؤلفههای بهدستآمده نمودار وضع موجود بر اساس اطالعات حاصل از شناخت و نمودار
وضع پیشنهادی بر اساس بیش بینیهای استخراجشده از طرحهای مرتبط با محدوده مطالعاتی ترسیم شدهاند .بنا به تعریف،
نماد

را انتگرال معین نامیده و حاصل آن را به ازای

عددی بهصورت زیر تعریف میکنیم:

 aو به ترتیب کرانهای باال و پایین انتگرال نامیده میشوند ،که در این پژوهش بازههای زمانی  1365-1390است .سطح زیر
نمودار وضع موجود یا به عبارتی انتگرال این نمودار معادل تابآوری میباشد .بهمنظور سهولت در مقایسه ،تابآوری باید مابین
صفر و یک باشد .بنابراین انتگرال تابع در وضع موجود را بر انتگرال تابع پیشنهادی تقسیم میکنیم .در این صورت مقایسه
تابآوری مربوط به نواحی مختلف و همچنین در بازههای زمانی گوناگون امکانپذیر خواهد بود.
 -3تجزیهوتحلیل مدل:
[ IF

Teoriya Resheniya Izobrototelskikh Zadatch
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انتگرال وضع موجود،

انتگرال وضع پیشنهادی،

45

قرینهی نمودار وضع موجود

نسبت به نمودار وضع پیشنهادی است .برای انجام استنباطهای آماری ،در هر زیرمولفهای که انتگرال وضع موجود بیشتر از
وضع پیشنهادی بود برای اینکه میزان تابآوری بین [ ]0 ،1باشد و امکان مقایسهی تابآوری در زیرمولفهها باهم وجود داشته
باشد ،نمودار وضع موجود کالیبره شده است یعنی نسبت به وضع پیشنهادی قرینه میشود و از انتگرال نمودار کالیبره برای به
دست آوردن تابآوری استفادهشده است.
محدوده مورد مطالعه:
بر اساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390جمعیت استان برابر با  1758268نفر گزارششده که در
مقایسه با سال  1385متوسط رشد ساالنه جمعیت  0/64درصد بوده است شهرستان همدان با تراکم  230نفر در کیلومترمربع
متراکمترین شهرستان استان شناختهشده است .این استان با مساحت  20172کیلومترمربع  1/2درصد از مساحت کل کشور
را در برمیگیرد که از شمال با استانهای زنجان و قزوین ،از جنوب با استان لرستان ،از شرق به استان مرکزی و از غرب به
استانهای کرمانشاه و کردستان محدود میشود .استان کوهستانی همدان از  8شهرستان 27 ،شهر 71 ،دهستان و 1120
روستا تشکیلشده است (.)Moavenat Barnamerizi Ostandari Hamedan,2012

شکل :1موقعیت استان همدان در ایران -منبع :پورتال استانداری همدان.1395 ،

تحلیل توصیفی ابعاد و مؤلفههای تابآوری استان همدان:
اطالعات مربوط به سه بعد جمعیت و جمعیتشناسی ،زیرساختها و بعد اقتصادی استان همدان از سال  1390-1365در
قالب  22مؤلفه (جمعیت ،درصد شهرنشینی ،درصد روستانشینی ،تراکم جمعیت ،نرخ رشد ،نسبت جنسی ،نسبت وابستگی،
نسبت جوانی ،نسبت سالخوردگی ،سطح راه ،پست ،آب ،برق ،آموزش ،خدمات درمانی ،مسکن ،جمعیت فعال ،جمعیت
غیرفعال ،اشتغال ،میزان اشتغال در صنعت ،میزان اشتغال در کشاورزی ،میزان اشتغال در خدمات) جمعآوری و استخراج شده
است .در جدول  2مقادیر انتگرال وضع موجود ،انتگرال پیشنهادی و میزان تابآوری آورده شده است .با توجه به روش
انتگرالگیری تابآوری عددی است حداکثر  1و حداقل صفر .بهعبارتدیگر هر چه مقدار تابآوری به  1نزدیکتر باشد میزان
تحققپذیری اهداف و برنامهها باالتر بوده است ،و هر چه به سمت صفر میل کند از تابآوری کاسته شده و آن مؤلفه به سمت
ناپایداری حرکت میکند .در ادامه مقاله نمودارهای میزان تابآوری موردبحث و بررسی قرار میگیرد.
همانگونه که مالحظه میشود ،شکستها و تغییرهای ناگهانی در نمودارها نشاندهندهی شوکهای وارده و کاهش تابآوری
در محدوده زمانی مختلف میباشد .با توجه به اصل همگرایی یا واگرایی نمودارها میتواند میزان تابآوری در آینده را
پیشبینی کرد .اگر نمودارهای وضعیت موجود و وضعیت پیشنهادی همگرا باشند تابآوری در آینده افزایش مییابد و اگر واگرا
باشند ناتابآوری و ناپایداری را در آینده شاهد هستیم.
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شکل -2تحلیل انتگرال تابآوری جمعیت -

شکل  -4تحلیل تابآوری درصد روستانشین -

شکل  -3تحلیل انتگرال درصد شهرنشینی

شکل  -5تحلیل تابآوری تراکم جمعیتی

شکل  -6تحلیل تابآوری نرخ رشد ساالنه  -شکل  -7تحلیل تابآوری نسبت جنسی
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شکل  -8تحلیل تابآوری نسبت وابستگی -

شکل  -9تحلیل تابآوری نسبت جوانی

شکل -10تحلیل تابآوری نسبت سالخوردگی  -شکل  -11تحلیل تابآوری وضعیت راهها

شکل -12تحلیل تابآوری وضعیت پست  -شکل  -13تحلیل تابآوری میزان مصرف آب بخش خانگی
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شکل  -14تحلیل تابآوری میزان برق مصرفی در بخش خانگی  -شکل  -15تحلیل تابآوری وضعیت مسکن

شکل  -16تحلیل تابآوری سهم جمعیت فعال از کل جمعیت  -شکل  -17تحلیل تابآوری سهم جمعیت غیرفعال از کل جمعیت

شکل  -18تحلیل تابآوری میزان اشتغال  -شکل  -19تحلیل تابآوری میزان اشتغال در بخش صنعت
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شکل  -20تحلیل تابآوری میزان اشتغال در بخش کشاورزی  -شکل  -21تحلیل تابآوری میزان اشتغال در بخش خدمات

همانگونه که در جدول  2مشخص است ،میزان تابآوری استان همدان در ابعاد سهگانه و بر اساس مؤلفههای هرکدام از
ابعاد مورد ارزیابی قرارگرفته است .اگر استاندارد  25کیلووات ساعت در یک ماه برای بخش خانگی در نظر گرفته شود .میزان
برق مصرفی در استان نیز بیش از میزان استاندارد است .بهمنظور تحقق تابآوری در این زمینه نیاز به اصالح الگوی مصرف
است .در ضمن تمامی برق مصرفی توسط نیروگاههای حرارتی تأمین میشود .باید تا حد ممکن منابع پایدار (نظیر خورشید،
ژئوترمال) مدنظر قرار گیرد .درصورتیکه بر اساس استانداردهای ذکرشده در برنامه پنجم توسعهی استان ( Barname Pangom
 )Tosei Eghtesadi,Egtemaei and Farhangi Ostan Hamedan ,2012-2016:94به ازای هر  26دانشآموز یک کالس درس
نیاز داشته باشیم ،در بعد خدمات آموزشی با کمبودی مواجه نیستیم و استان ازنظر این شاخص کامالا تاب آور میباشد.
جدول  -2مشخصات مؤلفهها در سنجش تابآوری استان همدان
ابعاد

جمعیت و
جمعیتشناسی

مؤلفه
جمعیت

41180632/5

42779375

0/96

درصد شهرنشینی

1111

1172/5

0/94

درصد روستانشینی

1259/5

1327/5

0/94

تراکم جمعیت

2101/25

2137

0/98

نرخ رشد

112/085

167/29

0/67

نسبت جنسی

2517/5

2578/25

0/98

نسبت وابستگی

1769

2231

0/79

نسبت جوانی

877/9

1212/5

0/72

نسبت سالخوردگی

38/6

54/15

0/71

سطح راه

29515/5

40492/5

0/72

پست

1640

2555

0/64

64368/7

162056/85

0/39

آب
زیرساختها

اقتصادی

انتگرال نمودار مربوط به
وضعیت موجود

انتگرال نمودار مربوط به
وضعیت پیشنهادی

تابآوری

با توجه به استانداردهای موجود استان همدان در این مؤلفه اصالا تابآور نمیباشد

برق
آموزش

با توجه به استانداردهای استان همدان در این مؤلفه کامالا تابآور است

خدمات درمانی

با توجه به استانداردها استان همدان در این مؤلفه کامالا تابآور است

مسکن

2102355

2337037/5

0/89

جمعیت فعال

352

366/5

/96

جمعیت غیرفعال

586

603

0/97

اشتغال

11/32

11/7

0/96

میزان اشتغال در صنعت

216/2

248/8

0/87

میزان اشتغال در کشاورزی

235/2

298/8

0/78

میزان اشتغال در خدمات

382/2

404/4

0/94

منبع :محاسبهی نگارندگان1396 ،
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طرحهای موجود استاندارهای ،به ازای هر  20000نفر یک واحد رادیولوژی و آزمایشگاه ،به ازای هر  2000نفر یک
پزشک ،به ازای هر  5000نفر یک دندانپزشک ،به ازای هر  8000نفر یک مرکز بهداشتی درمانی ،به ازای هر  1000نفر
یکتخت بیمارستانی ،به ازای هر  7000نفر یک داروخانه را در ارتباط با خدمات درمانی پیشنهاد دادهاند .بر اساس بررسیهای
انجامگرفته وضعیت هر یک از خدمات درمانی و میزان تابآوری محدودهی مطالعاتی بر اساس شاخص خدمات درمانی به این
شرح است .استان همدان در سال  1390نیازمند  1758تخت بیمارستانی 88 ،رادیولوژی و آزمایشگاه 219،مرکز بهداشتی-
درمانی و  251داروخانه میباشد ،که بر اساس آمار سال  1390در استان همدان  2448تخت بیمارستانی 102 ،رادیولوژی،
 227مرکز درمانی -بهداشتی و  251داروخانه موجود است ( .)Salname Amari Hamedan,2014بنابراین استان از این شاخص
تاب آور می باشد ،اما اگر بخواهد به قطب درمانی غرب کشور تبدیل شود باید به تخصصیتر شدن مراکز درمانی و توسعهی
آنها توجه ویژهای شود.
نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها:
زمانی یک شهر بهطور کامل تابآور میشود که تمامی شاخصها ،مؤلفهها و ابعاد تابآوری در آن شهر در وضعیت بهتر و
در حال رشد و ارتقاء قرار گیرند و چهبسا که ارتقای ناموزون ابعاد مختلف در مسیر تابآوری خیلی به تابآور شدن کلیت
منجر نگردد .پیشرو بودن بعد جمعیت شناسی بسیار حائز اهمیت است چراکه جمعیت کشور آهنگ رشد بسیار کمی دارد و
حتی در بسیاری از نواحی بهطور طبیعی (بدون وقوع بحران و به دلیل تغییر در نگرشها و سبک زندگی مردم) جمعیت در
حال کاهش است اما بههیچوجه کافی نیست و نباید باعث غفلت برنامه ریزان و متخصصین از کمک به ارتقای وضعیت و بهبود
شرایط سایر ابعاد در مسیر تابآوری استان همدان بشود .زمانی همدان میتواند در زمره استانهای تابآور قرار بگیرد که از
رشد محسوس ،متوازن و نزدیکی در تمامی ابعاد برخوردار باشد .در این تحقیق مجموعه  22شاخص جهت بررسی ابعاد
تابآوری استان همدان استفاده شد .با توجه به بررسیهای صورت گرفته در بعد جمعیت و جمعیت شناسی  9مولفه جمعیت،
درصد شهرنشینی ،درصد روستانشینی ،تراکم جمعیت ،نرخ رشد ،نسبت جنسی ،نسبت وابستگی ،نسبت جوانی ،نسبت
سالخوردگی بررسی شد ،کمترین میزان تابآوری را نرخ رشد ( )0/67و بیشترین میزان تابآوری را تراکم جمعیت و نسبت
جنسی ( )0/98داشتهاند .همچنین در بعد زیرساختها  7مولفه سطح راه ،پست ،آب ،برق ،آموزش ،خدمات درمانی ،مسکن
بررسی گردید .نتایج در ارتباط با بعد زیرساختها نشان میدهد که مصرف برق در بخش خانگی فاقد تابآوری و خدمات
آموزشی و خدمات درمانی دارای تابآوری کامل (برابر با یک) میباشند .در نهایت از یررسی  6مولفه جمعیت فعال ،جمعیت
غیرفعال ،اشتغال ،میزان اشتغال در بخش صنعت ،میزان اشتغال در بخش کشاورزی ،میزان اشتغال در بخش خدمات در بعد
اقتصادی نتایج نشان میدهد که بیشترین تابآوری را جمعیت غیرفعال ( )0/97و کمترین تابآوری را میزان اشتغال در بخش
کشاورزی ( )0/78دارا میباشند.
نتیجه نهایی مطابق تحلیل و محاسبات آماری و مطالعات انجامیافته ،مقدار میانگین تابآوری برای بعد جمعیت و
جمعیتشناسی  ،0/93بعد زیرساختها  0/66و بعد اقتصادی  0/91میباشد .که نشان میدهد درمجموع استان همدان در
ال مطلوبی نیست .به ترتیب ابعاد جمعیت و جمعیتشناسی ،اقتصادی و زیرساختها حائز باالترین رتبه تابآوری
وضعیت کام ا
در استان همدان شدهاند .بااینحال نشان میدهد که استان همدان ازلحاظ زیرساختها آسیبپذیر است.
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جدول  -4پیشنهادات
مسئله

تناقض

اصول

راهحل پیشنهادی

مهاجر فرست بودن استان و نبود
پتانسیلهای تثبیت و جذب
جمعیت

هر چه جمعیت جذب استان شود
تراکم و هزینههای عمرانی و
بودجهای استان افزایش مییابد

اصل  2اقتباس
اصل  15پویایی
اصل  22تبدیل ضرر به سود
اصل  35تغییر خواص فیزیکی و
شیمیایی یک جسم

ایجاد فرصتهای توسعهی
اجتماعی بهمنظور تثبیت و جذب
جمعیت

کاهش نرخ رشد جمعیت و حرکت
جمعیت به سمت کهنسالی

افزایش نرخ رشد جمعیت زمانبر
است و بیشتر از آنکه به برنامه
مرتبط باشد به فرهنگ مرتبط
است

اصل  2اقتباس
اصل  9مقابلهی پیشاپیش
اصل  19عمل تناوبی

اجرای برنامههای تشویقی در
راستای ازدیاد نسل و جذب
جمعیت به استان توسط
محرکهای اقتصادی و اجتماعی

سطح پایین مکانیزاسیون در بخش
کشاورزی استان

افزایش مکانیزاسیون باعث افزایش
سطح کشت و خارج شدن از برنامه
را به دنبال دارد

اصل  12همسطح سازی
اصل  17حرکت به بعدی جدید
اصل  26کپی کردن

توسعهی کشاورزی مکانیزه
بهمنظور استفاده بهینه از
قابلیتهای محیط

حوادث طبیعی غیرمترقبه نظیر
خشکسالی

هنوز بانک آماری از میزان مصرف
آب در زیر بخشها وجود ندارد و
این کار زمانبر است

اصل  13تغییر جهت
اصل  15پویایی
اصل  23بازخورد

برنامهریزی تاب آور بهمنظور
حداقل آسیبدیدگی در برابر
بحرانهای مختلف

کاهش نرخ اشتغال در استان و در
برابر آن افزایش جمعیت فعال

افزایش اشتغال افزایش تورم را در
ابتدا به دنبال دارد

اصل  28تعویض یک سیستم
مکانیکی
اصل  40مواد مرکب

ایجاد فرصتهای شغلی در استان
در راستای رونق هر چه بیشتر آن

گرایش پایین به احداث
کارخانههای بزرگ در استان
بهعنوان پشتوانهی رونق اقتصادی

فاصله از مرکز کشور و نبود سیستم
حملونقل مدرن

اصل  36تغییر فاز

بیتوجهی به قابلیتهای طبیعی
منطقه در راستای افزایش اشتغال

استفاده بیشازحد از مواهب
طبیعت آن را از بین میبرد

اصل  10کنش پیشاپیش
اصل  23بازخورد

بهرهگیری از قابلیتهای طبیعی
استان در راستای افزایش اشتغال و
تقویت ارتباطات با نواحی اطراف
بهمنظور توسعهی صادرات

ایجاد نقاط سکونتگاهی بدون توجه
به قابلیتهای محیطی

ساخت سکونتگاههای پایدار
هزینهی ساخت را باال میبرد

اصل  19عمل تناوبی
اصل  32استفاده از تعویض رنگ

ایجاد سکونتگاههای
برنامهریزیشده با تأکید بر پایداری
در همه ابعاد

ایجاد تسهیالت ،تسهیل شرایط
سرمایهگذاری در استان و حمایت
از سرمایهگذاران
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