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 توزیع همچون ایعلل عمده ؛باشدمی غیررسمی هایسکونتگاه ،توسعهدرحال کشورهایدر مسائل نیترمهماز 

 موجب کن،مس ریزیبرنامهدر  اقشارکم درآمد عدم توجه ویژه به کشور، جمعیت ندهیفزا امکانات، رشد نابرابر

در مداخالت  با وجود انتقادات ویژه به رویکردهای گذشته. شوندمی هااین نوع از سکونتگاه توسعۀ و پیدایش

 ۀتوسع در اجتماعات یو کارآمد اقتصادی کارایی ایجاد ویژگی با توانمندسازی رویکردهای غیررسمی، سکونتگاه

، هاسکونتگاه در ساماندهی   این رویکرددستیابی به ؛ گردیدهمطرح  محلی اجتماع سیاسی و توانمندسازی مسکن، بخش

منظور هسنجی ببررسی امکان ،حاضر پژوهش هدفبا مشارکت ساکنین و مطابق با نیاز آنان، میسر خواهد بود؛ 

شهروندان  شهر  های غیررسمی محلۀ زورآباد در خیابان شهید میرزایی، بر پایه ادراک ذهنیتوانمندسازی سکونتگاه

 اسنادی لعاتمطا طریق از هاداده و تحلیلی-توصیفی، پژوهش انجام روش. پژوهش از نوع کاربردی، باشدمیلوشان 

-شکل در که زیستی و دسترسی،اجتماعی، کالبدی، اقتصادی، محیط ۀمؤلف 5بدین منظور  .گردآوری شدند میدانی و

طیف  صورتبه و تخصصی پرسش 26 قالب شدند و در شناسایی بودند دخیل غیررسمی هایهسکونتگا گیری

-spss افزارنرم اطالعات از لیوتحلهیتجز منظوربهنفر( قرار گرفت.  373لیکرت در اختیار نمونۀ آماری پژوهش )

v20یهامؤلفهیان در مرحلۀ اول با استفاده از آزمون فریدمن، مشخص شد، از دیدگاه شهروندان م شد.بهره گرفته 

، تحلیل عاملیاده از سکونتگاه غیررسمی محلۀ زورآباد تفاوت وجود دارد؛ در مرحله دوم، با استف یدهندهلیتشک

-محیط ۀمؤلفیب به ترتو وانمندسازی باالترین اولویت  ت عنوان، به321/0اقتصادی با ضریب  ۀمؤلفمشخص گردید که 

ایستی در ب؛ 231/0و دسترسی با ضریب  266/0، کالبدی با ضریب 297/0، اجتماعی با ضریب 309/0زیستی با ضریب 

  ربط قرار گیرند.اولویت رسیدگی توسط مسئوالن ذی
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 (و همکاران یاسیالییبابا ...)هایسکونتگاه یو توانمندساز یسنجامکان

 

 مقدمه
شدهبر پایۀ گزارش  شر سال  منت شر ملل  2003در  سکان ب سط برنامۀ ا جمعیت جهان در  سومکی، حدود 1متحدتو

 ,la te kyvobu;D Corburn & Sverdlik, 235:2011)کنند ای زندگی میغیررسکککمی و حاشکککیه هایسککککونتگاه

 هستند و ایمنطقه و ملی سطوح در خدمات و ثروت قدرت، ناعادالنه توزیع محصول ،ها؛ این سکونتگاه(155 :2019

؛ (trebltG, (1994:68اند آورده وجود به پیشککرفته کشککورهای نسککبت به حادتری وضککعیت سککوم جهان کشککورهای در

درصککد در  28درصککد در شککهرهای آمریکای التین تا  21های غیررسککمی در مناطق مختلف دنیا، از درصککد سکککونت

-UN)درصد در شهرهای جنوب صحرای آفریقا متغیر است 56درصد در آسیای جنوبی و  31آسیای جنوب شرقی، 

Habitat 2016a) .سال آینده،  30نفر در جهان یک نفر در طی  3حائز توجه بوده، این است که از هر  آنچه، حالنیباا

 (.19: 1398زاده، گذراند )سرور و امینهای غیررسمی میزندگی خود را در سکونتگاه

سکونتگاه شر ملل متحد، در  سکان ب شابه مناطق شرایطی مهای غیررسمی گروهی از مردم در طبق گزارش برنامۀ ا

م، دسترسی به کنند با این تفاوت که یک یا چند مورد از موارد فوق شامل: مسکن پایدار و مستحکشهری زندگی می

ضای زندگی کافی و امنیت اموال؛ را ندارند. سالم، ف شامیدنی  سان به آب آ سترسی آ شت عمومی، د  قتیدر حق بهدا

 ندارند، آن رد واقع مسکن و زمین در امنیتی هیچ هاآن ساکنین که ندهست مسکونی نواحی غیررسمی، هایسکونتگاه

 برنامه با اهآن مساکن است ممکن و هستند مواجه شهری اساسی هایزیرساخت و خدمات محرومیت یا فقر با معموالً

 خدمات و هاسککاختزیر از ایفزاینده طوربه ها،سکککونتگاه این سککاکنین نباشککند. منطبق سککاختمانی موجود مقررات و

  دارند قرار خشونت و بیماری اخراج، معرض در دائم طوربه و اندمحروم سبز مناطق و عمومی فضای اساسی،

( 1 ; Un-habitat, 2012: 18:2015 T,ATIBAH-nU ; Sarwari et al, 2022: 409 .)هایاسکککان گسککترش 

 شهرها از بسیاری فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، هایبافت به را جدی بسیار هایآسیب گذشته هایدهه در غیررسمی

سیاری امروزه. استکرده وارد  شتابان رشد چون مشابهی مشکالت و مسائل با توسعهدرحال کشورهای شهرهای از ب

 راد و)اسالمی اندمواجه شهری ناپایداری و فقیرنشین هایمحله و غیررسمی بخش گسترش و اشتغال معضل جمعیت،

بندی غیررسکمی، فروش و های غیررسکمی معموالً از طریق تهاجمات زمین یا تقسکیمسککونتگاه (.109: 1389 قاسکمی،

برای ساختن سرپناه  متیقارزانشوند. ساکنان مجبورند از مصالح ساختمانی های بایر ایجاد میتوسعۀ غیرقانونی زمین

های تدریجی بسازند؛ بنابراین سکونتگاه صورتبهها های یک جامعه را در این سکونتگاهاستفاده کنند و اغلب دارایی

یده از دارایی با ترکیبی پیچ یا  یار پو ند غیررسکککمی جوامع بسککک  .(Lilford et al, 2017: 564)ها و خطرات هسکککت

 تصککرف، امنیت داشککتن غیررسککمی، اراضککی در گیریشکککل چون هاییویژگی با ایران در غیررسککمی هایسکککونتگاه

صله در گزینیمکان شخص ایفا شهر از م ستقیم حوزۀ در اما کالن صلی محورهای طول در و نفوذ م شعب ا  آن، از من

این (. رشد ابتدایی 38: 1381)شیخی،  شده استشناخته رسمیت به شهر مادر با خدماتی ارتباط کاهش نسبی، استقالل

 خود به ایفزاینده رشککد 1350 دهه در پدیده این ، اماگرددیبرم 1320 از سککال پس هایدهه به عمدتاً ایران در پدیده

)حاتمی  شهر شد روستاییان به گسترده موجب مهاجرت که بوده ارضی اصالحات آن، اصلی دالیل ازجمله که گرفت

 حتی و شککهرهاکالن برای غیررسککمی اسکککان ٔ  نهیدرزم که مسککائلی به توجه بار ایران د(.73: 1397نژاد و همکاران، 

                                                           
1 Un-Habitat 
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  7 یاپی، پ1401ستان چهارم، شماره اول، بهار و تاب دوره                  مجله توسعه فضاهای پیراشهری                    

ستآمده  به وجود میانی شهرهای سئله  این حل قبال در رویکردهایی ا  سیاسکت ،مواردی در ،شدهواقع موردتوجهم

یه ما اجرا شکککد؛ ایران یشکککهرهاکالن برخی در تخریب و تخل عۀ موازاتبه ا له این حل رویکردهای توسککک  ،مسکککئ

 ترمناسب مراتب به رویکردهایی ایران، در غیررسمی اسکان با رابطه در جهانیبانک مداخله و همچنین جهانیتجارب

له  این حل برای  رویکرد حائز توجه بوده، ما کشکککور در که رویکردهایی این از یکی. اسکککتشکککده تعریفمسکککئ

های درونی پتانسیل برهیتکمحوری، پاسخگویی، این رویکرد به فرآیندگرایی، مشارکت و اجنماعاست؛  توانمندسازی

در  شدهییشناسا های غیررسمی مساحت سکونتگاه(. 23: 1398اجتماعات، توجه اساسی دارد )کالنتری و همکاران، 

ستان ست که  1353گیالن، حدود  ا سکونتگاه 2.1هکتار ا شکیل میدرصد از  این ؛ در دهدهای غیررسمی کشور را ت

درصد از جمعیت ساکنان  0.9کنند که این آمار نفر زندگی می 109490 بربالغجمعیتی  ،شدهییشناساهای سکونتگاه

شکیل می یهاسکونتگاه سمی ایران را ت سازی ) دهدغیرر شهر شهری اداره کل راه و  سازی  رئیس اداره عمران و به

اگرچه نبوده، مستثنی های غیررسمی نیز از وجود سکونتگاه لوشان شهر محلۀ زورآباد  راستا، همیندر  .(1397، گیالن

ای روبرو هستند، قرارگیری کنند، اما با مشکالت فیزیکی عدیدهها در شهر لوشان کارکرد حیاتی ایفا میاین سکونتگاه

سماند جامد، خیابان ضالب، عدم مدیریت پ شی و فا ستم زهک سی شهری، عدم وجود  های باریک  فاقد در حریم گاز 

همچنین در اغلب موارد حق مالکیت نقض  سیستم گازرسانی، روسازی و آسفالت، نبود فضای سبز و باز، عدم وجود

هاست، زیرا غصب غیرقانونی زمین بدون مجوز رسمی، های اساسی این سکونتگاهشده و ناامنی تصرف زمین از چالش

های جا که زمینۀ دسکککتیابی به توانمندسکککازی در سککککونتگاهباشکککد. از آنتهدیدی برای تخلیه و جابجایی سکککاکنین می

 هدف رونیازاهای ذهنی  شککهروندان و با مشککارکت آنان میسککر خواهد شککد، غیررسککمی، با ارجحیت  توجه به اولویت

 شهر محلۀ زورآباد در های غیررسمی بر پایۀ ادراک ذهنی شهروندان،توانمندسازی سکونتگاهبررسی  حاضر، پژوهش

 .است لوشان

شهرگرایی و  شد فرایند  شددر چند دهه اخیر با ر شینی و بدنبال آن ر سترش  شهرن سمی،  هایسکونتگاهو گ غیرر

ضوع در مختلف هایپژوهش لزوم شگاه دولتی، مراجع توسط این مو شگران و هادان . گرفت قرار دیتأک مورد پژوه

و  در داخل هاآن نتایج و هاپژوهش جدیدترین از مورد چند به  1برای بیان مختصککری از پیشککینه پژوهش در جدول 

 .است شدهاشاره خارج از کشور

 

 . پیشینۀ داخلی و خارجی پژوهش1جدول 
 یریگجهینت عنوان پژوهش سال نویسندگان ردیف

 

1 

 

و  کمانرودی

 همکاران

 

 

 

1398 

 

گیری اجتماعات فرآیند شکل

غیررسمی در محدوده پیراشهری 

 مشگین شهر

گیری اجتماعات غیررسمی مشگین شهر در پی مهاجرت شکل

مهاجرت از روستاهای شمال این شهر به  ژهیوبهشهری -روستا

از عوامل  ریتأثها به حواشی آن ناشی شده است. این مهاجرت

و سکونتگاهی( و  یاهیناح یهامهاجرت)توسعه نامتوازن و  یامنطقه

ان زمین، ضعف خدماتی، قیمت ارز یهارساختیزمحلی )توسعه 

 پیوسته است. به وقوعمدیریت شهری( 

 

2 

 

 سرور و امین زاده

 

1398 

 یهااسکان یریگشکلتبیین 

غیررسمی و ارائه راهکارهای بهینه 

 

اشتغال و وضعیت توزیع درآمد، دارای  ژهیوبهعوامل اقتصادی 

 بوده است. آبادیعلمحله  یریگشکلدر  ریتأثبیشترین 
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 (و همکاران یاسیالییبابا ...)هایسکونتگاه یو توانمندساز یسنجامکان

 

)مطالعه  هاآنجهت ساماندهی 

 بوکان( آبادیعلموردی: محله 

 

3 

 

حسینی و 

 همکاران

 

 

1399 

 

تحلیل اثرات اسکان غیررسمی بر 

پایداری محالت شهری در محله 

 فرودگاه شهر یزد

ین ا نیمی از ساکنان محلۀ فرودگاه، بیش از دو دهه است که در 

 شهیربا اجرنشینیمهاین محدوده، محله  رونیازا اندافتهیاسکانمحله 

 شدهانجامهای تحلیل بر اساسشود. در ادامه روستایی محسوب می

د حاکی از آن بود که، اقدامات توانمندسازی در راستای بهبو

 بایستی انجام شود. محلهشرایط افراد در این 

 

4 

 

خان محمدی و 

 همکاران
1399 

تحوالت اسکان  ینگارندهیآ

جنوبی حریم  یپهنهغیررسمی در 

 تهران شهرکالن

 ۀازجمل، مدیریت یکپارچه شهری، ییفقرزدارشد اقتصادی و 

جنوبی  در پهنۀ یررسمیاسکان غها جهت غلبه بر پیشران نیترمهم

 اند.تهران بوده شهرکالن

 

5 

 

پور و ایمان

 همکاران

 

1400 

تحلیل سناریوهای اسکان غیررسمی 

در شهرهای شمال شرق ایران 

 )مطالعه موردی: شهر بجنورد(

، رشد جمعیت، تداوم مهاجرت به شهرها، دسترسی به مراکز مهم

از قبیل ارزان بودن  درآمدکممحله برای مهاجران  یهاتیمزوجود 

 عنوانبهزمین، وجود جاده اصلی، بیکاری، ضعف مدیریت شهری 

د بر اسکان غیررسمی شهر بجنور رگذاریتأثهای کلیدی پیشران

 باشند.مطرح می

 

6 

 

 

 چاکبروتی و

 1همکاران

 

 

2015 

 

 برای دسترس در هایداده

 یسوبه غیررسمی: هایسکونتگاه

 و مدیران برای راهنمای کاربر یک

 شهری ریزان برنامه

 و قانونی ازنظر فضا در غیررسمی اسکان هایداده به دسترسی

 محدودشده تاریخ طول در هاآن مورد در اطالعات وجود کیفیت

 بمبئی، در امانج حال در هایفعالیت از هایینمونه از استفاده است. با

 برای تواندمی هاداده منابع به دسترسی چگونه که مشخص شد

 هب غیررسمی هایسکونتگاه بهتر سازییکپارچه و شهرنشینی درک

 کند. کمک شهری رسمی فرآیندهای ریزیبرنامه و مدیریت

 

7 

 

 2فضلی

 

 

2016 

 محالت رشد در پیشرو عوامل

 افغانستان کابل شهر در غیررسمی

 را کابل شهر جمعیت کل درصد 80 غیررسمی هایسکونتگاه

عامل اصلی و  عنوانبه؛ ناامنی و تغییرات سیاسی دهندمی تشکیل

ن از عوامل رشد اسکا آموزشتمایل به یک زندگی بهتر، کار و 

 د.شوغیررسمی در شهر کابل محسوب می

 3بودییانتینی 8
 

2017 
جامعه در برنامه توانمندسازی 

 اسکان خودسرانه

ت، مسکن، مشارکت مردم و دول نیتأمدر توانمندسازی فقرا جهت 

 باشد.می مؤثراز سری اقدامات راهبردی 

 

9 

و  4فرایسن

 همکاران

 

2018 

بر رشد  مؤثربینی عوامل پیش

های غیررسمی در سکونتگاه

 کشورهای مختلف جهان

ر بر اثرگذا مؤلفهترین کلیدی عنوانبه« رشد جمعیت»عامل 

 .شده استشناختههای غیررسمی در آینده سکونتگاه

 

 

10 

 

 5بای و همکاران

 

 

202 

 

 

 هایسکونتگاهمحرک عوامل 

غیررسمی در مناطق حاشیه شهری 

 ولدیا

اختالف درآمد، افزایش قیمت اجاره زمین شهری و پرداخت 

 غرامت ناچیز در جریان سلب مالکیت از اراضی به کشاورزان،

 جمعیت شهری، تخصیص زمین نامناسب، کمبود روزافزونافزایش 

اسکان  علل اصلی پیدایش نیترمهم ازجملهمسکن و افزایش اجاره 

 است.غیررسمی در فضاهای مختلف شهر ولدیا بوده

 

                                                           
1 Chakrabortya & et al.  
2 Fazli 
3 Budiyantini 
4 Friesen & et.al. 
5 Baye & et al. 
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کند: تمام تعریف می گونهنیاهای غیررسمی را سکونتگاه 2006در سال  در مصر 1ریزی کالبدیسازمان کل برنامه

ها، در غیاب قانون و یا آلونک چندطبقههای تک طبقه یا ، اعم از سکککاختماناندجادشکککدهیامناطقی که با تالش فردی 

سکن تعیین ها در زمینسکونتگاه، این اندگرفتهشکلریزی فیزیکی برنامه ساخت م شهر برای  هایی که در طرح جامع 

شده،  ساختماناندافتهیتوسعهن شرایط  ستی یا اجتماعی ناایمن و فاقد محیط ازلحاظها ممکن است مناسب باشد اما ؛  زی

 هایکونتگاه. سکک(Abdelhalim, 2010: 13 ; Nassar & Elsayed, 2018: 2368)خدمات و امکانات اولیه هسککتند 

 شکل اروپا در جمعیت جغرافیایی توزیع باز آمدن به وجود و صنعتی انقالب از بعد سایه، شهرهای عنوانبه غیررسمی

 قانونی مجوزهای اخذ بدون و غیر زمین  تصرف با اغلب هاهسکونتگا گونهنیا (.85: 1399 همکاران، و)حسینی  گرفت

تهاجم " شکل به معموالً داد، ارائه تواننمی اجتماعات این گیریشکل چگونگی برای واحدی الگوی شود.می ایجاد

)کمانرودی کجوری و همکاران،  گیردمی شکککل "مجوز فاقد زمین تقسککیمباز " و "خزندهتصککرف " ،"افتهیسککازمان

شآلونک مانند دیگری هاینام با (. این اجتماعات1: 1398 شزاغه ،ینین شیه ،ینین شینی،حا  بدون سکونتگاه ،آبادیحلب ن

 به غیررسککمی اسکککان مناطق شککود.می نامیده هاآن مانند و نامتعارف یا ضککابطهبی خودی، به خود کنترل و خودمختار،

 از ایشککیوه و غیررسککمی مشککاغل با موارد بیشککتر در و درآمدکم اقشککار از تجمعی با که شککودمی اطالق هاییمکان

شینی ستند همراه ناپایدار شهرن سیاری در هاویژگی این که ه سیب برخی سازنهیزم موارد، از ب  شمار به اجتماعی هایآ

ساده (.166: 1399، همکاران و سلمی)کیانی  روندمی سکان ترین تعریف،در  سکان محل بر ناظر غیررسمی ا  بخشی ا

ست سوم جهان در شهری جمعیت از سکن و زمین رسمی بازار از خارج که ا  خاص قرارهای و قول و قواعد بر پایه م

 یطورکلبه (.25: 1400 نژاد، معروف و پور)سککهم  شککده اسککتسککاخته هامکان گونهنیا سککاکنان خود دسککت به خود،

ش شهیحا سکان  ینین  هستند، ساکن شهر اقتصادی محدوده در که است کسانی تمام شامل عام معنای به غیررسمی()ا

صادی جذب ولی شده شهری اقت ست نحوه از شکلی و اندن شین نه که اندداده سامان را زی شین، نه و اندشهرن ستان  رو

 محروم زیربنایی و رفاهی تسکککهیالت امکانات، خدمات، از و اندکرده ایجاد را ینوظهور و جدید قطبکی درواقع

نده ندما یان  ا کاران، و)نظر کاران، 115: 1395 هم جه.(79: 1400؛ طلوع دل و هم عاریفی به با تو  از تاکنون که ت

مناطق  دارای این نوع  بیشکککتر در را زیر هایویژگی توانکلی می صکککورتبه، شکککدهارائه غیررسکککمی هایسککککونتگاه

 :، برشمردهاسکونتگاه

شی در معموالً - سعه شوند وشهر دیده می قانونی محدوده از خارج در و خالی هایشهرها، زمین حوا این  تو

 پذیرد.انجام می برنامه خودرو و بدون صورتبهها سکونتگاه

باز  ،زندهختصرف  شکل به معموالً نمود، ارائه تواننمی اجتماعات این نحوۀ گسترش برای مشخصی الگوی -

 شوند.ضابطه دیده مییافته و بیتهاجم سازمانفاقد مجوز،  زمین تقسیم

سفالت، راه قبیل از شهری خدمات فاقد امکانات زیربنایی و  - ستم و برق، گاز آب، آ ...  و ضالبفا دفع سی

 باشند.می

ادی کاذب شوند و الگوی اقتصدر محدودۀ اقتصادی شهر هستند اما جذب اقتصاد شهری نمی ساکنین بیشتر -

 گیرند.را پیش می

                                                           
1 General Organization of Physical Planning (GOPP) 
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ضعیت دارایی مالی و مهارت ازنظر ساکنین اغلب - ساکنین داخل محدودۀ تحصیالت، و سطح  های فردی از 

 از بیش...  و فحشککا اعتیاد، دزدی، قبیل از اجتماعی هایناهنجاری هاآن نمیا تر هسککتند و درشککهری ضککعیف

 خورد.می چشم به شهری مناطق سایر

توان ها را می.این دیدگاهشده استارائههای متفاوتی دیدگاه غیررسمی، اسکان گیریفرایند شکل تبیین در تحلیل و

 قرارداد. و موردتوجهبندی طبقه اصلی ینظریه 4در 
 وابستگی یا رادیکال هایدیدگاهو  لیبرالی هایدیدگاه

 الگوی ویژگی و شده دیتأک غیررسمی اسکان فیزیکی و اجتماعی-اقتصادی هایجنبه بر عمده طوربه دیدگاه این در

 عوامل به آن در و بوده خرد مسئله به نگرش دیدگاه این در درواقع است. قرارگرفته موردتوجه نامتعادل اقتصادی رشد

قرارگرفته  موردتوجه کمتر غیررسمی هایسکونتگاه گیریشکل در بیرونی عوامل نقش و شده استپرداخته درونی

 (.16: 1381 یوسفی،)حاج  است

 از برآمده فقیرنشککین اقشککار هایسکککونتگاه گیریشکککل و یافتگینتوسککعه وابسککتگی، مکتب اندیشککمندان باور به

 پیوند در بلکه نیست، افتهینتوسعه یا توسعهدرحال کشورهای سیاسی و اجتماعی اقتصادی، ساختار درونی هایویژگی

شورهای با شرفته ک صادی روابط طریق از)متروپل(  پی سی و اقت ست سیا سعه به که ا  و یماندگعقب قیمت به دومی تو

به رویکردهای ساختارگرایی در این دیدگاه نزدیک .است انجامیده افتهینتوسعه کشورهای در داخلی حاد مسائل بروز

سکونتگاه ضوع  شکلمو ساختاری به دالیل  ست.در رویکرد  سمی ا سکونتگاههای غیرر سمی توجه گیری  های غیرر

و گرایش به این شیوه سکونت گزینی شهروندان از نگاه  یریگشکلعلل  2 در جدول. (127: 1396)لحیمان،  شودیم

 است. شدهارائه یساختار ریغتاری و ساخ

 های غیررسمی با رویکرد ساختاری و غیر ساختاریگیری سکونتگاه. شکل2جدول 

 ساختاری علل ساختاری غیر علل

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

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

 توانمندسازی و سازیآماده و فرهنگی اجتماعی، توسعۀ هایبرنامه نداشتن -2

 و اقتصادی ییخوداتکا برای غیررسمی اسکان مناطق در اجتماعی و فردی

 شهری. جدید زندگی در اجتماعی

 ایحاشیه و محروم هایمحله در متیقارزان مسکن گذاریسرمایه به توجهیبی -3

 .شهرهاکالن

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

 حداقل خدمات عرضه منظوربه (یردولتیغ هایتشکل)  اجتماعی یسازوکارها

 جوامع. این در زندگی

 در مردمی خودجوش هایتشکککل تجهیز برای مناسککب بسککتر و سککیاسککت نبود -5

 گیریشکل از شهری مدیریت و هاسازمان تیحماعدم و شهری محروم مناطق

 غیردولتی. عمرانی و اجتماعی نهادهای و هاتشکل و هاانجمن

 موجبات کردن فراهم برای شکککهری جامعه در سکککازیفرهنگ به توجهیبی -6

 شهری. متعارف هایبافت در تدریج به اقشار و هاگروه این ادغام و جذب

ست و هابرنامه رویکرد نبود - 7  ریزیبرنامه نظام و مدیریت در نگرجامع هایسیا

 شهری.

 به مهاجرت و گذشته هایدهه در کشور جمعیت فراینده رشدک 1

 کشور. شهرهای کالن خالصه شهرها، به روستایی کار

قدان -2 یاسکککت ف عه  هماهنگ راهبردهای نبود و هاسککک توسککک

 ای.منطقه و ملی کالن سطح در آمایشی و اجتماعی اقتصادی،

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

 ای.منطقه تعادل عدم بروز

 و توانمندسککازی در اقتصککادی -اجتماعی سککازوکارهای نبود -4

 و کار برای مناسککب شککرایط ایجاد برای مردم تجهیز و مشککارکت

 شهرها. به واردان تازه زندگی

 و شکککهری توسکککعه ریزی برنامه و مدیریت نظام نارسکککایی -5

 ای.منطقه
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 جدید انیگراجامعه هایدیدگاه

 روند عملکرد از ناشی ،توسعهدرحال کشورهای شهری جوامع در ایحاشیه هایگروه پیدایش و غیررسمی اسکان

ضاد طبیعی ست سرمایه و کار میان ت سرور  ا  نظام بر حاکم ینقوان عملکرد قهری پیامدهای و( 23 :1398 زاده، امین و)

صاد شت و تمرکز یعنی داری،سرمایه اقت شد و سرمایه انبا صادی ناموزون ر ست طبقاتی عهجام پیدایش درنتیجۀ و اقت  ا

 . (16-18: 1381 یوسفی،)حاج 
 و توانمندسازی ساماندهی های کاربردی دردیدگاه

از منظرهای متفاوتی نگریسته شده است.  توسعهدرحالهای غیررسمی در اکثر شهرهای کشورهای وجود سکونتگاه

 منظوربهمناطق شهر  "تسخیر" عنوانبهی را هایسکونتگاه(، رشد چنین 1964) 1، آبرامزمثالعنوانبهبرخی از نویسندگان، 

، 1970تا قبل از دهه . (Abrams, 1964) است شدهفیتعربیند که هم توسط قانون زور و هم با نیروی قانون سرپناه می

های غیررسمی، از دیدگاه لیبرالی، حداقل دخالت دولت در موضوع مسکن برای فقرای شهری و سکونتگاه متأثر

بر این پایه استوار بود که با توسعۀ اقتصادی مشکل  "2گرفتن دهیناد"ها بود؛ در حقیقت دیدگاه ایدئولوژی غالب دولت

ها به رویکرد ، دولتسمیبرالیلدم تحقق هدف . با ع(Gilbert, 2005: 118)مسکن و فقر برطرف خواهد شد 

به  1970-1980های ها اهتمام ورزیدند، این رویکرد از دههو تخلیه اجباری آن 3های غیررسمیسکونتگاه یسازپاک

 ;Keivani & Werna, 1992 :9-32; Okpala, 1992 :41-53, 87-84: 2001 ) رویکردی غالب بدل شد

Olayiwola & Ogunshkinهای غیررسمی را کاهش نداد، سازی و تخلیۀ اجباری هرگز فقر و سکونتگاه(. پاک

های مثبت داشت و سکونتگاه یاندازچشم(، 1969) 4را از میان برد. در مقابل این دیدگاه، ترنر مسئلهصورتبلکه تنها 

به  توسعهدرحالبسیار موفقی برای مشکل مسکن جمعیت فقیر شهری در کشورهای  یهاحلراه عنوانبهغیررسمی را 

کلی  اندازچشمهای غیررسمی را در مشابه توسعۀ سکونتگاه طوربه(، 1977) 5؛ پین( ,1969Turner)کشد تصویر می

از نظرات  متأثر. (Payne, 1977)کند بودن آن قلمداد می ریناپذاجتنابو  توسعهدرحالرشد شهری در کشورهای 

سازی )مسکن های خانههای مکان و خدمات و طرحها، طرحهای خودیاری به سه شکل : بهسازی سکونتگاهترنر، مسکن

. رویکرد مسکن عمومی یا همان مسکن اجتماعی به علت: عدم توان بازپرداخت (Turner, 1969عمومی( ارائه گردید )

، ناهمخوانی با سبک زندگی افراد، با شکست نامطلوب یابیمکانهای باال آن، نهها از سوی نیازمندان و هزیاقساط خانه

به الگوی رایج تبدیل گشت؛ این رویکرد به ناچاری از مدیریتی که در پذیرش   6روبرو شد. در ادامه رویکرد بهسازی

های اجتماعات فقیرنشین داللت داشت، شکل های غیررسمی به توافق رسیده و لزوم استفاده از قابلیتحقیقت  سکونتگاه

، توسعهدرحالجذابیت الگوی بهسازی در بسیاری از کشورهای  باوجود. (UN-HABITAT,2003: 130)گرفت 

 انتقاداتی بود که به این الگو وارد شد ۀازجملاجرای ضعیف و کمبود مشارکت محلی، استانداردهای نامناسب، 

 رویکرد 1980یدهه اوایل مسئله، در این دنبال (. بهAboulmagd, 2020 ؛ 590: 1398 همکاران، و)پورمحمدی 

 اقتصادی کارایی افزایش برای اجتماعی و مالی اقتصادی، نهادی، قانونی، یهاچارچوب ایجاد ویژگی با توانمندسازی

                                                           
1 Abrams 
2 Negligence 
3 Clearing of Informal Settlements 
4Turner  
5Payne  
6 Upgrading 
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 محلی اجتماع توانمندسازی سیاسی، توانمندسازی بازار، توانمندسازی مسکن، بخش توسعه در اجتماعات کارآمدی و

 ; 1399محمدی،  و)ارژنگی  آن دارد بودن موفق از حاکی الگو این یریکارگبه تجارب. گذاشت عرصه به پا...  و

Okech et al, 2020: 176 .)نظیر توسعهدرحال کشورهای از بسیاری در جهانی بانک عمل ابتکار با دیدگاه این 

 توانمندسازی (.590: 1398 همکاران، و)پورمحمدی  است اجرا توسعهدرحال غنا اندونزی و ایران، هندوستان، برزیل،

 منظوربه جوامع این محلی منابع و توان از گیریبهره زمینه ایجاد بلکه نیست دولتی خرانه از صرف استفاده دیدگاه، این از

 آزادی افزایش باعث فقیر مردم کردن توانمند منظوربه زیآمتیموفق هایتالش .است اجتماعی و اقتصادی وضعیت بهبود

 دسترسی از: است عبارت توانمندسازی رویکرد مشترک چهارعنصر شود؛می مختلف یهابافت ها درآن عمل و انتخاب

توانمندسازی  .(Narayan, 2002:13-14) محلی سازمان ظرفیت و پاسخگویی شمول، و مشارکت اطالعات، به

زندگی و سالمت خود  دهندهشکلکه افراد بتوانند عوامل و تصمیمات  یاگونهبهفرآیند مشارکت و توزیع قدرت است 

-Mehrolhasani & Yazdi) قرارداد موردبحثتوان در سطوح جمعی توانمندسازی را می را کنترل کنند.

Feyzabadi, 2021: 42) تأکید بر سطح اجتماع و جمعی در مقوله توانمندسازی در گفتار بسیاری از اندیشمندان ؛

توانند کند که جوامع میبر توانمندسازی جامعه، بیان می دیتأکبا   1هویت الیور، مثالعنوانبه؛ است مشاهدهقابل

و  هاارزشهای توانمندسازی فردی باید جامعه، داشته باشند، و حتی پروژه ییتنهابهبیشتری نسبت به افراد  یدهسازمان

های آن، توانمندسازی و پیچیدگی یبافت شهربا توجه به (. Hoyt-Oliver, 2020: 18) را در نظر بگیرد هافرهنگ

ای به در سطح جامعه با مشارکت مردم در مداخالت منجر به شفافیت و پاسخگویی خواهد شد؛ این رویکرد نگاه ویژه

 :Kanaskar, 2016)تر است، دارد شایع هاآنهای غیررسمی در نشینی و سکونتگاهکه حاشیه توسعهحالدرکشورهای 

389 ; Kloos & et al., 2012: 78).  شود؛ و مشارکتی، توانمندسازی تلقی نمی هرگونهاما باید توجه داشت که

منافع  نیتأمای برای عنوان وسیلهمدت یا بهمنفعالنه، سطحی و جزئی در کوتاه صورتبههایی را توان مشارکتگاهی می

 (. Rana & Piracha, 2018 ; Sheuya, 2008)صاحبان قدرت ایجاد کرد 

 دیدگاه ادراک ذهنی 

های شکککود را محرک گویند؛ انتقال اثر محرک از گیرندهدر محیط سکککبب تغییرات می هر آنچه، 2به بیان گیبسکککون

سی که  صاب مرکزی انجام می صورتبهح ستم اع سی ساس نامیده میعینی به  ضانی، گیرد، اح (؛ 46: 1399شود )رم

ها، توانند بدان وسیله با جهان پر از اطالعات و محرکحائز اهمیت بوده که افراد می جهتازآنادراک ذهنی و حسی 

در حقیقت زبان  منظر شهری است، در فضای شهری پیش از  ادراک ذهنی "و تعامل مناسب داشته باشند؛  مؤثرارتباط 

سانآن شهر را لمس میکه ان شند، منظر  شته با چشند و در آن بویند، میبینند، میکنند، میها کلماتی برای توصیف دا

سین، زندگی می سپر شه"(21: 1387کنند )ا شی به محی. نق شهروندان از عوامل مهم در ادراک و معنابخ ط های ذهنی 

ها و معناها را واسککطۀ ادراکات مختلف هر فرد، سککاکنان آن محیط تمایز مکانشککهری اسککت؛ لینچ معتقد اسککت که به

شکلدرک می ضایی  ساختار ف شهروندان برخالف  سازان، برمبنای دریافت کنند؛ ادراکات ذهنی  شهر سط  گرفته تو

ها، شککفافیت، خوانایی، سککازگاری، و در کنار آنسککت "معنا"شککود. از نگاه وی ادراک، مظهر عینی  سککاکنین ایجاد می

واسککطۀ کند، در نهایت باید گفت معنای فضککای شککهری بهپیوند میان فضککای شککهری و سککایر ابعاد زندگی را ممکن می

                                                           
Oliver-Hoyt 1  

2 Gibson 
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ادراک را عامل مهمی در ایجاد حس  1شود؛ گوردون کالنحضورپذیری در فضای شهری و ادراک آن، مشخص می

(.  دسککتیابی به توانمندسککازی در 181: 1391شککمارد )سککجادزاده و پیربابایی، رضککایت افراد در مواجه با محیط برمی

این مهم  چراکههای ذهنی و خواست خود  ساکنین، میسر خواهد بود؛ های غیررسمی، با پرداختن به اولویتسکونتگاه

شارکت را برا ضر را زمینۀ م ی آنان فراهم خواهد کرد؛ با توجه به چارچوب نظری مطروحه، مدل  مفهومی پژوهش حا

 (.1شکل زیر ترسیم نمود )شکل  مانندبهتوان می

 
 . مدل مفهومی پژوهش 1شکل 

 

 شناسیروش
پژوهش با  کلیه محاسبات آماری اینهدف کاربردی است.  ازنظرتحلیلی و -روش انجام پژوهش از نوع توصیفی  

 -ایدستیابی به هدف پژوهش، از روش کتابخانه منظوربهاست. انجام شده  220V-SPSS یرآما افزارنرماستفاده از 

 که دسترسی و محیطیزیست اقتصادی، کالبدی، عوامل اجتماعی، ،ایبخش کتابخانه دراست.  شدهاستفادهمیدانی 

در  هاشاخص بررسی منظوربه شد. در بخش میدانی شناسایی بودند دخیل غیررسمی هایهسکونتگا گیریشکل در

طیف  در قالب بسته یسؤاالت صورتبه و تخصصی پرسش 26 قالب در مذکور محلۀ زورآباد شهر لوشان، عوامل

 آشنایی محله این با که اختیار شهروندانی در کم(خیلی و کم زیاد، متوسط، زیاد، )خیلی 5تا  1اعداد  از لیکرت

حجم نمونۀ آماری بر ، که باشدنفر می 13032جامعۀ آماری پژوهش)کل جمعیت شهر لوشان(  قرارگرفت. داشتند،

 پایایی، سنجش برای، هادادهو استخراج  هاپرسشنامه تکمیل از پس نفر محاسبه گردید. 373اساس فرمول کوکران، 

 شاخص یک برای ضریب آلفا الزم مقدار ی کلی،قاعده یک عنوانبهاست. شده استفاده کرونباخ آلفای آزمون از

 نتایج به توانمی بهتر و بوده برخوردار باالیی پایایی از گیریاندازه ابزار آنگاه؛ باشد70/0 یا مساوی و تربزرگاگر 

 یهامؤلفهوجود تفاوت معنادار میان  3ابتدا با استفاده از آزمون فریدمن پژوهش، کرد. برای دستیابی به هدف اعتماد آن

ها بندی فریدمن میانگین رتبهآزمون رتبهدر حقیقت شود؛ های غیررسمی بررسی میگیری سکونتگاهاصلی در شکل

هد آیا دارای تفاوت هستند یا کند و نشان میپرسشنامه( را مقایسه می سؤاالتمتغیر مستقل ) های وابسته بهبین گروه

های غیررسمی  دهنده به سکونتگاهشکل یهامؤلفهاولویت از میان  نیترمهم (.94:  1394قیومی، و فعال یمؤمن) خیر؟

محلۀ زورآباد، از دیدگاه شهروندان لوشان، که نیازمند توجه بیشتری در مقوله توانمندسازی به آن وجود دارد، با استفاده 

                                                           
1Gordon Cullen  
2 Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 
3 Friedman Test 
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ماری به بررسی همبستگی ای از فنون آمجموعه ۀواسطبهدر حقیقت، تحلیل عاملی "شود؛ ، احصاء می 1تحلیل عاملیاز 

بندی و تبیین های عمومی محدود دستهها را در قالب عامل، آنتیدرنهاپردازد و درونی تعداد زیادی از متغیرها می

و  KMO2آزمون  ازیا خیر،  ندبرای تحلیل عاملی مناسب هست موردنظرهای برای تعیین اینکه آیا تعداد دادهکند؛ می

باشد،  7/0شاخص بیشتر از  این یک قرار دارد و چنانچه مقدار صفرتادر دامنه  KMOشاخص شود؛ میاستفاده  3بارتلت

 05/0 از ترکوچکآزمون بارتلت  P-value اگر مقداربرای تحلیل عاملی مناسب هستند. همچنین  موردنظرهای داده

یابی ها صفر نیست؛ بنابراین عاملهمبستگی دادهماتریس ؛ زیرا باشدمیباشد، تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مناسب 

(. شهر لوشان یکی از شهرهای شهرستان رودبار استان گیالن است 170: 1394، قیومیو فعال یمؤمن) "قابل توجیه است

 در شهر این گیرد.جمعیتی در رتبه دوم از شهرهای این شهرستان )بعد از منجیل( قرار می مراتبسلسلهکه به لحاظ 

از  جغرافیایی موقعیت ازنظر شهر است. اینداده جای خود در را جمعیت نفر 13032 ،1395 سال سرشماری ینآخر

 روستاهای به غرب طرف از و قزوین استان به جنوب طرف از رشت، و رودبار منجیل، شهرهای به شمال طرف

 غیررسمی در شهر لوشان، محلۀ زورآباد،شود؛ یکی از محالت می محدود داماش و بیورزین همچون رودبار شهرستان

)طرح جامع تفصیلی شهر  است داکردهیپرشد و گسترش  سرعتبهباشد که از دو دهه اخیر میخیابان شهید میرزایی، 

در این محله، از هرگونه تسهیالت و امکانات شهری )از جملۀ امتیاز گازشهری،  شدهساخته. مساکن (1394لوشان، 

 شکل در جواز ساخت و سند مالکیت، فضای سبز و باز( محروم هستند. زهکشی و فاضالب، سیستمآسفالت معبر، 

 .استشده داده نشان موردمطالعه موقعیت محدودۀ 2شمارۀ 

 

 
  موردمطالعهمحدوده . 2شکل 

 

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

 با هاآن از درصد 42که  هستند خانم درصد 26 و  مرد دهندگانپاسخ از درصد 74 نشان داد، نتایج آمار توصیفی

 جامعه از مقدار این از که باشندمی مجرد نیز شوندگانپرسشدرصد از  42همچنین  .بودند سال 30تا  20سنی گروه

 10 تنها و هستند لیسانس تحصیلی دارای مدرک درصد 36 و سطح تحصیالت متوسطه دارای درصد 46 آماری

دست به 78/0 عدد پژوهش، مؤلفه 5 با محاسبۀ آلفای کرونباخ، در .بودند ابتدایی تحصیالتسطح  در هاآن از درصد

 (.3هستند )جدول  برخوردار قبولی قابل پایایی از های پژوهشآمد، این عدد حاکی از آن است که گویه

 . نتایج پایایی پرسشنامه3جدول 

 مقدار آلفا هامؤلفه ردیف

 721/0 بعد اجتماعی 1

 551/0 کالبدی بعد 2

 139/0 بعد اقتصادی 3

 691/0 بعد محیط زیستی 4

 356/0 بعد دسترسی 5

 785/0 کل 6

 1401های پژوهش، منبع: یافته

 های تحلیلی پژوهشیافته

 غیررسمی محلۀ زورآباد هایسکونتگاه به نسبت شهروندان الف( بررسی نگرش

های غیررسمی محلۀ زورآباد از نگاه گیری سکونتگاهدر شکلهای اصلی بررسی وجود تفاوت میان معیار منظوربه

باید توجه داشت که رسالت   نیبنیدرا"(. 5و  4آزمون فریدمن، دو ستانده حاصل گردید )جداول  برهیتکشهروندان، با 

 تاً ینهاهاست، این آزمون ها یا فرض  عدم  یکسانی اولویتبررسی فرض  یکسان بودن اولویت اساساًآزمون فریدمن 

بندی رتبه منظوربهبپردازد، بنابراین کاربرد آزمون فوق،  مؤلفهبندی متغیرهای همجنس در یک تواند به رتبهمی

:  1394قیومی، و فعال یمؤمن)باشد اجتماعی و...( اشتباه می ۀمؤلفاقتصادی با  ۀمؤلفمختلف )مقایسۀ رتبۀ  یهامؤلفه

96.)" 

باالتر باشد، اهمیت آن معیار در  باشد؛ هرچه میزان میانگین رتبهای هر گویه میرتبه، بیانگر میانگین 4جدول شماره 

 ۀمؤلفآسایش؛ در  و آرامش از رضایت اجتماعی، میزان ۀمؤلف، در 4های جدول گویهاز میان بیشتر است؛  مؤلفهآن 

سند مالکیت امالک  اقتصادی، واگذاری ۀمؤلف؛ در محله نیبه ساکن یمسکن شهر ینوساز التیتسه یاعطاکالبدی، 

تا  فاصله دسترسی، اندازۀ ۀمؤلفدر  تیدرنهاو  آلودگی صوتی وضعیت زیستی،محیط ۀمؤلف؛ در ساکنین این محله به

اجتماعی، رابطۀ ساکنین به لحاظ  ۀمؤلفدر  طورنیهمبهداشتی؛ از باالترین امتیاز برخوردار هستند.  خدمات مراکز

 ۀمؤلفیی بصری؛ در بایزمنظر محله از  یهاساختمان ینما تیفیککالبدی،  ۀمؤلفوابستگی و رفاقت با همسایگان؛ در 

-محیط ۀمؤلف؛ در "تفاوت قیمتی مسکن و زمین در محله"و  "گردشگر جذب در شهر برند بر محله ریتأث"اقتصادی، 

؛ از در محلهپیاده معابر  تیفیکدسترسی،  ۀمؤلفدر  تیدرنهاو ها یبهداشت معابر و جونظافت و زیستی، وضعیت 

  (.4ترین امتیاز برخوردار هستند)جدول پایین
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 های پژوهشگویهبندی . نتایج آزمون فریدمن برای رتبه4جدول 
  میانگین ها(ها )معیارگویه (هاشاخص) هامؤلفه

 بعد اجتماعی

 22/3 محله تردد در تیمنوضعیت ا

16/2 
 79/2 مشارکت در امور محله

 57/2 همسایگانبا  به لحاظ وابستگی و رفاقت ساکنین رابطه

 56/3 شیاز آرامش و آسا تیرضا زانیم

 85/2 مناطق شهر گرینسبت به د یو فرهنگ یسطح اجتماع

 بعد کالبدی

 65/3 وضعیت نورپردازی و روشنایی محله

00/3 

 47/4 وضعیت ابعاد مسکن

 03/6 محلهبه ساکنین  یشهر نوسازی مسکن التیتسه اعطای

 19/4 وضعیت تعداد خانوار در واحد مسکن

 37/2 یی بصریبایزمنظر محله از  یهاساختمان ینما تیفیک

 85/2 حوادث غیرمترقبهبرابر  محله در یهاساختمان یبنا کیفیت

 44/4 (نترنتیتلفن و ا ، گاز،برق، شبکه آب)ها رساختیز تیوضع

 
 بعد اقتصادی

 83/1 گردشگر جذب در شهر برند بر محله ریتأث

58/3 
 55/2 محله برای ساکنین شغلی هایفرصت خلق

 83/1 شهر محالت دیگر به نسبت محله این در زمین و مسکن قیمت

 78/3 ساکنین این محله سند مالکیت امالک به واگذاری

 
 بعد محیط زیستی

 90/1 ها در محلهینظافت و بهداشت معابر و جووضعیت 

58/2 

 56/2 وضعیت رسیدگی به پسماندهای جامد در محله

 10/3 در محله یصوتآلودگی  وضعیت

 بهداشتی استاندارد ساتیتأسوضعیت 

 بهداشتی استاندارد()از حیث وجود حمام و سرویس
44/2 

 بعد دسترسی

 10/5 درمحله یمراکز خدمات بهداشت یفاصلهاندازه 

67/3 

 72/4 ی مراکز خدمات آموزشی در محله )مدرسه، مهدکودک و...(اندازه فاصله

 67/3 در محله یو سرگرم یحیمراکز خدمات تفر یفاصلهاندازه 

 79/2 فضای سبز و باز در محله )پارک، بوستان(مراکز خدمات ی فاصلهاندازه 

 46/2 معابر سواره در محله تیفیک

 25/2 در محلهپیاده معابر  تیفیک

 1401های پژوهش، یافته :منبع

دهد؛ با توجه ( را نشان میsigداری آماری )( و معنیdf(، درجۀ آزادی )2x، مقدار آماره کی دو )5جدول شمارۀ 

)جدول  ( کوچکتر است05/0که از ضریب خطا ) شدهحاصل 0/000، سطح درجه معناداری آزمون برابر با 5به جدول 

از دیدگاه شهروندان لوشان،  جهیدرنتدار وجود دارد. پرسشنامه به لحاظ اهمیت، تفاوت معنی سؤاالت(. بنابراین بین 5

ادعای های غیررسمی از ارزش و اهمیت یکسانی برخوردار نیستند ) به این معنی که توانمندسازی  سکونتگاه یهامؤلفه

 شود(.پذیرفته نمی هامؤلفهیکسان بودن اولویت 
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 بندی فریدمن. نتایج نهایی آزمون رتبه5جدول 

 درجه معناداری جمع میانگین

Asymp.sig 
Chi- square 

 درجه آزادی

(df) 
 مؤلفه

 هامؤلفهجمع  4 094/142 000/0 99/2

 1401 های پژوهش،یافته: منبع

 
 های غیررسمی  محلۀ زورآباد از دیدگاه شهروندانسکونتگاهب( اولویت توانمندسازی 

ررسمی  محلۀ زورآباد، از های غیدهنده به سکونتگاهشکل یهامؤلفهاولویت از میان  نیترمهمبررسی  منظوربه

 (.10و  9، 8، 7، 6است )جداول  شدهحاصلآزمون تحلیل  عاملی، پنج ستانده  برهیتکدیدگاه شهروندان، با 

 ایبر KMO شاخص مقدار کهییازآنجا دهد،را نشان می KMO شاخص و بارتلت آزمون ، نتایج6جدول  در 

 مقدار مچنینه کافی است. عاملی تحلیل برای نمونه لذا تعداد (،6است)جدول  7/0 از بیشتر حاضر پژوهش پرسشنامه

sig ساختار، ناساییش برای عاملی تحلیل دهدمی نشان که است 05/0 از ترکوچک برای این پرسشنامه بارتلت آزمون 

 .قرار گرفتند تأیید مورد هافرضشیپ تمامی پژوهش این در لذا باشد.می مناسب

 و آزمون بارتلت KMO نتایج شاخص. 6 جدول

 نتیجه مالک شدهمشاهدهمقادیر  فرضشیپ

 دیتائ 7/0 بیش از 769/0 آزمون KMOجهت متناسب بودن اندازه نمونه 

بارتلت جهت درست بودن تفکیک زمون آ

 هاعامل

 - - 500/200 مقدار خیدو

 - - 1 درجه آزادی

 تایید 005/0کمتر از  000/0 (sigسطح معناداری )

 1401 ،پژوهش یهایافتهمنبع: 

دهد، هرچه مقادیر ها را نشان میعامل 2اشتراک استخراجی و 1اولیه اشتراک ، به ترتیب میزان7در جدول  شمارۀ 

 جدول در که گونههماندهد، متغیرها را بهتر نشان می شدهاستخراجهای باشد، عامل تربزرگاشتراک استخراجی 

  .داده است اختصاص خود به پژوهش در استخراجی را اشتراک باالترین اقتصادی بعد است، مشخص7

 هامؤلفهاستخراجی   و اشتراک اولیه اشتراک . میزان7 جدول

 هامؤلفه اشتراک اولیه اشتراک استخراجی

 بعد اجتماعی 000/1 522/0

 بعد کالبدی 000/1 418/0

 بعد اقتصادی 000/1 610/0

 بعد محیط زیستی 000/1 567/0

 بعد دسترسی 000/1 316/0

 1401های پژوهش، یافته: منبع

                                                           
Initial 1  

2 Extraction 



 
 

 80 

 

 (و همکاران یاسیالییبابا ...)هایسکونتگاه یو توانمندساز یسنجامکان

 

 اولیه ویژه مقادیر 1 مقادیر ویژۀ اولیه ستون در. دهدمی نشان را هاعامل با متناظر واریانس و ویژه مقادیر ،8جدول  

 از درصدی برحسب شده تبیین واریانس. شودمی برآورد شده تبیین واریانس مجموع قالب در هاعامل از یک هر برای

 عامل آن توسط که متغیرهاست کل واریانس از نسبتی ویژه هر عامل، مقدار .است تجمعی درصد و واریانس کل

 محاسبهقابل عامل آن در متغیرها تمام به مربوط عاملی بارهای مجموع مجذورات طریق ویژه از شود. مقدارمی تبیین

 متغیرها واریانس تبیین نقش اندکی در عامل آن که است معنی این به عامل یک برای مقدار این بودن است، پایین

 آمدهدستبه یهاعامل اگر. (8)جدول  دارد را هاانسیوارتبیین  قابلیت عامل یک شودمی مشاهده چنانکه. است داشته

بردارند که  در را درصد از واریانس 6/48حدود  درمجموعاول  همین عامل دهیم، چرخش Varimaxروش  با را

دوم از باشد که  ستون می ذکرقابلباشد؛ این نکته در حد رضایت  تواندمی مؤلفهدرصد از کل برای یک  50تقریب به 

 1هایی که دارای مقادیر ویژه کمتر از مانند، در حقیقت عاملدهندۀ  عواملی است که در تحلیل باقی مینشان  8جدول 

 یریحضور پذو  ماندهیباقشود که عامل اول  در تحلیل شوند؛ در این بخش مشاهده میهستند، از تحلیل خارج می

 گردندسایر عوامل  باعث تبیین بیشتر واریانس نمی

 های مختلف. درصد واریانس و مقادیر ویژه عامل8جدول 

 1401های پژوهش، منبع: یافته

رو به کاهش  ویژه مقدار تغییرات بعد به اول عامل از که شودمی ویژه مشاهده مقادیر ، تغییرات3شکل  به توجه با

دارد  هاداده واریانس تبیین در را نقش بیشترین که عامل نیترمهم عنوانبه را عامل یک توانمی پس (،3است)شکل 

 (اقتصادی ۀمؤلفاستخراج کرد )

 
  هاعامل با ارتباط ویژه در مقادیر : تغییرات3شکل 

 1401پژوهش، هاییافته: منبع

                                                           
1 Initial Eigenvalues 

 هامؤلفه
 مقادیر ویژۀ عوامل استخراجی با چرخش مقادیر ویژۀ اولیه

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 43/2 6/48 6/48 43/2 6/48 6/48 

2 91/0 28/18 97/66 - - - 

3 60/0 06/12 04/79 - - - 

4 56/0 36/11 40/900 - - - 

5 48/0 59/9 00/100 - - - 
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 در متغیرها از هریک عاملی بارهای شامل که دهد،می نشان چرخش از قبل هاعامل در را متغیرها ، سهم9جدول شمارۀ 

 .باشدمی ماندهیباق عامل

 ( Component Matrix(a)) نیافته عاملی دوران ماتریس .9جدول 

 مقادیر گویه ها

 723/0 بعد اجتماعی

 641/0 بعد کالبدی

 781/0 بعد اقتصادی

 753/0 بعد محیط زیستی

 562/0 بعد دسترسی

 1401های پژوهش، منبع: یافته

تواند تفسیرپذیری این ها میی عاملبدون  چرخش ساده نیست، بنابراین ماتریس چرخیدهتفسیر بارهای عاملی 

 بیشتر ضرایب این قدرمطلق (. هرقدر،10)جدول  است شدهدادهنشان 10دهد این بحث در جدول موضوع را افزایش می

 هامؤلفهعاملی  تحلیل که گفت توانمورد نظردارد. بنابراین می متغیر تغییرات کل در بیشتری نقش مربوطه عامل باشد،

باالترین اولویت  توانمندسازی محلۀ زورآباد از دیدگاه  عنوانبه اول، عامل اقتصادی تحت مؤلفه :که دهدمی نشان

 شود.مربوط به بعد دسترسی می هامؤلفهگیرد و کمترین اولویت در میان شهروندان قرار می

 ( Rotated Component Matrix(a)) یافته عاملی دوران ماتریس .10 جدول
 مقادیر گویه ها

 297/0 بعد اجتماعی

 266/0 بعد کالبدی

 321/0 بعد اقتصادی

 309/0 بعد محیط زیستی

 231/0 بعد دسترسی

 1401های پژوهش، یافته: منبع

 

 گیرینتیجه
 که باشد،می جامعه در های موجودآسیب کالبدی و فضائی انعکاس حقیقت در غیررسمی هایسکونتگاه    

به  کشور، جمعیت ندهیفزا امکانات، رشد نابرابر شهری، توزیع یکپارچه مدیریت فقدان همچون مختلفی عوامل

-این نوع از سکونتگاه توسعه و پیدایش در مسکن، ریزیبرنامه ژهیوبه هاریزیبرنامه در درآمدکم اقشار حاشیه سپردن

با  شهرها در ایحاشیه هایبافت ساماندهیدربارۀ  صراحتبه کشور، توسعه چهارم دارد. در برنامۀ مهمی نقش ها

 با آگاهی از ماهیت این موضوع، است،شده دیتأک هاساختمان یسازمقاوم و ساکنان توانمندسازی توجه به رویکرد

های سکونتگاه توانمندسازی و ساماندهی و هاآن گسترش از پیشگیری منظوربه هاییو طرح هابرنامه تدوین ضرورت

های غیررسمی، با دستیابی به توانمندسازی در ساماندهی  سکونتگاهشود. می گذشته آشکار از بیش فعلی غیررسمی  

به بحث  توانیمهای ذهنی و خواست خود  ساکنین، میسر خواهد بود؛ در حقیقت زمانی پرداختن به اولویت

ها، مشخص شوند. بنابراین برای ساماندهی با مشارکت ساکنین و مطابق با نیاز آنهای توانمندسازی پرداخت که اولویت
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 (و همکاران یاسیالییبابا ...)هایسکونتگاه یو توانمندساز یسنجامکان

 

 ۀمؤلف 5 لوشان شهر محلۀ زورآباد درهای غیررسمی بر پایۀ ادراک ذهنی شهروندان، توانمندسازی سکونتگاهبررسی 

 دخیل غیررسمی هایهسکونتگا گیریشکل در زیستی و دسترسی(، کهاساسی )اجتماعی، کالبدی، اقتصادی، محیط

با استفاده از آزمون فریدمن، نشان داد از دیدگاه شهروندان میان  آمدهدستبهمورد تجزیه تحلیل قرارگرفت.نتایج  بودند

 اجتماعی، میزان ۀمؤلفسکونتگاه غیررسمی محلۀ زورآباد تفاوت وجود دارد. در ارزیابی  یدهندهلیتشک یهامؤلفه

 ۀمؤلف؛ در محله نیبه ساکن یمسکن شهر ینوساز التیتسه یاعطاکالبدی،  ۀمؤلفآسایش؛ در  و آرامش از رضایت

و  آلودگی صوتی وضعیت زیستی،محیط ۀمؤلف؛ در ساکنین این محله سند مالکیت امالک به اقتصادی، واگذاری

بهداشتی؛ از باالترین امتیاز برخوردار هستند. همچنین با  خدمات تا مراکز یفاصله دسترسی، اندازه ۀمؤلفدر  تیدرنها

باالترین اولویت  توانمندسازی  عنوان، به321/0اقتصادی با ضریب  مؤلفه، مشخص شد تحلیل عاملیاستفاده از مدل 

 هایسکونتگاهگیرد، که نیازمند توجه بیشتری در مقوله توانمندسازی محلۀ زورآباد از دیدگاه شهروندان قرار می

، 297/0، اجتماعی با ضریب 309/0زیستی با ضریب محیط یهامؤلفهغیررسمی است. نتایج دیگر نشان داد به ترتیب 

راهبردی  یهابرنامهو تدوین  یزیربرنامه؛ بایستی در اولویت 231/0و دسترسی با ضریب  266/0کالبدی با ضریب 

بای و ؛ 2017کالبدی و اقتصادی همسو با نتایج پژوهش  بودییانتینی،  ۀمؤلفنتایج در  قرار گیرند. و مسئوالنمدیران 

مساکن ایمن، مشارکت مردم و دولت  نیتأمباشد، بدین منظور ؛ می1399خان محمدی و همکاران،  ؛2020همکاران، 

پور هش ایماندسترسی، همسو با نتایج پژو مؤلفهباشد. نتایج در می مؤثراز سری اقدامات راهبردی جهت توانمندسازی 

مراکز بهداشتی نیازمند  الخصوصیعلدسترسی به خدمات شهری  نیتأم؛ بیانگر این مهم بوده که 1400و همکاران، 

 باشد. توجه ویژه در امر توانمندسازی می

برای توانمندسازی  یسنجامکانبدین منظور این پژوهش به ارائه راهبردها و راهکارهای هدفمند در ارزیابی و 

 های محلۀ زوراباد به شرح زیر پرداخته است.سکونتگاه

های مالی بدون بهره، غیررسمی محلۀ زورآباد و درنظر گرفتن کمک هایناسکا در سکونت حق شناختن رسمیت به -

 ؛هاسازی سکونتگاهمنظور بازساخت و مقاومبه عمومی و خصوصی بخش تشویق و

ایجاد مساکن پایدار و متناسب با توانایی اقتصادی ساکنین،  منظوربهها مسکن و نظارت بر آن های ساختایجاد تعاونی -

 تی منطبق بر بعد خانوار در محله؛دارای فضای سکون

 ؛ها و شناسایی استعدادهای شغلی افرادمنظور افزایش مهارتهای مهارتی برای ساکنان این محله بهبرگزاری کارگاه -

 های تولیدی؛بر ساماندهی به کارگاه دیتأکمحله با  هایخیابان و کوچه ابسامانن وضعیت رسیدگی به -

 ؛و دفع پسماند جامد محله سطحی هایآب یآورجمع سیستم اصالح -

 کاری در محدوده؛و جلوگیری از بزه امنیت ویژه نیتأم منظوربهروزی های شبانهاستفاده از کاربری -

 نگی اجتماعی در میان ساکنین محله؛توسعۀ فره منظوربهاجرای طرح  کیوسک فرهنگی،  -

عاب لولۀ گاز برای هر ها واگذاری انشآن نیترمهم ۀازجملهای این محله های اساسی برای سکونتگاهزیرساخت نیتأم -

 واحد مسکونی؛ و

 ی، بر اساس نیازهای محلۀ زورآباد.های بهداشتی و آموزشافزایش سطح و سرانۀ کاربری -
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 منابع

غیررسمی  هایسکونتگاهانتخاب راهکار مناسب ساماندهی (. 1394ارژنگی مستعلی بیگلو، حجت؛ محمدی، علیرضا ) -

صص  .1، شماره 1مطالعات شهری و روستایی، دوره  اندازچشم، فصلنامه چندمعیاره یریگمیتصم یهاروشبا استفاده از 

75-61. 

 زاده، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه.سید حسین بحرینی و بهناز امین، مترجم: زبان  منظر(. 1387اسپیرن، ویستون. ) -

های اجتماعی و راهکارهای تعدیل آن )مطالعه اسکان غیررسمی؛ ناهنجاری(. 1389اسالمی راد، قربان؛ قاسمی، یاسر ) -

 .107-117صص  .3، شماره 2زاگرس، سال  اندازچشم، فصلنامه جغرافیایی موردی: شهر بهشهر(

تحلیل سناریوهای اسکان غیررسمی در شهرهای (. 1400، علی؛ سرور، رحیم )ینیالدشمسر، محمود رضا؛ ایمان پو -

صص  .1، شماره 2، فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی، سال : شهر بجنورد(موردمطالعهشمال شرقی ایران )

92-77. 

های ساکنان سکونتگاه یمندتیرضایزان سنجش م(. 1398پورمحمدی، محمدرضا؛ میرزایی، علی؛ حکیمی، هادی ) -

 یزیربرنامه، فصلنامه مطالعات )مطالعه موردی: محله پاسداران تبریز( یشهر تیریمد شدهارائهررسمی از خدمات غی

 .603-585صص  .3، شماره 14انسانی، دوره  هایسکونتگاه

، محمد؛ زرافشان، محمدرضا؛ یوسفی، وحید یآبادنیحسحاتمی نژاد، حسین؛ موسوی، سیدمحمدحسین؛ حاجیان  -

، فصلنامه جغرافیا گیری اسکان غیررسمی )مطالعه موردی: محله کوی زینبیه شهر پاکدشت(بررسی علل شکل(. 1397)

 .73-86صص  .25، شماره 7و مطالعات محیطی، سال 

، 1، نشریه هفت شهر، دوره شهری و فرآیند تحول آن )قبل از انقالب اسالمی( ینینشهیحاش(. 1381حاج یوسفی، علی ) -

 .12-24صص  .8شماره 

تحلیل اثرات اسکان غیررسمی بر پایداری محالت شهری (. 1399، علی )یمؤمنحسینی، علی؛ رضایی، پژمان؛  -

 .81-111، صص 1، شماره 8سال  جغرافیایی مناطق بیابانی، یهاکاوش، مجله : محله فرودگاه شهر یزد(موردمطالعه)

 یپهنهنگاری تحوالت اسکان غیررسمی در آینده(. 1399خان محمدی، عصمت؛ سرور، رحیم؛ استعالجی، علیرضا ) -

 .149-170صص  .3، شماره 2نو در جغرافیای انسانی، سال  یهانگرش، فصلنامه تهران شهرکالنجنوبی حریم 
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42-17. 

های غیررسمی با استفاده ساکنان سکونتگاه یمندتیرضایزان واکاوی م(. 1400سهم پور، حسن؛ معروف نژاد، عباس ) -
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 .161-192صص .1
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