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میالد باباییالیاسی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد گروه شهرسازی ،دانشکدۀ هنر و معماری ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران.
امید پیریانکالت؛ 1دانشجوی کارشناسی ارشد گروه برنامهریزی منطقهای ،دانشکدۀ معماری و شهرسازی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
علیاصغر پیلهور؛ دانشیار گروه شهرسازی ،دانشکدۀ هنر ،دانشگاه بجنورد ،بجنورد ،ایران.
مهرزاد زارع یرجی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت امور شهری ،دانشکدۀ علوم انسانی ،واحد مراغه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مراغه ،ایران.

چکیده

از مهمترین مسائل درکشورهای درحالتوسعه ،سکونتگاههای غیررسمی میباشد؛ علل عمدهای همچون توزیع
نابرابر امکانات ،رشد فزاینده جمعیت کشور ،عدم توجه ویژه به اقشارکم درآمد در برنامهریزی مسکن ،موجب
پیدایش و توسعۀ این نوع از سکونتگاهها میشوند .با وجود انتقادات ویژه به رویکردهای گذشته در مداخالت
سکونتگاههای غیررسمی ،رویکرد توانمندسازی با ویژگی ایجاد کارایی اقتصادی و کارآمدی اجتماعات در توسعۀ
بخش مسکن ،توانمندسازی سیاسی و اجتماع محلی مطرح گردیده؛ دستیابی به این رویکرد در ساماندهی سکونتگاهها،
با مشارکت ساکنین و مطابق با نیاز آنان ،میسر خواهد بود؛ هدف پژوهش حاضر ،بررسی امکانسنجی بهمنظور

واژههای

توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی محلۀ زورآباد در خیابان شهید میرزایی ،بر پایه ادراک ذهنی شهروندان شهر

کلیدی:

لوشان میباشد .پژوهش از نوع کاربردی ،روش انجام پژوهش ،توصیفی-تحلیلی و دادهها از طریق مطالعات اسنادی

اسکان

و میدانی گردآوری شدند .بدین منظور  5مؤلفۀ اجتماعی ،کالبدی ،اقتصادی ،محیطزیستی و دسترسی ،که در شکل-

غیررسمی،

گیری سکونتگاههای غیررسمی دخیل بودند شناسایی شدند و در قالب  26پرسش تخصصی و بهصورت طیف

امکانسنجی،

لیکرت در اختیار نمونۀ آماری پژوهش ( 373نفر) قرار گرفت .بهمنظور تجزیهوتحلیل اطالعات از نرمافزارspss-

توانمندسازی،

v20بهره گرفتهشد .در مرحلۀ اول با استفاده از آزمون فریدمن ،مشخص شد ،از دیدگاه شهروندان میان مؤلفههای

ادراک ذهنی،

تشکیلدهندهی سکونتگاه غیررسمی محلۀ زورآباد تفاوت وجود دارد؛ در مرحله دوم ،با استفاده از تحلیل عاملی،

شهر لوشان.

مشخص گردید که مؤلفۀ اقتصادی با ضریب  ،0/321بهعنوان باالترین اولویت توانمندسازی و به ترتیب مؤلفۀ محیط-
زیستی با ضریب  ،0/309اجتماعی با ضریب  ،0/297کالبدی با ضریب  0/266و دسترسی با ضریب 0/231؛ بایستی در
اولویت رسیدگی توسط مسئوالن ذیربط قرار گیرند.
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امکانسنجی و توانمندسازی سکونتگاههای (...باباییالیاسی و همکاران)

مقدمه

بر پایۀ گزارش منت شر شده در سال  2003تو سط برنامۀ ا سکان ب شر ملل متحد 1،حدود یک سوم جمعیت جهان در
سککککونتگاههای غیررسکککمی و حاشکککیهای زندگی میکنند (Corburn & Sverdlik, ;Dubovyk et al ,2011:235

)2019: 155؛ این سکونتگاهها ،محصول توزیع ناعادالنه قدرت ،ثروت و خدمات در سطوح ملی و منطقهای هستند و
در کشککورهای جهان سککوم وضککعیت حادتری نسککبت به کشککورهای پیشککرفته به وجود آوردهاند ))Gtlbert, 1994:68؛
درصککد سکککونتهای غیررسککمی در مناطق مختلف دنیا ،از  21درصککد در شککهرهای آمریکای التین تا  28درصککد در
آسیای جنوب شرقی 31 ،درصد در آسیای جنوبی و  56درصد در شهرهای جنوب صحرای آفریقا متغیر است(UN-

 .)Habitat 2016aبااینحال ،آنچه حائز توجه بوده ،این است که از هر  3نفر در جهان یک نفر در طی  30سال آینده،
زندگی خود را در سکونتگاههای غیررسمی میگذراند (سرور و امینزاده.)19 :1398 ،
طبق گزارش برنامۀ ا سکان ب شر ملل متحد ،در سکونتگاههای غیرر سمی گروهی از مردم در شرایطی م شابه مناطق
شهری زندگی میکنند با این تفاوت که یک یا چند مورد از موارد فوق شامل :مسکن پایدار و مستحکم ،دسترسی به
بهدا شت عمومی ،د ستر سی آ سان به آب آ شامیدنی سالم ،ف ضای زندگی کافی و امنیت اموال؛ را ندارند .در حقیقت
سکونتگاههای غیررسمی ،نواحی مسکونی هستند که ساکنین آنها هیچ امنیتی در زمین و مسکن واقع در آن ندارند،
معموالً با فقر یا محرومیت خدمات و زیرساختهای اساسی شهری مواجه هستند و ممکن است مساکن آنها با برنامه
و مقررات موجود سککاختمانی منطبق نباشککند .سککاکنین این سکککونتگاهها ،بهطور فزایندهای از زیرسککاختها و خدمات
اساسی ،فضای عمومی و مناطق سبز محروماند و بهطور دائم در معرض اخراج ،بیماری و خشونت قرار دارند
( .)Sarwari et al, 2022: 409 ; Un-HABITAT, 2015: 1 ; Un-habitat, 2012: 18گسککترش اسکککانهای
غیررسمی در دهههای گذشته آسیبهای بسیار جدی را به بافتهای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی بسیاری از شهرها
وارد کردهاست .امروزه بسیاری از شهرهای کشورهای درحالتوسعه با مسائل و مشکالت مشابهی چون رشد شتابان
جمعیت ،معضل اشتغال و گسترش بخش غیررسمی و محلههای فقیرنشین و ناپایداری شهری مواجهاند (اسالمیراد و
قاسکمی .)109 :1389 ،سککونتگاههای غیررسکمی معموالً از طریق تهاجمات زمین یا تقسکیمبندی غیررسکمی ،فروش و
توسعۀ غیرقانونی زمینهای بایر ایجاد می شوند .ساکنان مجبورند از مصالح ساختمانی ارزانقیمت برای ساختن سرپناه
استفاده کنند و اغلب داراییهای یک جامعه را در این سکونتگاهها به صورت تدریجی بسازند؛ بنابراین سکونتگاههای
غیررسکککمی جوامع بسککک یار پو یا با ترکیبی پیچ یده از دارایی ها و خطرات هسکککت ند (.)Lilford et al, 2017: 564
سکککونتگاههای غیررسککمی در ایران با ویژگیهایی چون شکککلگیری در اراضککی غیررسککمی ،داشککتن امنیت تصککرف،
مکانگزینی در فا صلهای م شخص از کالن شهر اما در حوزۀ نفوذ م ستقیم و در طول محورهای ا صلی من شعب از آن،
استقالل نسبی ،کاهش ارتباط خدماتی با مادر شهر به رسمیت شناختهشده است (شیخی .)38 :1381 ،رشد ابتدایی این
پدیده در ایران عمدتاً به دهههای پس از سککال  1320برمیگردد ،اما این پدیده در دهه  1350رشککد فزایندهای به خود
گرفت که ازجمله دالیل اصلی آن ،اصالحات ارضی بوده که موجب مهاجرت گسترده روستاییان به شهر شد (حاتمی
نژاد و همکاران.)73 :1397 ،در ایران با توجه به مسککائلی که درزمینهٔ اسکککان غیررسککمی برای کالنشککهرها و حتی
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Un-Habitat
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شهرهای میانی به وجود آمده ا ست رویکردهایی در قبال حل این م سئله موردتوجه واقع شده ،در مواردی ،سیاسکت
تخل یه و تخر یب در برخی کالنشکککهرهای ایران اجرا شکککد؛ ا ما بهموازات توسککک عۀ رویکردهای حل این مسکککئ له،
تجاربجهانی و همچنین مداخله بانکجهانی در رابطه با اسکان غیررسمی در ایران ،رویکردهایی به مراتب مناسبتر
برای حل این مسکککئله تعریف شکککدهاسکککت .یکی از این رویکردهایی که در کشکککور ما حائز توجه بوده ،رویکرد
توانمندسازی است؛ این رویکرد به فرآیندگرایی ،مشارکت و اجنماعمحوری ،پاسخگویی ،تکیهبر پتانسیلهای درونی
اجتماعات ،توجه اساسی دارد (کالنتری و همکاران .)23 :1398 ،مساحت سکونتگاههای غیررسمی شناسایی شده در
ا ستان گیالن ،حدود  1353هکتار ا ست که  2.1در صد از سکونتگاههای غیرر سمی ک شور را ت شکیل میدهد؛ در این
سکونتگاههای شناسایی شده ،جمعیتی بالغبر  109490نفر زندگی میکنند که این آمار  0.9درصد از جمعیت ساکنان
سکونتگاههای غیرر سمی ایران را ت شکیل میدهد (رئیس اداره عمران و به سازی شهری اداره کل راه و شهر سازی
گیالن .)1397 ،در همین راستا ،محلۀ زورآباد شهر لوشان نیز از وجود سکونتگاههای غیررسمی مستثنی نبوده ،اگرچه
این سکونتگاهها در شهر لوشان کارکرد حیاتی ایفا میکنند ،اما با مشکالت فیزیکی عدیدهای روبرو هستند ،قرارگیری
در حریم گاز شهری ،عدم وجود سی ستم زهک شی و فا ضالب ،عدم مدیریت پ سماند جامد ،خیابانهای باریک فاقد
روسازی و آسفالت ،نبود فضای سبز و باز ،عدم وجود سیستم گازرسانی ،همچنین در اغلب موارد حق مالکیت نقض
شده و ناامنی تصرف زمین از چالشهای اساسی این سکونتگاههاست ،زیرا غصب غیرقانونی زمین بدون مجوز رسمی،
تهدیدی برای تخلیه و جابجایی سکککاکنین میباشکککد .از آنجا که زمینۀ دسکککتیابی به توانمندسکککازی در سککککونتگاههای
غیررسککمی ،با ارجحیت توجه به اولویتهای ذهنی شککهروندان و با مشککارکت آنان میسککر خواهد شککد ،ازاینرو هدف
پژوهش حاضر ،بررسی توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی بر پایۀ ادراک ذهنی شهروندان ،درمحلۀ زورآباد شهر
لوشان است.
در چند دهه اخیر با ر شد فرایند شهرگرایی و شهرن شینی و بدنبال آن ر شد و گ سترش سکونتگاههای غیرر سمی،
لزوم پژوهشهای مختلف در این مو ضوع تو سط مراجع دولتی ،دان شگاهها و پژوه شگران مورد تأکید قرار گرفت.
برای بیان مختصککری از پیشککینه پژوهش در جدول  1به چند مورد از جدیدترین پژوهشها و نتایج آنها در داخل و
خارج از کشور

اشارهشده است.
جدول  .1پیشینۀ داخلی و خارجی پژوهش

ردیف

نویسندگان

سال

عنوان پژوهش

نتیجهگیری
شکلگیری اجتماعات غیررسمی مشگین شهر در پی مهاجرت
روستا-شهری بهویژه مهاجرت از روستاهای شمال این شهر به

کمانرودی و
1

همکاران

2

سرور و امین زاده

1398

فرآیند شکلگیری اجتماعات

حواشی آن ناشی شده است .این مهاجرتها به تأثیر از عوامل

غیررسمی در محدوده پیراشهری

منطقهای (توسعه نامتوازن و مهاجرتهای ناحیهای و سکونتگاهی) و

مشگین شهر

محلی (توسعه زیرساختهای خدماتی ،قیمت ارزان زمین ،ضعف
مدیریت شهری) به وقوع پیوسته است.

تبیین شکلگیری اسکانهای
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1398

غیررسمی و ارائه راهکارهای بهینه

عوامل اقتصادی بهویژه اشتغال و وضعیت توزیع درآمد ،دارای
بیشترین تأثیر در شکلگیری محله علیآباد بوده است.

امکانسنجی و توانمندسازی سکونتگاههای (...باباییالیاسی و همکاران)
جهت ساماندهی آنها (مطالعه
موردی :محله علیآباد بوکان)
نیمی از ساکنان محلۀ فرودگاه ،بیش از دو دهه است که در این
حسینی و
3

تحلیل اثرات اسکان غیررسمی بر
1399

همکاران

پایداری محالت شهری در محله
فرودگاه شهر یزد

4

خان محمدی و
همکاران

1399

محله اسکانیافتهاند ازاینرو این محدوده ،محله مهاجرنشینی باریشه
روستایی محسوب میشود .در ادامه بر اساس تحلیلهای انجامشده
حاکی از آن بود که ،اقدامات توانمندسازی در راستای بهبود
شرایط افراد در این محله بایستی انجام شود.

آیندهنگاری تحوالت اسکان

رشد اقتصادی و فقرزدایی ،مدیریت یکپارچه شهری ،ازجملۀ

غیررسمی در پهنهی جنوبی حریم

مهمترین پیشرانها جهت غلبه بر اسکان غیررسمی در پهنۀ جنوبی

کالنشهر تهران

کالنشهر تهران بودهاند.
رشد جمعیت ،تداوم مهاجرت به شهرها ،دسترسی به مراکز مهم،

5

ایمانپور و

1400

همکاران

تحلیل سناریوهای اسکان غیررسمی

وجود مزیتهای محله برای مهاجران کمدرآمد از قبیل ارزان بودن

در شهرهای شمال شرق ایران

زمین ،وجود جاده اصلی ،بیکاری ،ضعف مدیریت شهری بهعنوان

(مطالعه موردی :شهر بجنورد)

پیشرانهای کلیدی تأثیرگذار بر اسکان غیررسمی شهر بجنورد
مطرح میباشند.
دسترسی به دادههای اسکان غیررسمی در فضا ازنظر قانونی و

دادههای در دسترس برای
6

سکونتگاههای غیررسمی :بهسوی

چاکبروتی و
همکاران

2015

1

یک راهنمای کاربر برای مدیران و
برنامه ریزان شهری

کیفیت وجود اطالعات در مورد آنها در طول تاریخ محدودشده
است .با استفاده از نمونههایی از فعالیتهای در حال انجام در بمبئی،
مشخص شد که چگونه دسترسی به منابع دادهها میتواند برای
درک شهرنشینی و یکپارچهسازی بهتر سکونتگاههای غیررسمی به
مدیریت و برنامهریزی فرآیندهای رسمی شهری کمک کند.
سکونتگاههای غیررسمی  80درصد کل جمعیت شهر کابل را

7

فضلی

2

2016

عوامل پیشرو در رشد محالت

تشکیل میدهند؛ ناامنی و تغییرات سیاسی بهعنوان عامل اصلی و

غیررسمی در شهر کابل افغانستان

تمایل به یک زندگی بهتر ،کار و آموزش از عوامل رشد اسکان
غیررسمی در شهر کابل محسوب میشود.

8

بودییانتینی

3

2017

اسکان خودسرانه

از سری اقدامات راهبردی مؤثر میباشد.

پیشبینی عوامل مؤثر بر رشد

فرایسن4و
9

توانمندسازی جامعه در برنامه

در توانمندسازی فقرا جهت تأمین مسکن ،مشارکت مردم و دولت،

2018

همکاران

سکونتگاههای غیررسمی در
کشورهای مختلف جهان

عامل «رشد جمعیت» بهعنوان کلیدیترین مؤلفه اثرگذار بر
سکونتگاههای غیررسمی در آینده شناختهشده است.
اختالف درآمد ،افزایش قیمت اجاره زمین شهری و پرداخت

عوامل محرک سکونتگاههای
10

بای و همکاران

5

202

غیررسمی در مناطق حاشیه شهری
ولدیا

غرامت ناچیز در جریان سلب مالکیت از اراضی به کشاورزان،
افزایش روزافزون جمعیت شهری ،تخصیص زمین نامناسب ،کمبود
مسکن و افزایش اجاره ازجمله مهمترین علل اصلی پیدایش اسکان
غیررسمی در فضاهای مختلف شهر ولدیا بودهاست.

1

Chakrabortya & et al.
Fazli
3 Budiyantini
4 Friesen & et.al.
5 Baye & et al.
2
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سازمان کل برنامهریزی کالبدی1در مصر در سال  2006سکونتگاههای غیررسمی را اینگونه تعریف میکند :تمام
مناطقی که با تالش فردی ایجادشکککدهاند ،اعم از سکککاختمانهای تک طبقه یا چندطبقه یا آلونکها ،در غیاب قانون و
برنامهریزی فیزیکی شکلگرفتهاند ،این سکونتگاهها در زمینهایی که در طرح جامع شهر برای ساخت م سکن تعیین
نشده ،توسعهیافتهاند؛ شرایط ساختمانها ممکن است مناسب باشد اما ازلحاظ محیطزیستی یا اجتماعی ناایمن و فاقد
خدمات و امکانات اولیه هسککتند ( .)Abdelhalim, 2010: 13 ; Nassar & Elsayed, 2018: 2368سکککونتگاههای
غیررسمی بهعنوان شهرهای سایه ،بعد از انقالب صنعتی و به وجود آمدن باز توزیع جغرافیایی جمعیت در اروپا شکل
گرفت (حسینی و همکاران .)85 :1399 ،اینگونه سکونتگاهها اغلب با تصرف زمین غیر و بدون اخذ مجوزهای قانونی
ایجاد می شود .الگوی واحدی برای چگونگی شکلگیری این اجتماعات نمیتوان ارائه داد ،معموالً به شکل "تهاجم
سککازمانیافته"" ،تصککرف خزنده" و "باز تقسککیم زمین فاقد مجوز" شکککل میگیرد (کمانرودی کجوری و همکاران،
 .)1 :1398این اجتماعات با نامهای دیگری مانند آلونکن شینی ،زاغهن شینی ،حا شیهن شینی ،حلبیآباد ،سکونتگاه بدون
کنترل و خودمختار ،خود به خودی ،بیضککابطه یا نامتعارف و مانند آنها نامیده میشککود .مناطق اسکککان غیررسککمی به
مکانهایی اطالق میشککود که با تجمعی از اقشککار کمدرآمد و در بیشککتر موارد با مشککاغل غیررسککمی و شککیوهای از
شهرن شینی ناپایدار همراه ه ستند که این ویژگیها در ب سیاری از موارد ،زمینه ساز برخی آ سیبهای اجتماعی به شمار
میروند (کیانی سلمی و همکاران .)166 :1399 ،در سادهترین تعریف ،اسکان غیرر سمی ناظر بر محل ا سکان بخ شی
از جمعیت شهری در جهان سوم ا ست که خارج از بازار ر سمی زمین و م سکن بر پایه قواعد و قول و قرارهای خاص
خود ،به دسککت خود سککاکنان اینگونه مکانها سککاختهشککده اسککت (سککهم پور و معروف نژاد .)25 :1400 ،بهطورکلی
حاشیهن شینی (اسکان غیرر سمی) به معنای عام شامل تمام ک سانی است که در محدوده اقتصادی شهر ساکن ه ستند،
ولی جذب اقت صادی شهری ن شدهاند و شکلی از نحوه زی ست را سامان دادهاند که نه شهرن شیناند و نه رو ستان شین،
درواقع یکقطب جدید و نوظهوری را ایجاد کردهاند و از خدمات ،امکانات ،تسکککهیالت رفاهی و زیربنایی محروم
ما ندها ند (نظر یان و هم کاران115 :1395 ،؛ طلوع دل و هم کاران .)79 :1400 ،با تو جه به ت عاریفی که تاکنون از
سککککونتگاههای غیررسکککمی ارائهشکککده ،بهصکککورت کلی میتوان ویژگیهای زیر را در بیشکککتر مناطق دارای این نوع
سکونتگاهها ،برشمرد:
 معموالً در حوا شی شهرها ،زمینهای خالی و در خارج از محدوده قانونی شهر دیده می شوند و تو سعه اینسکونتگاهها بهصورت خودرو و بدون برنامه انجام میپذیرد.
 الگوی مشخصی برای نحوۀ گسترش این اجتماعات نمیتوان ارائه نمود ،معموالً به شکل تصرف خزنده ،بازتقسیم زمین فاقد مجوز ،تهاجم سازمانیافته و بیضابطه دیده میشوند.
-

فاقد امکانات زیربنایی و خدمات شهری از قبیل راه آ سفالت ،آب ،برق ،گاز و سی ستم دفع فا ضالب و ...
میباشند.

 بیشتر ساکنین در محدودۀ اقتصادی شهر هستند اما جذب اقتصاد شهری نمی شوند و الگوی اقتصادی کاذبرا پیش میگیرند.
)General Organization of Physical Planning (GOPP
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 اغلب ساکنین ازنظر تح صیالت ،و ضعیت دارایی مالی و مهارتهای فردی از سطح ساکنین داخل محدودۀشککهری ضککعیفتر هسککتند و در میان آنها ناهنجاریهای اجتماعی از قبیل اعتیاد ،دزدی ،فحشککا و  ...بیش از
سایر مناطق شهری به چشم میخورد.
در تحلیل و تبیین فرایند شکلگیری اسکان غیررسمی ،دیدگاههای متفاوتی ارائهشده است.این دیدگاهها را میتوان
در  4نظریهی اصلی طبقهبندی و موردتوجه قرارداد.
دیدگاههای لیبرالی و دیدگاههای رادیکال یا وابستگی

در این دیدگاه بهطور عمده بر جنبههای اقتصادی-اجتماعی و فیزیکی اسکان غیررسمی تأکید شده و ویژگی الگوی
رشد اقتصادی نامتعادل موردتوجه قرارگرفته است .درواقع در این دیدگاه نگرش به مسئله خرد بوده و در آن به عوامل
درونی پرداختهشده است و نقش عوامل بیرونی در شکلگیری سکونتگاههای غیررسمی کمتر موردتوجه قرارگرفته
است (حاج یوسفی.)16 :1381 ،
به باور اندیشککمندان مکتب وابسککتگی ،توسککعهنیافتگی و شکککلگیری سکککونتگاههای اقشککار فقیرنشککین برآمده از
ویژگیهای درونی ساختار اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی کشورهای درحالتوسعه یا توسعهنیافته نیست ،بلکه در پیوند
با ک شورهای پی شرفته (متروپل) از طریق روابط اقت صادی و سیا سی ا ست که به تو سعه دومی به قیمت عقبماندگی و
بروز مسائل حاد داخلی در کشورهای توسعهنیافته انجامیده است.این دیدگاه نزدیک به رویکردهای ساختارگرایی در
مو ضوع سکونتگاههای غیرر سمی ا ست.در رویکرد ساختاری به دالیل شکلگیری سکونتگاههای غیرر سمی توجه
میشود (لحیمان .)127 :1396 ،در جدول  2علل شکلگیری و گرایش به این شیوه سکونت گزینی شهروندان از نگاه
ساختاری و غیر ساختاری ارائهشده است.
جدول  .2شکلگیری سکونتگاههای غیررسمی با رویکرد ساختاری و غیر ساختاری
علل ساختاری

علل غیر ساختاری

1ک رشد فراینده جمعیت کشور در دهههای گذشته و مهاجرت به

ا -عدم توسعه مناسب نظام آموزشی فنی و حرفهای در مناطق شهری و روستایی و

کار روستایی به شهرها ،خالصه کالن شهرهای کشور.

نبود مکانهای مناسب و الزم برای آموزش کار و حرفه در مناطق فقیرنشین شهرها.

 -2ف قدان سکککیاسکککت ها و نبود راهبردهای هماهنگ توسکککعه

 -2نداشتن برنامههای توسعۀ اجتماعی ،فرهنگی و آمادهسازی و توانمندسازی

اقتصادی ،اجتماعی و آمایشی در سطح کالن ملی و منطقهای.

فردی و اجتماعی در مناطق اسکان غیررسمی برای خوداتکایی اقتصادی و

 -3تشکککدید نابرابری در توزیع منابع قدرت ،ثروت و در آمد و

اجتماعی در زندگی جدید شهری.

بروز عدم تعادل منطقهای.

 -3بیتوجهی به سرمایهگذاری مسکن ارزانقیمت در محلههای محروم و حاشیهای

 -4نبود سککازوکارهای اجتماعی -اقتصککادی در توانمندسککازی و

کالنشهرها.

مشککارکت و تجهیز مردم برای ایجاد شککرایط مناسککب برای کار و

 -4نداشتن سیاست اجتماعی خاص برای جوامع و مناطق محروم شهری و نبود

زندگی تازه واردان به شهرها.

سازوکارهای اجتماعی ( تشکلهای غیردولتی) بهمنظور عرضه خدمات حداقل

 -5نارسکککایی نظام مدیریت و برنامه ریزی توسکککعه شکککهری و

زندگی در این جوامع.

منطقهای.

 -5نبود سککیاسککت و بسککتر مناسککب برای تجهیز تشکککلهای خودجوش مردمی در
مناطق محروم شهری و عدمحمایت سازمانها و مدیریت شهری از شکلگیری
انجمنها و تشکلها و نهادهای اجتماعی و عمرانی غیردولتی.
 -6بیتوجهی به فرهنگسکککازی در جامعه شکککهری برای فراهم کردن موجبات
جذب و ادغام این گروهها و اقشار به تدریج در بافتهای متعارف شهری.
 - 7نبود رویکرد برنامهها و سیا ستهای جامعنگر در مدیریت و نظام برنامهریزی
شهری.
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دیدگاههای جامعهگرایان جدید

اسکان غیررسمی و پیدایش گروههای حاشیهای در جوامع شهری کشورهای درحالتوسعه ،ناشی از عملکرد روند
طبیعی ت ضاد میان کار و سرمایه ا ست ( سرور و امین زاده )23 :1398 ،و پیامدهای قهری عملکرد قوانین حاکم بر نظام
اقت صاد سرمایهداری ،یعنی تمرکز و انبا شت سرمایه و ر شد ناموزون اقت صادی و درنتیجۀ پیدایش جامعه طبقاتی ا ست
(حاج یوسفی.)16-18 :1381 ،
دیدگاههای کاربردی در ساماندهی و توانمندسازی

وجود سکونتگاههای غیررسمی در اکثر شهرهای کشورهای درحالتوسعه از منظرهای متفاوتی نگریسته شده است.
برخی از نویسندگان ،بهعنوانمثال ،آبرامز ،)1964(1رشد چنین سکونتگاههایی را بهعنوان "تسخیر" مناطق شهر بهمنظور
سرپناه میبیند که هم توسط قانون زور و هم با نیروی قانون تعریفشده است ( .)Abrams, 1964تا قبل از دهه ،1970
متأثر از دیدگاه لیبرالی ،حداقل دخالت دولت در موضوع مسکن برای فقرای شهری و سکونتگاههای غیررسمی،
ایدئولوژی غالب دولتها بود؛ در حقیقت دیدگاه "نادیده گرفتن "2بر این پایه استوار بود که با توسعۀ اقتصادی مشکل
مسکن و فقر برطرف خواهد شد ( .)Gilbert, 2005: 118با عدم تحقق هدف لیبرالیسم ،دولتها به رویکرد
پاکسازی سکونتگاههای غیررسمی3و تخلیه اجباری آنها اهتمام ورزیدند ،این رویکرد از دهههای  1970-1980به
رویکردی غالب بدل شد ( , 1992 :41-53; Okpala, 1992 :9-32; Werna & Keivani, 2001 :84-87
 .)Ogunshkin & Olayiwolaپاکسازی و تخلیۀ اجباری هرگز فقر و سکونتگاههای غیررسمی را کاهش نداد،
بلکه تنها صورتمسئله را از میان برد .در مقابل این دیدگاه ،ترنر ،)1969(4چشماندازی مثبت داشت و سکونتگاههای
غیررسمی را بهعنوان راهحلهای بسیار موفقی برای مشکل مسکن جمعیت فقیر شهری در کشورهای درحالتوسعه به
تصویر میکشد ()Turner, 1969؛ پین ،)1977(5بهطور مشابه توسعۀ سکونتگاههای غیررسمی را در چشمانداز کلی
رشد شهری در کشورهای درحالتوسعه و اجتنابناپذیر بودن آن قلمداد میکند ( .)Payne, 1977متأثر از نظرات
ترنر ،مسکنهای خودیاری به سه شکل :بهسازی سکونتگاهها ،طرحهای مکان و خدمات و طرحهای خانهسازی (مسکن
عمومی) ارائه گردید ( .)Turner, 1969رویکرد مسکن عمومی یا همان مسکن اجتماعی به علت :عدم توان بازپرداخت
اقساط خانهها از سوی نیازمندان و هزینههای باال آن ،مکانیابی نامطلوب ،ناهمخوانی با سبک زندگی افراد ،با شکست
روبرو شد .در ادامه رویکرد بهسازی6به الگوی رایج تبدیل گشت؛ این رویکرد به ناچاری از مدیریتی که در پذیرش
حقیقت سکونتگاههای غیررسمی به توافق رسیده و لزوم استفاده از قابلیتهای اجتماعات فقیرنشین داللت داشت ،شکل
گرفت ( .)UN-HABITAT,2003: 130باوجود جذابیت الگوی بهسازی در بسیاری از کشورهای درحالتوسعه،
اجرای ضعیف و کمبود مشارکت محلی ،استانداردهای نامناسب ،ازجملۀ انتقاداتی بود که به این الگو وارد شد
(پورمحمدی و همکاران 590 :1398 ،؛  .)Aboulmagd, 2020به دنبال این مسئله ،در اوایل دههی 1980رویکرد
توانمندسازی با ویژگی ایجاد چارچوبهای قانونی ،نهادی ،اقتصادی ،مالی و اجتماعی برای افزایش کارایی اقتصادی
1

Abrams
Negligence
3 Clearing of Informal Settlements
4Turner
5Payne
6 Upgrading
2
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و کارآمدی اجتماعات در توسعه بخش مسکن ،توانمندسازی بازار ،توانمندسازی سیاسی ،توانمندسازی اجتماع محلی
و  ...پا به عرصه گذاشت .تجارب بهکارگیری این الگو حاکی از موفق بودن آن دارد (ارژنگی و محمدی; 1399 ،
 .)Okech et al, 2020: 176این دیدگاه با ابتکار عمل بانک جهانی در بسیاری از کشورهای درحالتوسعه نظیر
برزیل ،هندوستان ،ایران ،اندونزی و غنا درحالتوسعه اجرا است (پورمحمدی و همکاران .)590 :1398 ،توانمندسازی
از این دیدگاه ،استفاده صرف از خرانه دولتی نیست بلکه ایجاد زمینه بهرهگیری از توان و منابع محلی این جوامع بهمنظور
بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی است .تالشهای موفقیتآمیز بهمنظور توانمند کردن مردم فقیر باعث افزایش آزادی
انتخاب و عمل آنها در بافتهای مختلف میشود؛ چهارعنصر مشترک رویکرد توانمندسازی عبارت است از :دسترسی
به اطالعات ،مشارکت و شمول ،پاسخگویی و ظرفیت سازمان محلی ( .)Narayan, 2002:13-14توانمندسازی
فرآیند مشارکت و توزیع قدرت است بهگونهای که افراد بتوانند عوامل و تصمیمات شکلدهنده زندگی و سالمت خود
را کنترل کنند .توانمندسازی را میتوان در سطوح جمعی موردبحث قرارداد (Mehrolhasani & Yazdi-

)Feyzabadi, 2021: 42؛ تأکید بر سطح اجتماع و جمعی در مقوله توانمندسازی در گفتار بسیاری از اندیشمندان
قابلمشاهده است؛ بهعنوانمثال ،هویت الیو ر 1با تأکید بر توانمندسازی جامعه ،بیان میکند که جوامع میتوانند
سازماندهی بیشتری نسبت به افراد بهتنهایی داشته باشند ،و حتی پروژههای توانمندسازی فردی باید جامعه ،ارزشها و
فرهنگها را در نظر بگیرد ( .)Hoyt-Oliver, 2020: 18با توجه به بافت شهری و پیچیدگیهای آن ،توانمندسازی
در سطح جامعه با مشارکت مردم در مداخالت منجر به شفافیت و پاسخگویی خواهد شد؛ این رویکرد نگاه ویژهای به
کشورهای درحالتوسعه که حاشیهنشینی و سکونتگاههای غیررسمی در آنها شایعتر است ،دارد ( Kanaskar, 2016:

 .)389 ; Kloos & et al., 2012: 78اما باید توجه داشت که هرگونه مشارکتی ،توانمندسازی تلقی نمیشود؛ و
گاهی میتوان مشارکتهایی را بهصورت منفعالنه ،سطحی و جزئی در کوتاهمدت یا بهعنوان وسیلهای برای تأمین منافع
صاحبان قدرت ایجاد کرد ( .)Rana & Piracha, 2018 ; Sheuya, 2008

دیدگاه ادراک ذهنی

به بیان گیبسکککون 2،هر آنچه در محیط سکککبب تغییرات میشکککود را محرک گویند؛ انتقال اثر محرک از گیرندههای
ح سی که به صورت عینی به سی ستم اع صاب مرکزی انجام میگیرد ،اح ساس نامیده می شود (رم ضانی)46 :1399 ،؛
ادراک ذهنی و حسی ازآنجهت حائز اهمیت بوده که افراد میتوانند بدان وسیله با جهان پر از اطالعات و محرکها،
ارتباط مؤثر و تعامل مناسب داشته باشند؛ " ادراک ذهنی در حقیقت زبان منظر شهری است ،در فضای شهری پیش از
آنکه ان سانها کلماتی برای تو صیف دا شته با شند ،منظر شهر را لمس میکنند ،میبینند ،میبویند ،میچ شند و در آن
زندگی میکنند (ا سپر سین .")21 :1387 ،نق شههای ذهنی شهروندان از عوامل مهم در ادراک و معنابخ شی به محیط
شککهری اسککت؛ لینچ معتقد اسککت که بهواسککطۀ ادراکات مختلف هر فرد ،سککاکنان آن محیط تمایز مکانها و معناها را
درک میکنند؛ ادراکات ذهنی شهروندان برخالف ساختار ف ضایی شکلگرفته تو سط شهر سازان ،برمبنای دریافت
سککاکنین ایجاد میشککود .از نگاه وی ادراک ،مظهر عینی "معنا"سککت و در کنار آنها ،شککفافیت ،خوانایی ،سککازگاری،
پیوند میان فضککای شککهری و سککایر ابعاد زندگی را ممکن میکند ،در نهایت باید گفت معنای فضککای شککهری بهواسککطۀ
Hoyt-Oliver
Gibson

1

2
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حضورپذیری در فضای شهری و ادراک آن ،مشخص می شود؛ گوردون کالن1ادراک را عامل مهمی در ایجاد حس
رضککایت افراد در مواجه با محیط برمیشککمارد (سککجادزاده و پیربابایی .)181 :1391 ،دسککتیابی به توانمندسککازی در
سکونتگاههای غیررسمی ،با پرداختن به اولویتهای ذهنی و خواست خود ساکنین ،میسر خواهد بود؛ چراکه این مهم
زمینۀ م شارکت را برای آنان فراهم خواهد کرد؛ با توجه به چارچوب نظری مطروحه ،مدل مفهومی پژوهش حا ضر را
میتوان بهمانند شکل زیر ترسیم نمود (شکل .)1

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

روششناسی

روش انجام پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی و ازنظر هدف کاربردی است .کلیه محاسبات آماری این پژوهش با
استفاده از نرمافزار آماری  SPSS-V202انجام شدهاست .بهمنظور دستیابی به هدف پژوهش ،از روش کتابخانهای-
میدانی استفادهشده است .در بخش کتابخانهای ،عوامل اجتماعی ،کالبدی ،اقتصادی ،زیستمحیطی و دسترسی که
در شکلگیری سکونتگاههای غیررسمی دخیل بودند شناسایی شد .در بخش میدانی بهمنظور بررسی شاخصها در
محلۀ زورآباد شهر لوشان ،عوامل مذکور در قالب  26پرسش تخصصی و بهصورت سؤاالتی بسته در قالب طیف
لیکرت از اعداد  1تا ( 5خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و خیلیکم) در اختیار شهروندانی که با این محله آشنایی
داشتند ،قرارگرفت .جامعۀ آماری پژوهش(کل جمعیت شهر لوشان)  13032نفر میباشد ،که حجم نمونۀ آماری بر
اساس فرمول کوکران 373 ،نفر محاسبه گردید .پس از تکمیل پرسشنامهها و استخراج دادهها ،برای سنجش پایایی،
از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شدهاست .بهعنوان یک قاعدهی کلی ،مقدار الزم ضریب آلفا برای یک شاخص
اگر بزرگتر و یا مساوی 0/70باشد؛ آنگاه ابزار اندازهگیری از پایایی باالیی برخوردار بوده و بهتر میتوان به نتایج
آن اعتماد کرد .برای دستیابی به هدف پژوهش ،ابتدا با استفاده از آزمون فریدمن3وجود تفاوت معنادار میان مؤلفههای
اصلی در شکلگیری سکونتگاههای غیررسمی بررسی میشود؛ در حقیقت آزمون رتبهبندی فریدمن میانگین رتبهها
بین گروههای وابسته به متغیر مستقل (سؤاالت پرسشنامه) را مقایسه میکند و نشان میهد آیا دارای تفاوت هستند یا
خیر؟ (مؤمنی و فعالقیومی .)94 : 1394 ،مهمترین اولویت از میان مؤلفههای شکلدهنده به سکونتگاههای غیررسمی
محلۀ زورآباد ،از دیدگاه شهروندان لوشان ،که نیازمند توجه بیشتری در مقوله توانمندسازی به آن وجود دارد ،با استفاده

1Gordon

Cullen
)Statistical Package for Social Sciences (SPSS
3 Friedman Test
2
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از تحلیل عاملی ،1احصاء میشود؛ "در حقیقت ،تحلیل عاملی بهواسطۀ مجموعهای از فنون آماری به بررسی همبستگی
درونی تعداد زیادی از متغیرها میپردازد و درنهایت ،آنها را در قالب عاملهای عمومی محدود دستهبندی و تبیین
میکند؛ برای تعیین اینکه آیا تعداد دادههای موردنظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند یا خیر ،از آزمون 2KMOو
بارتلت3استفاده میشود؛ شاخص  KMOدر دامنه صفرتا یک قرار دارد و چنانچه مقدار این شاخص بیشتر از  0/7باشد،
دادههای موردنظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند .همچنین اگر مقدار  P-valueآزمون بارتلت کوچکتر از 0/05
باشد ،تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مناسب میباشد؛ زیرا ماتریس همبستگی دادهها صفر نیست؛ بنابراین عاملیابی
قابل توجیه است" (مؤمنی و فعالقیومی .)170 :1394 ،شهر لوشان یکی از شهرهای شهرستان رودبار استان گیالن است
که به لحاظ سلسلهمراتب جمعیتی در رتبه دوم از شهرهای این شهرستان (بعد از منجیل) قرار میگیرد .این شهر در
آخرین سرشماری سال  13032 ،1395نفر جمعیت را در خود جای دادهاست .این شهر ازنظر موقعیت جغرافیایی از
طرف شمال به شهرهای منجیل ،رودبار و رشت ،از طرف جنوب به استان قزوین و از طرف غرب به روستاهای
شهرستان رودبار همچون بیورزین و داماش محدود میشود؛ یکی از محالت غیررسمی در شهر لوشان ،محلۀ زورآباد،
خیابان شهید میرزایی ،میباشد که از دو دهه اخیر بهسرعت رشد و گسترش پیداکرده است (طرح جامع تفصیلی شهر
لوشان .)1394 ،مساکن ساختهشده در این محله ،از هرگونه تسهیالت و امکانات شهری (از جملۀ امتیاز گازشهری،
آسفالت معبر ،سیستم زهکشی و فاضالب ،جواز ساخت و سند مالکیت ،فضای سبز و باز) محروم هستند .در شکل
شمارۀ  2موقعیت محدودۀ موردمطالعه نشان داده شدهاست.

شکل  .2محدوده موردمطالعه

1

)Factor Analysis (FA
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
3 Bartlett's Test of Sphericity
2
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یافتههای پژوهش
یافتههای توصیفی پژوهش

نتایج آمار توصیفی نشان داد 74 ،درصد از پاسخدهندگان مرد و  26درصد خانم هستند که  42درصد از آنها با
گروه سنی 20تا  30سال بودند .همچنین  42درصد از پرسششوندگان نیز مجرد میباشند که از این مقدار از جامعه
آماری  46درصد دارای سطح تحصیالت متوسطه و  36درصد دارای مدرک تحصیلی لیسانس هستند و تنها 10
درصد از آنها در سطح تحصیالت ابتدایی بودند .با محاسبۀ آلفای کرونباخ ،در  5مؤلفه پژوهش ،عدد  0/78بهدست
آمد ،این عدد حاکی از آن است که گویههای پژوهش از پایایی قابل قبولی برخوردار هستند (جدول .)3
جدول  .3نتایج پایایی پرسشنامه
ردیف

مؤلفهها

مقدار آلفا

1

بعد اجتماعی

0/721

2

بعد کالبدی

0/551

3

بعد اقتصادی

0/139

4

بعد محیط زیستی

0/691

5

بعد دسترسی

0/356

6

کل

0/785

منبع :یافتههای پژوهش1401 ،

یافتههای تحلیلی پژوهش
الف) بررسی نگرش شهروندان نسبت به سکونتگاههای غیررسمی محلۀ زورآباد

بهمنظور بررسی وجود تفاوت میان معیارهای اصلی در شکلگیری سکونتگاههای غیررسمی محلۀ زورآباد از نگاه
شهروندان ،با تکیهبر آزمون فریدمن ،دو ستانده حاصل گردید (جداول  4و " .)5دراینبین باید توجه داشت که رسالت
آزمون فریدمن اساساً بررسی فرض یکسان بودن اولویتها یا فرض عدم یکسانی اولویتهاست ،این آزمون نهایت ًا
میتواند به رتبهبندی متغیرهای همجنس در یک مؤلفه بپردازد ،بنابراین کاربرد آزمون فوق ،بهمنظور رتبهبندی
مؤلفههای مختلف (مقایسۀ رتبۀ مؤلفۀ اقتصادی با مؤلفۀ اجتماعی و )...اشتباه میباشد (مؤمنی و فعالقیومی: 1394 ،
".)96
جدول شماره  ،4بیانگر میانگین رتبهای هر گویه میباشد؛ هرچه میزان میانگین رتبه باالتر باشد ،اهمیت آن معیار در
آن مؤلفه بیشتر است؛ از میان گویههای جدول  ،4در مؤلفۀ اجتماعی ،میزان رضایت از آرامش و آسایش؛ در مؤلفۀ
کالبدی ،اعطای تسهیالت نوسازی مسکن شهری به ساکنین محله؛ در مؤلفۀ اقتصادی ،واگذاری سند مالکیت امالک
به ساکنین این محله؛ در مؤلفۀ محیطزیستی ،وضعیت آلودگی صوتی و درنهایت در مؤلفۀ دسترسی ،اندازۀ فاصله تا
مراکز خدمات بهداشتی؛ از باالترین امتیاز برخوردار هستند .همینطور در مؤلفۀ اجتماعی ،رابطۀ ساکنین به لحاظ
وابستگی و رفاقت با همسایگان؛ در مؤلفۀ کالبدی ،کیفیت نمای ساختمانهای محله از منظر زیبایی بصری؛ در مؤلفۀ
اقتصادی" ،تأثیر محله بر برند شهر در جذب گردشگر" و "تفاوت قیمتی مسکن و زمین در محله"؛ در مؤلفۀ محیط-
زیستی ،وضعیت نظافت و بهداشت معابر و جویها و درنهایت در مؤلفۀ دسترسی ،کیفیت معابر پیاده در محله؛ از
پایینترین امتیاز برخوردار هستند(جدول .)4
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جدول  .4نتایج آزمون فریدمن برای رتبهبندی گویههای پژوهش
مؤلفهها (شاخصها)

بعد اجتماعی

بعد کالبدی

بعد اقتصادی

بعد محیط زیستی

گویهها (معیارها)

میانگین

وضعیت امنیت تردد در محله

3/22

مشارکت در امور محله

2/79

رابطه ساکنین به لحاظ وابستگی و رفاقت با همسایگان

2/57

میزان رضایت از آرامش و آسایش

3/56

سطح اجتماعی و فرهنگی نسبت به دیگر مناطق شهر

2/85

وضعیت نورپردازی و روشنایی محله

3/65

وضعیت ابعاد مسکن

4/47

اعطای تسهیالت نوسازی مسکن شهری به ساکنین محله

6/03

وضعیت تعداد خانوار در واحد مسکن

4/19

کیفیت نمای ساختمانهای محله از منظر زیبایی بصری

2/37

کیفیت بنای ساختمانهای محله در برابر حوادث غیرمترقبه

2/85

وضعیت زیرساختها (شبکه آب ،برق ،گاز ،تلفن و اینترنت)

4/44

تأثیر محله بر برند شهر در جذب گردشگر

1/83

خلق فرصتهای شغلی برای ساکنین محله

2/55

قیمت مسکن و زمین در این محله نسبت به دیگر محالت شهر

1/83

واگذاری سند مالکیت امالک به ساکنین این محله

3/78

وضعیت نظافت و بهداشت معابر و جویها در محله

1/90

وضعیت رسیدگی به پسماندهای جامد در محله

2/56

وضعیت آلودگی صوتی در محله

3/10

وضعیت تأسیسات بهداشتی استاندارد
(از حیث وجود حمام و سرویسبهداشتی استاندارد)

بعد دسترسی

2/16

3/00

3/58

2/58

2/44

اندازه فاصلهی مراکز خدمات بهداشتی درمحله

5/10

اندازه فاصلهی مراکز خدمات آموزشی در محله (مدرسه ،مهدکودک و)...

4/72

اندازه فاصلهی مراکز خدمات تفریحی و سرگرمی در محله

3/67

اندازه فاصلهی مراکز خدمات فضای سبز و باز در محله (پارک ،بوستان)

2/79

کیفیت معابر سواره در محله

2/46

کیفیت معابر پیاده در محله

2/25

3/67

منبع :یافتههای پژوهش1401 ،

جدول شمارۀ  ،5مقدار آماره کی دو ( ،)x2درجۀ آزادی ( )dfو معنیداری آماری ( )sigرا نشان میدهد؛ با توجه
به جدول  ،5سطح درجه معناداری آزمون برابر با  0/000حاصلشده که از ضریب خطا ( )0/05کوچکتر است (جدول
 .)5بنابراین بین سؤاالت پرسشنامه به لحاظ اهمیت ،تفاوت معنیدار وجود دارد .درنتیجه از دیدگاه شهروندان لوشان،
مؤلفههای توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی از ارزش و اهمیت یکسانی برخوردار نیستند ( به این معنی که ادعای
یکسان بودن اولویت مؤلفهها پذیرفته نمیشود).
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جدول  .5نتایج نهایی آزمون رتبهبندی فریدمن
مؤلفه
جمع مؤلفهها

درجه آزادی

Chi- square

4

142/094

)(df

درجه معناداری
Asymp.sig
0/000

جمع میانگین
2/99

منبع :یافتههای پژوهش1401 ،

ب) اولویت توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی محلۀ زورآباد از دیدگاه شهروندان

بهمنظور بررسی مهمترین اولویت از میان مؤلفههای شکلدهنده به سکونتگاههای غیررسمی محلۀ زورآباد ،از
دیدگاه شهروندان ،با تکیهبر آزمون تحلیل عاملی ،پنج ستانده حاصلشده است (جداول  9 ،8 ،7 ،6و .)10
در جدول  ،6نتایج آزمون بارتلت و شاخص  KMOرا نشان میدهد ،ازآنجاییکه مقدار شاخص  KMOبرای
پرسشنامه پژوهش حاضر بیشتر از  0/7است(جدول  ،)6لذا تعداد نمونه برای تحلیل عاملی کافی است .همچنین مقدار
 sigآزمون بارتلت برای این پرسشنامه کوچکتر از  0/05است که نشان میدهد تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار،
مناسب میباشد .لذا در این پژوهش تمامی پیشفرضها مورد تأیید قرار گرفتند.
جدول  .6نتایج شاخص  KMOو آزمون بارتلت
مقادیر مشاهدهشده

مالک

نتیجه

پیشفرض

0/769

بیش از 0/7

تائید

مقدار خیدو

200/500

-

-

درجه آزادی

1

-

-

0/000

کمتر از 0/005

جهت متناسب بودن اندازه نمونه  KMOآزمون
آزمون بارتلت جهت درست بودن تفکیک
عاملها

سطح معناداری ()sig

تایید

منبع :یافتههای پژوهش1401 ،

در جدول شمارۀ  ،7به ترتیب میزان اشتراک اولیه1و اشتراک استخراجی2عاملها را نشان میدهد ،هرچه مقادیر
اشتراک استخراجی بزرگتر باشد ،عاملهای استخراجشده متغیرها را بهتر نشان میدهد ،همانگونه که در جدول
7مشخص است ،بعد اقتصادی باالترین اشتراک استخراجی را در پژوهش به خود اختصاص داده است.
جدول  .7میزان اشتراک اولیه و اشتراک استخراجی مؤلفهها
اشتراک استخراجی

اشتراک اولیه

مؤلفهها

0/522

1/000

بعد اجتماعی

0/418

1/000

بعد کالبدی

0/610

1/000

بعد اقتصادی

0/567

1/000

بعد محیط زیستی

0/316

1/000

بعد دسترسی

منبع :یافتههای پژوهش1401 ،

Initial
Extraction
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جدول  ،8مقادیر ویژه و واریانس متناظر با عاملها را نشان میدهد .در ستون مقادیر ویژۀ اولیه 1مقادیر ویژه اولیه
برای هر یک از عاملها در قالب مجموع واریانس تبیین شده برآورد میشود .واریانس تبیین شده برحسب درصدی از
کل واریانس و درصد تجمعی است .مقدار ویژه هر عامل ،نسبتی از واریانس کل متغیرهاست که توسط آن عامل
تبیین میشود .مقدار ویژه از طریق مجموع مجذورات بارهای عاملی مربوط به تمام متغیرها در آن عامل قابلمحاسبه
است ،پایین بودن این مقدار برای یک عامل به این معنی است که آن عامل نقش اندکی در تبیین واریانس متغیرها
داشته است .چنانکه مشاهده میشود یک عامل قابلیت تبیین واریانسها را دارد (جدول  .)8اگر عاملهای بهدستآمده
را با روش  Varimaxچرخش دهیم ،همین عامل اول درمجموع حدود  48/6درصد از واریانس را در بردارند که
تقریب به  50درصد از کل برای یک مؤلفه میتواند در حد رضایت باشد؛ این نکته قابلذکر میباشد که ستون دوم از
جدول  8نشاندهندۀ عواملی است که در تحلیل باقی میمانند ،در حقیقت عاملهایی که دارای مقادیر ویژه کمتر از 1
هستند ،از تحلیل خارج میشوند؛ در این بخش مشاهده میشود که عامل اول در تحلیل باقیمانده و حضور پذیری
سایر عوامل باعث تبیین بیشتر واریانس نمیگردند
جدول  .8درصد واریانس و مقادیر ویژه عاملهای مختلف
مقادیر ویژۀ اولیه

مقادیر ویژۀ عوامل استخراجی با چرخش

مؤلفهها

Cumulative %
48/6

% of Variance
48/6

Total
2/43

Cumulative %
48/6

% of Variance
48/6

Total
2/43

1

-

-

-

66/97

18/28

0/91

2

-

-

-

79/04

12/06

0/60

3

-

-

-

900/40

11/36

0/56

4

-

-

-

100/00

9/59

0/48

5

منبع :یافتههای پژوهش1401 ،

با توجه به شکل  ،3تغییرات مقادیر ویژه مشاهده میشود که از عامل اول به بعد تغییرات مقدار ویژه رو به کاهش
است(شکل  ،)3پس میتوان یک عامل را بهعنوان مهمترین عامل که بیشترین نقش را در تبیین واریانس دادهها دارد
استخراج کرد (مؤلفۀ اقتصادی)

شکل  :3تغییرات مقادیر ویژه در ارتباط با عاملها
منبع :یافتههای پژوهش1401،

Initial Eigenvalues
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جدول شمارۀ  ،9سهم متغیرها را در عاملها قبل از چرخش نشان میدهد ،که شامل بارهای عاملی هریک از متغیرها در
عامل باقیمانده میباشد.
جدول  .9ماتریس عاملی دوران نیافته ())Component Matrix (a
مقادیر

گویه ها

0/723

بعد اجتماعی

0/641

بعد کالبدی

0/781

بعد اقتصادی

0/753

بعد محیط زیستی

0/562

بعد دسترسی
منبع :یافتههای پژوهش1401 ،

تفسیر بارهای عاملی بدون چرخش ساده نیست ،بنابراین ماتریس چرخیدهی عاملها میتواند تفسیرپذیری این
موضوع را افزایش میدهد این بحث در جدول 10نشان دادهشده است (جدول  .)10هرقدر ،قدرمطلق این ضرایب بیشتر
باشد ،عامل مربوطه نقش بیشتری در کل تغییرات متغیر مورد نظردارد .بنابراین میتوان گفت که تحلیل عاملی مؤلفهها
نشان میدهد که :مؤلفه اقتصادی تحت عامل اول ،بهعنوان باالترین اولویت توانمندسازی محلۀ زورآباد از دیدگاه
شهروندان قرار میگیرد و کمترین اولویت در میان مؤلفهها مربوط به بعد دسترسی میشود.
جدول  .10ماتریس عاملی دوران یافته ())Rotated Component Matrix (a
مقادیر

گویه ها

0/297

بعد اجتماعی

0/266

بعد کالبدی

0/321

بعد اقتصادی

0/309

بعد محیط زیستی

0/231

بعد دسترسی
منبع :یافتههای پژوهش1401 ،

نتیجهگیری

سکونتگاههای غیررسمی در حقیقت انعکاس کالبدی و فضائی آسیبهای موجود در جامعه میباشد ،که
عوامل مختلفی همچون فقدان مدیریت یکپارچه شهری ،توزیع نابرابر امکانات ،رشد فزاینده جمعیت کشور ،به
حاشیه سپردن اقشار کمدرآمد در برنامهریزیها بهویژه برنامهریزی مسکن ،در پیدایش و توسعه این نوع از سکونتگاه-
ها نقش مهمی دارد .در برنامۀ چهارم توسعه کشور ،بهصراحت دربارۀ ساماندهی بافتهای حاشیهای در شهرها با
توجه به رویکرد توانمندسازی ساکنان و مقاومسازی ساختمانها تأکید شدهاست ،با آگاهی از ماهیت این موضوع،
ضرورت تدوین برنامهها و طرحهایی بهمنظور پیشگیری از گسترش آنها و ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای
غیررسمی فعلی بیش از گذشته آشکار میشود .دستیابی به توانمندسازی در ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی ،با
پرداختن به اولویتهای ذهنی و خواست خود ساکنین ،میسر خواهد بود؛ در حقیقت زمانی میتوان به بحث
توانمندسازی پرداخت که اولویتهای ساماندهی با مشارکت ساکنین و مطابق با نیاز آنها ،مشخص شوند .بنابراین برای
81
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بررسی توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی بر پایۀ ادراک ذهنی شهروندان ،درمحلۀ زورآباد شهر لوشان  5مؤلفۀ
اساسی (اجتماعی ،کالبدی ،اقتصادی ،محیطزیستی و دسترسی) ،که در شکلگیری سکونتگاههای غیررسمی دخیل
بودند مورد تجزیه تحلیل قرارگرفت.نتایج بهدستآمده با استفاده از آزمون فریدمن ،نشان داد از دیدگاه شهروندان میان
مؤلفههای تشکیلدهندهی سکونتگاه غیررسمی محلۀ زورآباد تفاوت وجود دارد .در ارزیابی مؤلفۀ اجتماعی ،میزان
رضایت از آرامش و آسایش؛ در مؤلفۀ کالبدی ،اعطای تسهیالت نوسازی مسکن شهری به ساکنین محله؛ در مؤلفۀ
اقتصادی ،واگذاری سند مالکیت امالک به ساکنین این محله؛ در مؤلفۀ محیطزیستی ،وضعیت آلودگی صوتی و
درنهایت در مؤلفۀ دسترسی ،اندازه فاصلهی تا مراکز خدمات بهداشتی؛ از باالترین امتیاز برخوردار هستند .همچنین با
استفاده از مدل تحلیل عاملی ،مشخص شد مؤلفه اقتصادی با ضریب  ،0/321بهعنوان باالترین اولویت توانمندسازی
محلۀ زورآباد از دیدگاه شهروندان قرار میگیرد ،که نیازمند توجه بیشتری در مقوله توانمندسازی سکونتگاههای
غیررسمی است .نتایج دیگر نشان داد به ترتیب مؤلفههای محیطزیستی با ضریب  ،0/309اجتماعی با ضریب ،0/297
کالبدی با ضریب  0/266و دسترسی با ضریب 0/231؛ بایستی در اولویت برنامهریزی و تدوین برنامههای راهبردی
مدیران و مسئوالن قرار گیرند .نتایج در مؤلفۀ کالبدی و اقتصادی همسو با نتایج پژوهش بودییانتینی2017 ،؛ بای و
همکاران2020 ،؛ خان محمدی و همکاران1399 ،؛ میباشد ،بدین منظور تأمین مساکن ایمن ،مشارکت مردم و دولت
از سری اقدامات راهبردی جهت توانمندسازی مؤثر میباشد .نتایج در مؤلفه دسترسی ،همسو با نتایج پژوهش ایمانپور
و همکاران1400 ،؛ بیانگر این مهم بوده که تأمین دسترسی به خدمات شهری علیالخصوص مراکز بهداشتی نیازمند
توجه ویژه در امر توانمندسازی میباشد.
بدین منظور این پژوهش به ارائه راهبردها و راهکارهای هدفمند در ارزیابی و امکانسنجی برای توانمندسازی
سکونتگاههای محلۀ زوراباد به شرح زیر پرداخته است.
-

به رسمیت شناختن حق سکونت در اسکانهای غیررسمی محلۀ زورآباد و درنظر گرفتن کمکهای مالی بدون بهره،
و تشویق بخش خصوصی و عمومی بهمنظور بازساخت و مقاومسازی سکونتگاهها؛

-

ایجاد تعاونیهای ساخت مسکن و نظارت بر آنها بهمنظور ایجاد مساکن پایدار و متناسب با توانایی اقتصادی ساکنین،
دارای فضای سکونتی منطبق بر بعد خانوار در محله؛

-

برگزاری کارگاههای مهارتی برای ساکنان این محله بهمنظور افزایش مهارتها و شناسایی استعدادهای شغلی افراد؛

-

رسیدگی به وضعیت نابسامان کوچه و خیابانهای محله با تأکید بر ساماندهی به کارگاههای تولیدی؛

-

اصالح سیستم جمعآوری آبهای سطحی و دفع پسماند جامد محله؛

-

استفاده از کاربریهای شبانهروزی بهمنظور تأمین ویژه امنیت و جلوگیری از بزهکاری در محدوده؛

-

اجرای طرح کیوسک فرهنگی ،بهمنظور توسعۀ فرهنگی اجتماعی در میان ساکنین محله؛

-

تأمین زیرساختهای اساسی برای سکونتگاههای این محله ازجملۀ مهمترین آنها واگذاری انشعاب لولۀ گاز برای هر
واحد مسکونی؛ و

-
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