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هاي غيررسمي و ارائه راهكارهاي بهينه جهت تبيين علل شكل گيري اسكان

  ساماندهي آنها(مطالعه موردي: محله علي آباد بوكان)

  2سيامك امين زاده، 1سرور دكترهوشنگ

  استاديارگروه جغرافياوبرنامه ريزي شهري دانشگاه مراغه-1

  ريزي شهري، دانشگاه مراغه، بوكان، ايرانآموخته كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامهدانش-2

  1398/09/09:پذيرش تاريخ 1398/07/18                                                     :دريافت تاريخ

  چكيده 

اي با ابعاد كالبدي، اجتماعي، اقتصادي و فضايي گسترده، معلول شهرنشيني مدرن و گفتمان هاي غيررسمي به عنوان پديدهسكونتگاه

كشد و سبب توسعه ناهمگون و نابرابري مناطق شهري پيشرفت در عصر روشنگري است كه الگوي توسعه پايدار شهري را به چالش مي

باشد و شهرهاي رو به رشد مي شود. در ايران نيز همانند بسياري از كشورهاي جهان، اين پديدهامكانات و تسهيالت موجود مينسبت به 

هاي غيررسمي در بوكان محله كشور را با مسايل جدي روبرو ساخته است. شهر بوكان نيز از اين قاعده مستثني نيست. از جمله سكونتگاه

پيمايشي  -باشد. روش تحقيق عليگيري اين محدوه اسكان غيررسمي مياين پژوهش شناسايي و تبيين علل شكل باشد. هدفآباد ميعلي

هاي آماري (تي تك اند. به منظور پاسخگويي به فرضيه پژوهش از روشها از طريق مطالعات اسنادي و ميداني به دست آمدهاست و داده

باشد كه خانوار مي 4259) و مدل سوات استفاده شده است. جامعه آماري پژوهش مشتمل بر اي، رگرسيون گام به گام، تحليل مسيرنمونه

به دست آمد. نتايج حاكي از آن  73/0خانوار به عنوان نمونه انتخاب شدند. پايايي مقياس اصلي پرسشنامه با محاسبه آلفاي كرونباخ  360

و عوامل  %49داراي بيشترين تاثير، عوامل اجتماعي با بتاي  %78آمد، با بتاي است كه عوامل اقتصادي به ويژه اشتغال و وضعيت توزيع در

اند. همچين اين پژوهش با استفاده از مدل سوات پس از شناسايي، ارزيابي آباد نقش داشتهگيري محله عليدر شكل %28سياسي با بتاي 

ي ) و عوامل خارج694/2ي(با امتيازعوامل داخل يابيارز سيترماو تشكيل  )دهايها و تهد(نقاط قوت، ضعف، فرصتبندي عوامل و طبقه

  كند.استراتژي بازنگري را جهت ساماندهي ابعاد اقتصادي، اجتماعي و سياسي شهر، ارائه مي )427/2(با امتياز

  SWOTمدل  ، آباديعلمحله  ي،سامانده ،يشهر تيريمد ،يررسمياسكان غ گان كليدي :واژه
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  مقدمه 

در سطح جهان نشانگر افزايش روزافزون جمعيت شهري نسبت به جمعيت روستايي تحوالت جمعيتي 

ن در مناطق براي اولين بار در طول تاريخ بشر، بيش از نصف جمعيت جها 2008باشد. به طوري كه در سال مي

ت ). به موازات افزايش جمعيت شهرنشين همواره مسايل و مشكالSklar, 2005: 3شهري اسكان يافتند (

مي نژاد باشد (حاتشود كه از مهمترين آنها مسئله اسكان غيررسمي ميدي در اين گونه جوامع مطرح ميجدي

ه هاي غيررسمي شامل مساكن خودرو و بدون هويت است كه در حاشي). سكونتگاه130: 1385و ديگران،

دام، كم ح بين با مصال) و واحدهاي مسكوني آ15: 1383اند (هادي زاده، شهرها به طور نامنظم، پراكنده شده

 ح زندگي). سط376: 1383دوام و فرسوده ساخته شده و تجهيزات و خدمات شهري آنها ناكافي است (كاظمي، 

 اشاره وضوعم اين به پژوهشگران مطالعات. است آن سطح هم حداقل يا فقر خط از ترپايين مناطق، اين ساكنان

 مهم سايلم و موضوعات از شهري نابسامان هايبافت توانمندسازي و ساماندهي درآمدها، كم اسكان كه دارند

 هايپديده ساير با همراه اسكان غيررسمي .)68-69: 1389صالحي و خدايي، ( است كشور شهري توسعه

 دهنده نشان و نيست محدودي ابعاد بوده و داراي گذرا پديده است. اين افزوده شهرها مشكالت بر تاثيرگذار،

 طلبدمي را هاي نوينيرهيافت و اقدامات كه است شهري متداول هايسياستگذاري و هاريزيبرنامه ناكارآمدي

 شهري جمعيت از بااليي درصد براي غيررسمي اسكان ديگر، سوي از). 86: 1387محمدي و ديگران،(

 قمناط مشكالت مهمترين از يكي). Abbott, 2002: 317( كندمي ايجاد سرپناه توسعه حال در كشورهاي

 حاشيه شهرنشيني، رشد و جمعيت افزايش با همزمان. هاستمحله اين در شهري زندگي پايين كيفيت حاشيه،

به طور  هك شدند مواجه محيطيزيست و فرهنگي اجتماعي، مسائل زمينه در به ويژه بسياري مشكالت با شهرها

  ).76: 1386كوكبي،( است شده مناطق اين در شهري زندگي كيفيت كاهش به منجر كلي

 پيامدهاي معلول كه سوم جهان كشورهاي در ويژه به اخير، هايدهه در نشينيحاشيه روزافزون گسترش

 ).234: 1390است (بازي وديگران،  كرده پيدا نمود اجتماعي هايكجروي در بارز صورت به است بوده زيادي

 گرفته صورت جواناني توسط جرايم بيشترين است، داده انجام سائوپاولو دانشگاه در 1كاردينا كه مطالعاتي طبق

 است گرديده خشونت در تسهيل سبب ايگونه به محروميت و كنندمي زندگي محروم مناطق در كه

)Caradina, 2000: 34كه دانندمي شهر به روستاييان مهاجرت از ناشي را آن اجتماعي كارشناسان ). اكثر 

                                           
1. Nancy Caradia 
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 روستايي كار نيروي مهاجرت. است شده شهرها اطراف در ايزاغه و ناهمگون هايتيپ آمدن وجود به سبب

 جوامع). 37: 1381ايماني جاجرمي،( گرددمي كالنشهري حومه در غيررسمي اسكان پيدايش سبب شهر، به

 يك نظر از شهرها نامنظم گسترش كه طوري به. اندكرده پيدا گسترش شهر مركز از دور هاييگروه در جديد

 مستقل و هستند جهاني) نشينهاي حاشيهگروه( الگوها اين. است درآمده بدخيم ضايعه يك شكل به پزشك

 19-1 :2008(شوندمي يافت ايقاره هر در جغرافيايي، موقعيت و اجتماعي سازمان فرهنگ، مقياس، از

,Hern .(جمعيت سوم يك حدود متحد منتشر كرد، ملل سازمان بشر اسكان مركز 2003 كه سال گزارشي بنابر 

 3 و از هر )Dubovyk et al, 2011: 235(كنند مي زندگي ايحاشيه هاي غيررسمي وسكونتگاه در جهان

 غير هايسكونتگاه و شهرها حاشيه مناطق در را خود زندگي آينده، سال 30 خالل در نفر يك جهان در نفر

جمعيت موجود  آينده سال 30 در شودمي بينيپيش و).  139: 1385اسدالهي و ناطق پور، ( كندمي طي قانوني

   ).146: 1390نقدي و زارع، (برسد  نفر ميليارد دو هاي غير رسمي بهدر اسكان

اند از آن ها تاكنون نتوانستهاست كه دولت هاي غيررسمي به معضلي تبديل شدهدر ايران نيز پديده اسكان

گردد، رشد نگران بر مي 1950گسترش آنها در جهان به دهه  هاي غيررسمي كهگيري اسكانرهايي يابند. شكل

 و جمعيت طبيعي ). افزايش264: 1387اند (برغمدي ، شمسي عنوان نموده 1340كننده آن را در ايران از دهه 

 تهران، در جمعيت ناموزون و رويهبي رشد باعث نيز ايران در شهري مناطق به روستاييان مهاجرت آن از بيش

 در كه دهدمي نشان اطالعات و ارقام نيز زمينه اين در. است شده كشور شهرهاي كالن ساير و اصفهان مشهد،

 رقم و سوم دو به اكنون پيش، سال هشتاد در كشور كل جمعيت پنجم يك حدود از شهرنشيني ميزان ايران

 ميليون 5/9 حدود از شمسي 1335 پايه سال به نسبت رشد درصد ششصد از بيش با شهرنشيني جمعيت مطلق

 در ريشه نيز ايران در نشينيحاشيه گيريشكل). 86: 1382نقدي،( است رسيده نفر ميليون 36 از بيش به نفر

از اين قاعده مستثني نيست به  بوكان نيز ).163: 1391پارسا پژوه، ( دارد شهرنشيني بسيار رشد و برونزا توسعه

 جمعيت، سريع رشد ،1365الي  1355رويه به ويژه در دهه بي ناموزون، مهاجرت كالبدي اي كه گسترششيوه

اي مناطق حاشيه محروم، انتخاب قشر بضاعتيبي در مناطق مركزي شهر، خصوص به مساكن و امالك گراني

 حد در و نامناسب مصالح با منازلي ساخت داشته است. نتيجه اين امر نيز را به دنبال آبادشهر همانند محله علي

را ... و  محيطيزيست هايآلودگي توسعه كالبدي ناموزون، جرم، افزايش و شهر چهره دگرگوني ش،خوي توان

المللي و داخلي انجام شده اي در سطح بيندر خصوص اسكان غيررسمي مطالعات گسترده. است سبب شده

  پردازيم.است كه در ادامه به آنها مي
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در كانادا  1976كه در سال  UNCHS(2ملل متحد (المللي كميسيون اسكان بشر سازمان در سطح بين

» تحقق راهبرد سرپناه مناسب براي همه«با شعار  3تشكيل گرديد و مركز اجرايي آن تحت عنوان هبيتات

 ملل سازمان زيست محيط برنامه و اسكان كميسيون مشاركت با كه ملل سازمان پايدار شهرهاي باشد. برنامهمي

 شهري فقر موضوع بار نخستين براي مشخص طور به كه كپنهاگ بيانيه چون هاييانيهبي كنار در. شوندمي تهيه

 شهري فقر با مبارزه ضرورت و توانمندسازي بر كه رسيف بيانيه بود، داده قرار تاكيد مورد را فقر شدن شهري يا

 دو هابيتات و برزيل در 1995 سال در غيررسمي شهرهاي چالش عنوان با بلوهوريزونته نشست كرد،مي تاكيد

 كم هايگروه براي ويژه به سكونت حق امنيت تامين به كه 1999 سال در شهر درباره جهاني اجالس عنوان با

 مشترك طور به 1999 سال در كه شهرها) ائتالف( اتحاديه برنامه و كندمي تاكيد فقرنشين محالت و درآمد

 مطالعات كه هستند نهادهايي جمله از). 90: 1375جواهرپور، ( گرديد اجرا هابيتات و جهاني بانك توسط

 اسكان شايد ديدگاه اولين در .اندداده انجام اسكان غيررسمي خصوصي در الملليبين سطوح در را ياعمده

 است، گرفته انجام آمريكايي شهرهاي در عمدتاً كه باشد بررسي قابل برگس المركز متحد دواير در غيررسمي

 منطقه گسترش با كه داندمي ثروتمند طبقه سكونت محل را مناطق گونه اين شهري، رشد اوليه مراحل در او

 حركت نتيجه در نمايد،مي حركت شهر مركز از خارج مناطق به ثروتمند طبقه ها،وكارخانه صنعتي و تجاري

 پايين و فقير طبقات اشغال به باراندوه ظاهري چهره با فرسوده و مخروبه صورت به مركزي باال، منطقه طبقه

   ).130: 1384شكويي و موسي كاظمي، ( آيددر مي جامعه

 باب اين در وي نمود اشاره هاروي ديويد به توانمي اندپرداخته مطالعه به زمينه اين در كه ديگر محققاني از

 ثابت، فضايي لحاظ از را زمين وي. است معروف اراضي اقتصادي خرد به كه كندمي مطرح را اراضي از استفاده

 نيازمند زندگي براي محلي به انسان چون و داندمي انسان زندگي در زياد اهميت و داراي و نقل حمل غيرقابل

 نيست دوام بي پوشاك يا خوراك مثل و است بادوام زيادي حد تا آن در مسكن ساخت مثل زمين، بهبود است،

 شرايطي اين. است رقابتي شكل به شهر موقعيت احراز جهت در شهري، مختلف هايگروه درگيري نتيجه در

 براي مانعي خود كه دهد،مي دست از را خود ارزش رسمي غير اسكان اثر در است قايل زمين براي هاروي كه

 را شهري تضادهاي وشهر، اجتماعي عدالت در هاروي .شودمي شهري هايمديريت توجه و گذاريسرمايه

                                           
1. United Nation Commission for Human Settlement 

3. Habitat  
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 :Harvey, 1973( گيرد كار به را اخالقي و فلسفي هايروش تضادها اين حل براي كوشيده و كرده بررسي

75 .(  

مطالعه  اولين. گرددمي باز 1340 دهه اواخر به مفصل طور به ايران در غيررسمي اسكان پديده مطالعه آغاز

 وزارتخانه آن اجتماعي مديريت نظر زير و 1342 سال در مسكن و آباداني وزارت تشكيل از پس يافتهسازمان

 ).22: 1382حاجي يوسفي، ( بود نشينحاشيه محالت ساكنان زندگي توصيف به معطوف بيشتر كه شد انجام

 تهران، دانشگاه اجتماعي تحقيقات و مطالعات موسسه و بودجه و برنامه سازمان همكاري با 50 دهه درآغاز

 كه قرار گرفتند مطالعه مورد كرمانشاه و همدان بندرعباس، جمله از كشور بزرگ شهر چند در هاسكونتگاه اين

 اند. دربندي شدهطبقه مسكن نوع حسب بر و شده تشريح هاسكونتگاه اين عمومي ويژگيهاي مطالعات اين در

 60 دهه اقتصادي و سياسي اطالعات ماهنامه در تدريج به آن نتايج كه پيران پرويز مطالعات مجموعه 60 دهه

 بسيار كشور در پديده اين ابعاد تبيين و غيررسمي مسكن و شهري فقر نظري مباحث غناي در شد، منتشر 70 و

 سطح ها سه سكونتگاه اين گيري شكل علل شناسايي در هايي،نظريه ارائه با وي است بوده راهگشا و موثر

 ،»ناهمگن و شتابان شهرنشيني« عنوان تحت خود مقاله در پيران .است داده قرار توجه مورد را كالن و ميانه خرد،

 بازار قالب در چيز هر از بيش را آن غيررسمي سكونتگاههاي گيريچگونگي شكل و فرايند تحليل ضمن

 و زمين شدن كاال به تبديل يكي راستا اين در را عمده دليل دو و دانسته تبيين قابل مسكن و زمين غيررسمي

 وارد مهاجرين اوليه نياز ديگري و برونزا و پيراموني توسعه شرايط تحت) حياتي و اوليه نياز دو اين( مسكن

 بزرگ، شهرهاي به مهاجرت گسترده سيل دليل به كه كندمي اشاره و است قائل پناه سر به كالنشهر به شده

 بالفعل امكان هرگز مسكن بالقوه تقاضاي از مهمي بخش زمين، بازي بورس رشد و مسكن و زمين شدن كااليي

 مانندمي باقي طبقاتي ميان اين در اما كندمي توليد را خود شهري فضاي اجتماعي طبقه هر. كندنمي پيدا شدن

 اضافه پيران .اندنبوده مسكن و زمين رسمي بازار قواعد مبناي بر خود خاص شهري فضاي به توليد قادر كه

   .گيردمي شكل مسكن غيررسمي بازار شرايطي چنين در كه كندمي

 اين اصلي و نوآوري محور، كانون غيررسمي هايسكونتگاه گيريشكل در تاثيرگذار و اصلي عوامل تببين

بنابراين اين پژوهش با هدف  است. نشده پرداخته آبادبه مطالعه در منطقه علي تاكنون كه است پژوهشي كار

 ساماندهي راهبردهاي از ل استفادهآباد، به دنباگيري محله اسكان غيررسمي عليشناسايي عوامل موثر در شكل

 جهت بهينه راهكارهاي و نهايتا ارايه محدوده اقتصادي و فيزيكي -كالبدي انساني، هايتوان افزايش جهت
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هاي پژوهش باشد. بر اين اساس فرضيهمي كيفيت زندگي اين سكونتگاه به عنوان بخشي از جامعه شهري بهبود

  گردند:به صورت زير مطرح مي

آباد گيري محله اسكان غيررسمي عليرسد كه عوامل اقتصادي، سياسي و اجتماعي در شكلبه نظر ميچنين  -

 اند.نقش داشته

 

  4مفهوم حاشينه نشيني

اجتماعي شهر ساكن هستند،  -محدوده اقتصادي حاشيه نشين به معناي اعم شامل تمام كساني است كه در    

شده     شهر ن صادي و اجتماعي  شهري اين افراد را از زادگاه خويش   اند، جاذبهولي جذب امكانات اقت ها و رفاه 

سوي قطب  صنعتي و بازارهاي كار مي كنده و به  ستند كه به منظور       هاي  ستايي ه شاند و اكثراً مهاجرين رو ك

نشين، كپرنشين و نشين، آلونك ). مناطق زاغه28: 1383پورآقايي،شوند ( راهي شهرها مي گذراندن بهتر زندگي، 

سكان غيررسمي  «تر در مفهوم كلي شده بخش» ا شرايط زندگي و     هاي مورد غفلت واقع  ستند كه  شهر ه اي از 

سكونتگاه        ست. اغلب اين  سب ا شدت پايين و نامنا سكن در آنجا به  شيه   م ضي حا ش ها بر روي ارا هر كه  اي 

شده    سيار كمي دارند واقع  شهر، زمين اند، مناطقي مانند دامنه تپهارزش ب هاي مرطوب و مردابي،  هاي اطراف 

ها و نيز مكانهايي كه  هاي فشارقوي، حاشيه رودخانه  هاي شهري، زير كابل هاي اطراف محل انباشت زباله زمين

رود، ظر فيزيكي و اجتماعي رو به زوال ميدر معرض خطر ســيل بوده اســت. در اين مناطق مســكوني كه از ن

هاي شهري نامناسب، از    بد مسكن و تسهيالت وزيرساخت    رضايت زندگي خانوادگي ناممكن است، شرايط   

سكونتگاه ويژگي ست هاي عمده چنين  ستند اين   )14: 1382زاده، (هادي هايي ا گيلبرت و همكارانش معتقد ه

كنند: تصــرف غير قانوني زمين، ســاخت ســرپناه با كمك يكديگر،   هاي زير پيروي ميها از ويژگيســكونگاه

ــاخت ــكان   5). از ديد ترنر ,1994Gilbert et al :76ها و خدمات (خانوارهاي كم درآمد و نبود زير س اس

سمي برنامه  ست كه برنامه    غير ر ستان در جوامعي ا سكن تهيد صتي براي ارائه طرحي ناظر   ريزي م ريزان آن فر

  ).8: 1381ه، آن هم براي فقراي شهري ندارند (پيران بر يافتن سرپنا

  هاي غيررسميهاي اسكانديدگاه

- يشان پرداختههاگيري پديده اسكان غيررسمي، مكاتب و انديشمندان بسياري به ارائه ديدگاهدر تبيين علل شكل

  شود.اند، كه در ادامه به انها اشاره مي

  

                                           
4. Marginalization 
5. Turner 
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  ديدگاه ليبرال

 هايسكونتگاه«است كه با مقاله مشهور خود با عنوان  6ديدگاه ليبرالي، جان اف ترنرهاي از مهمترين چهره

 شرقي جنوب و التين آمريكاي ويژه به سوم، جهان غيررسمي هاي سكونتگاهبه مطالعه » شهري كنترل شده

بود كه دولتها بايد به خودياري  آن سياستگذاري جنبه از ترنر توصيه مهمترين رو اين از. است پرداخته آسيا

). عالوه بر ترنر، Gilbert et al, 1995: 194فقرا كمك كنند تا آنان بتوانند شرايط خود را بهبود بخشند (

شناس آمريكايي نيز بر تقويت اين ديدگاه افزود و همچون ترنر از مسكن خوديار به  انسان 7ويليام مانگين

- فقرا ياد كرد. به عبارتي ديدگاه ليبرال با حقيقت (چرايي پيدايش سكونتگاه عنوان نيروي مثبتي در تامين مسكن

ههاي غيررسمي را از تبعات شود و واقعيت موجود پيدايش و گسترش سكونتگاهاي غيررسمي) درگير نمي

نده حلهايي در سطوح مختلف بسانگارد، لذا به ارائه راهنظام جهاني موجود كه در مجموع مورد قبول است، مي

ليبرال غربي، مهاجرت از روستا  . به طور كلي، اين اواخر از ديدگاه اغلب اقتصاددانان)97: 1367(پيران، كند مي

هاي داخلي، فرآيندي مهاجرت شد كهآمد و تصور ميبه شهر در فرآيند توسعه اقتصادي مطلوب به شمار مي

شوند تا نيروي كار مورد نياز رشد و خارج ميطبيعي است كه نيروي كار اضافي به تدريج از بخش روستايي 

  ).36: 1396كرباسي، توسعه صنعتي را تامين كنند (

  ديدگاه اقتصاد سياسي فضا

با  كوشديم و پردازد مي مختلف هايسكونتگاه پيدايش علل به فضا سياسي اقتصاد ليبرالي، ديدگاه برخالف

 بيروني عوامل هب تماماً را نظام اين ناهمگوني و شهري نظام در شهري تك ديدگاه، اين. شود درگير مسئله ريشه

 ساخت يعني رفمص و توزيع و توليد كار، بر حاكم ساختار تغيير در را مسئله حل و دهدمي نسبت) امپرياليسم(

 موردي و طعيمق برخورد براي دستورالعملي لذا و كندمي جو و جست جوامع بنيادين تغيير سرانجام و اقتصادي

 آنها التح بهترين در و داندنمي كارساز را مقطعي و موردي هاينسخه و ندارد غيررسمي اسكان پديده براي

 چيز هر از يشب ديدگاه اين). 97: 1367پيران، ( كندمي مخفي نيز را درد ريشه بسا چه كه پنداردمي مسكني را

 كشورهاي ويژه شرايط با برخورد در آن از خاصي شكل پيامدهاي و داري سرمايه نظام سازوكارهاي به را آن

 در و اجتماعي و توسعه اقتصادي الگوي شهرنشيني، شكل ديدگاه، اين براساس. دهدمي نسبت سوم جهان

  .)Pater and Eyvanz, 2005: 22( است پديده اين سازي زمينه شهري توسعه الگوي نتيجه

    جديد گرايان جامعه ديدگاه

 ايگروههاي حاشيه پيدايش و غيررسمي اسكان جديد، گرايان جامعه و گرا جامعه مكتب انديشمندان ديدگاه از

 و است سرمايه و كار ميان تضاد طبيعي روند عملكرد از ناشي توسعه حال در كشورهاي شهري جوامع در

 ناموزون رشد سرمايه، انباشت و تمركز يعني داري سرمايه اقتصاد نظام بر حاكم قوانين عملكرد قهري پيامد

                                           
6. John F. Turner  

7. William Mangin 
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 و شهري زندگي بين تضاد زمين،بي و دارزمين دهقانان بين اراضي تضاد( اجتماعي تضادهاي بروز و اقتصادي

 بروز داري،سرمايه جامعه ناهماهنگ تحوالت جريان در بنابراين، و است) اينها نظاير و طبقاتي تضاد روستايي،

حاجي ( است ناپذير بزرگ اجتناب شهرهاي در غيررسمي اسكان پيدايش جمله از اجتماعي مشكالت و تضادها

  ).17: 1382يوسفي،

  روش پژوهش

باشد. مي پيمايشي و علي تحقيق، انجام روش لحاظ از و ايتوسعه -كاربردي نوع از هدف نظر از پژوهش اين

 استفاده) مستقيم مشاهده و پرسشنامه مصاحبه،( ميداني و ايكتابخانه روش دو از براي گردآوري اطالعات

 هايسكونتگاه گيري شكل در كه عوامل اجتماعي، اقتصادي و اداري سياسي پژوهش اين در. است گرديده

 مساله، اين به توجه با. شد گرفته كار به پژوهش هدف به رسيدن جهت و شناسايي اندبوده دخيل غيررسمي

 و دانشگاهي نظران صاحب از نفر 35 براي و تهيه هايي) پرسشنامه1(جدول  شده شناسايي متغيرهاي براساس

 موضوع ماهيت با بودن مرتبط بر عالوه كه ترتيب اين به آنان انتخاب داليل( شهري امور اجرايي ريزان برنامه

 29 تعداد كه شد ارسال) دارند را مطالعه مورد موضوع در اجرايي و علمي تجربيات تحقيق، مطالعه مورد

 براساس ادامه در. شد مشخص داخلي كارشناسان نظر از متغيرها اهميت اساس اين بر و تكميل پرسشنامه

. شد داده قرار خانوار 360 اختيار در و تهيه آبادعلي حاشيه محله براي ايپرسشنامه شده، شناسايي متغيرهاي

 يياعتماد باال تيدهد از قابل ياست كه نشان م 73/0آزمون  نيپرسشنامه مورد نظر ا يكرونباخ برا يمقدار آلفا

  .برخوردار است

 به. شدند تحليل و تجزيه SPSS افزار نرم از استفاده با آمده بدست اطالعات پرسشگري، مرحله انجام از پس

 تحليل مدل گام، به گام رگرسيون تكنيك ،»One Sample T - test« اينمونه تي تك آزمون ترتيب اين

  اند.مورد بررسي قرار گرفته SWOT و مسير

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 سرور و امين زاده                     

 

25 

 

  

  مولفه هاي شكل دهنده اسكان هاي غير رسمي به كار رفته در پژوهش -1جدول 

 

  مولفه ها ابعاد

مي
رس

ر 
 غي

ي
ها

ن 
كا

اس
ده 

دهن
ل 

شك
ل 

الي
د

  

  معيتيج -اجتماعي 

  سرپرست خانوار

  بعدخانوار

  نسبت جنسي

  بررسي خانوار براساس مكان هاي قبلي

  بررسي عمل جابه جايي

  تحوالت جمعيتي و ميزان نرخ رشدبررسي 

  بررسي تحوالت جمعيتي و ميزان نرخ رشد

  اقتصادي

  چگونگي جرم و انحرافات اجتماعي

  ميزان باسوادي

  چگونگي سطح سواد سرپرستان خانوار

  وضعيت توزيع درامد خانوارهاي ساكن در محدوده

  ارياد -سياسي

  ساختار اشتغال

  مديريت شهري و نهاد هاي خدمات رساننگرش ساكنان به 

  نحوه دريافت پروانه از قسمت اداري شهرداري

تمركزگرايي مديريتي و محدود بودن اختيارات و قدرت 

  شهرداري

  تمركزگرايي مديريتي و محدود بودن اختيارات و قدرت شورا

  (منبع: نگارندگان)

  محدوده مورد مطالعه

نسبت به نصف النهار     يطول شرق  قهدقي 12 و درجه 46و  يعرض شمال  قهدقي 31 و درجه 36شهر بوكان در  

هكتار   35/1846شـهر بوكان با  . تاسـ  متر 1370آزاد  يايو ارتفاع آن از سـطح در  گرفته اسـت قرار  چينويگر

.  قرار گرفته است  اندوآبمي -به موازات سقز   جنوبي - يبا امتداد شمال  يبصورت خط  1380وسعت در سال   

و به شكل   يشهر وستهيبافت پ كيآباد در  يعلباشد. مي 193501،  1395جمعيت شهر طبق سرشماري سال    

رود  نهيمياز رودخانه س يناش يكيزيف يوستگيپ نيبوكان قرار گرفته است. ا به شهر در شمال دهيچسب  و يخط

  189باشد كه در  نفر جمعيت مي 28000. محله داراي بوده كه آن ها را در دو جهت متناظر هم قرار داده است 

  )1390اند. (مهندسين مشاور ماد شهر،هكتار اسكان يافته
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  موقعيت جغرافيايي محله علي آباد (منبع: نگارندگان) -1شكل 

  ها و بحث يافته

  هاي توصيفييافته

شده    360از ميان  سش واقع  ست مرد و       9/98اند، خانوار كه مورد پر سرپر صد داراي  صد داراي    1/1در در

نفره كه بيشترين درصد را داشتند و گروه     4درصد داراي بعد خانواري   89/38سرپرست زن، كه از اين تعداد   

صد ك  28/5نفره با  7خانواري  صاص داده در سخگويان  مترين مقدار را به خود اخت   87/52اند. از كل تعداد پا

سيت مرد و    صد داري جن سيت زن بوده   13/47در صد داراي جن ساس    در سي بعد خانوار بر ا اند. از لحاظ برر

صد از خانوارهايي كه در محله علي  5/42هاي قبلي، مكان شهر به آنجا      در ستند از محالت ديگر  ساكن ه آباد 

اند و شاخص مهاجرت از ديگر روستاهاي استان با ضريب صفر، به ترتيب بيشترين و كمترين        ل مكان كردهنق

  اند.درصد را به خود اختصاص داده
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  هاي مورد مطالعهآمار توصيفي شاخص -3جدول 

 آمار توصيفي

 آماره خطاي استاندارد كشيدگي واريانس معيارانحراف  ميانگين تعداد ابعاد

 -070/0 129/0  -773/0 024/0 15537/0 3451/4  360  اقتصادي

  -095/1 129/0 -249/0  043/0 20811/0 4731/4 360 اجتماعي

  -550/0 129/0 289/0  051/0 22558/0 4065/2 360 سياسي

 -960/0  129/0 475/0 019/0 13631/0 7415/3 360 اسكان

  )(منبع: يافته هاي پژوهش

  ايآزمون تي تك نمونه

ضيات پژوهش، از آزمون تي تك نمونه     سخگويي به فر ستاي پا شد.    در را ستفاده  ساب دامنه طيفي   اي ا با احت

براساس طيف ليكرت در نوسان است، اين ميزان براي تمامي ابعاد باالتر      5تا  1هاي اقتصادي كه بين  شاخص 

شرايط مطلوب (  شاخص    3از  ست و تفاوت معناداري آن نيز براي همه  شده ا ست. ) ارزيابي    ها كامال معنادار ا

ر  گيري محله اسكان غيشكل در هاي اقتصاديمولفههاي تحليل نشاندهنده نقش تعيين كننده به طوري كه يافته

  سطح  اي كه آباد بوده است. به شيوهرسمي علي

سواد  يانيدر ب ايسواد   سطه افزا به ينرخ با ستمزدها، م    يكار و ارتقا يروين يوربهره شيوا   توانديسطوح د

سكان  مهاجرت افزايش نرخ بر  ياثرات منف شكيل ا سمي  و نهايت ت شد  هاي غيرر شته با در ميان مولفه هاي  . دا

شتغال در سطح پاييني              شته است. زيرا در روستاها به دليل اينكه ا شتغار بيشترين تاثير را دا اقتصادي ساختار ا

آيند و نهايتا در باشــد لذا جمعيت روســتايي براي يافتن شــغل به ســمت نواحي شــهري به حركت در مي مي

  دهند.شت تشكيل ميهاي غير رسمي را با مناظري زحاشيه شهرها اسكان
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  هاي بعد اقتصادي در پيدايش و اسكان غيررسميبر مولفه يتك نمونه ا يآزمون ت -4جدول 

  3مطلوبيت عددي ظرفيت مورد آزمون = 

  ميانگين  مولفه

انحراف 

  معيار

مقدار 

  tآماره 

سطح 

معني 

  sigداري 

اختالف از 

  ميانگين

اختالف در سطح  ميزان

  %95اطمينان 

  حد باال  حد پايين

  02/1  59/0  25/0  000/0  45/8  69/0  25/3  ميزان باسوادي

چگونگي سطح سواد سرپرستان      

  خانوار

98/3  72/0  26/6  000/0  98/0  2/1  54/1  

  59/1  93/0  94/1  000/0  45/8  49/0  94/4  ساختار اشتغال

  59/1  74/0  54/1  000/0  58/7  79/0  54/4  مد خانوارآدر عيتوز تيوضع

 36/1 32/1 34/1 000/0 25/164 61/0 755/3 ياقتصادكل مولفه هاي بعد 

  (منبع: يافته هاي پژوهش)

هاي  به اين منظور گويهباشد.  هاي اجتماعي ميگيري اسكان غير رسمي مولفه  هاي مهم در شكل از ديگر مولفه

دهد، تحليل  نشان مي 5 همان طور كه جدول بندي شده است. دسته  5زيرگروه به شرح جدول   6مورد نظر در 

ــخگويان   ــاس آزمون  آباددر محله عليميانگين عددي از ديدگاه پاسـ اي مبين باالبودن تاثير  تك نمونه tبراسـ

هاي چگونگي جرم و باشد. اين تاثير به ويژه در شاخص  ميها عوامل اجتماعي در تشكيل اين گونه سكونتگاه  

ــاس مكان  ــي خانوارها بر اس ــاهده   انحرافات اجتماعي، بررس ــد مش هاي قبلي و تحوالت جمعيتي و نرخ رش

سي كمتر از مطلوبيت عددي مورد نظر در آزمون مي     مي سبت جن ست كه مولفه ن شد كه   شود. اين در حالي ا با

هاي اجتماعي داشته است. نتايج بدست آماده در اين بعد نشانگر  اثير را در ميان مولفهبه پيروي از آن كمترين ت

باشد كه با وجود تحوالت جمعيتي و افزايش نرخ جمعيت و افزايش بعد خانوارها مهارجتهاي  اين واقعيت مي

اشد. به دنبال   بهاي غير رسمي مي اند كه اين خود عامل اساسي در تشكيل اسكان     شهري بيشتر شده    -روستا  

شيه     سكونتگاهي چون در مناطق حا شكيل اين مناطق  شهرها قرار گرفته ت   كند.اند، امنيت نيز كاهش پيدا مياي 
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شاخص    ساب دامنه طيفي  ساس طيف ليكرت، اين ميزان براي تمامي ابعاد باالتر   بنابراين با احت هاي مذكور برا

  ها كامال معنادار است.داري آن نيز براي همه شاخص) ارزيابي شده است و تفاوت معنا3از شرايط متوسط (

  يررسميوگسترش اسكان غ شيدايدر پ ياجتماع يمولفه ها يبر رو يتك نمونه ا يآزمون ت -5جدول 

  3مطلوبيت عددي ظرفيت مورد آزمون = 

  ميانگين  مولفه

انحراف 

  معيار

مقدار 

  tآماره 

سطح معني 

  sigداري 

اختالف از 

  ميانگين

ميزان اختالف در سطح 

  %95اطمينان 

  حد باال  حد پايين

  59/1  93/0  94/1  000/0  23/8  49/0  10/3 بعد خانوار

  -49/0  -76/0  -17/0  000/0  -162/7  52/0  83/2 ينسبت جنس

  25/1  65/0  83/0  000/0  71/8  44/0  17/3 عمل جابجايي

 يخانوار بر اساس مكانها يبررس

 يقبل

22/3  62/0  36/6  000/0  22/0  25/1  57/1  

نرخ  زانيو م يتيتحوالت جمع

 رشد

65/3  79/0  93/7  000/0  35/0  79/0  05/1  

انحرافات  جرم و يچگونگ

 ياجتماع

15/4  57/0  98/6  000/0  15/1  25/1  74/1  

  49/1    35/1  47/1  000/0  29/134  542/0  3533/3 كل مولفه هاي بعد اجتماعي

  (منبع: يافته هاي پژوهش)

سمت از پژوهش مولفه   عالوه بر مولفه صادي و اجتماعي در اين ق سي را در آزمون تي     هاي ابعاد اقت سيا هاي 

مذكور با  يمولفه هااند. هاي پژوهش مورد ارزيابي قرار گرفته شــدهاي در جهت پاســخ به فرضــيهتك نمونه

از مؤلفه   كيهر  نيانگيواقع شده اند. با توجه به مقدار م  رشي) مورد پذ05/0كمتر از ( يداشتن سطح معنادار  

ــهيها و مقا   ــنجش واقع گرد  زاني) م3آنها با حد مبنا (     سـ رقم از حد مبنا     ني. هر چه ا دي عملكرد آنها مورد سـ

بعد  يبر روآزمون حاصل از  جيباشد. نتايمذكور م راتييتغ جاداي در آن بهتر عملكرد دهنده باشد نشان شتريب
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) و مقدار محاسبه   3حد مبنا ( نيب دهدينشان م  آبادي محله عليررسم يوگسترش اسكان غ   شيدايدر پ ياس يس 

شده در    sig=000ي ) اختالف معنادار2,41شده (  سبه  ساكنان به   دووجود دارد. اما مقدار محا مولفه نگرش 

تر از حد مبنا  بيش  يشهردار  يپروانه از قسمت ادار  افتينحوه درو خدمات رسان   يو نهاد ها يشهر  تيريمد

آباد  گيري اســكان غير رســمي عليبنابراين در اين بعد دو مولفه مذكور بيشــترين تاثير را در شــكل باشــد يم

  جهينت باشــد،يبنا ماز حد م -0,59اختالف  يكه مقدار محاســبه شــده دارا  يياز آنجا ت،ينها در .اندداشــته

  .داشته استن ينقش موثر يرسم ريغ ياسكان ها يريدر شكل گ ياسيبعد س ميرگييم

وگسترش اسكان  شيدايدر پ سياسي يمولفه ها يبر رو يتك نمونه ا يآزمون ت -6جدول 

  يررسميغ

  3مطلوبيت عددي ظرفيت مورد آزمون = 

  ميانگين  مولفه

انحراف 

  معيار

مقدار 

  tآماره 

سطح معني 

  sigداري 

اختالف از 

  ميانگين

ميزان اختالف در سطح 

  %95اطمينان 

  حد باال  حد پايين

 تيرينگرش ساكنان به مد

خدمات  يو نهاد ها يشهر

 رسان

216/4  869/0  565/26  000/0  216/1  126/1  307/1  

پروانه از قسمت  افتيدر نحوه

 يشهردار يادار
5634/4  625/0  426/47  000/0  564/1  499/1  629/1  

و محدود  يتيريمد ييتمركزگرا

و قدرت  اراتيبودن اخت

 يشهردار

783/1  769/0  864/31-  000/0  292/1-  371/1-  212/1-  

و محدود  يتيريمد ييتمركزگرا

 و قدرت شورا اراتيبودن اخت
9056/1  906/0  916/22-  000/0  094/1-  188/1-  005/1-  

و  يگذار استيس يابزارها

 ياتيمال
2694/2  842/0  451/16-  000/0  731/0-  818/0-  643/0-  

  -57/0  -61/0  -59/0  000/0  -92/49  52/0  9475/2 كل مولفه هاي بعد سياسي

  (منبع: يافته هاي پژوهش)
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  رگرسيون گام به گام

از  ،يررسميغ يسكونتگاه ها يريدر شكل گ ياسيو س ياجتماع ،ياقتصاد يموثر مؤلفه ها يبه منظور شناسائ

 ونياز رگرس رهايمتغ نيا يرگذاريتاث زانيمنظور رابطه و م نيگام به گام استفاده شده است. بد ونيروش رگرس

 يرسم رياسكان غ يريرا در شكل گ رياثت نيشتريب يگام به گام استفاده شده است. عوامل اقتصاد رهيچند متغ

وارد معادله شدند  رگذاريبه عنوان عوامل تاث ريگام به گام، چهار متغ رهيچند متغ ونيدر روش رگرس. داشته اند

 يرهايبا متغ يخط بيترك كير چهارگانه د يبر اساس مؤلفه ها  ينقش عوامل اقتصاد دهدينشان م جيكه نتا

 وابسته است. ريمستقل و متغ يرهايمتغ نيباال ب يمقدار نشان دهنده همبستگ نيكه ا باشديم 1وارد شده برابر با 

است.در  0,822اداري است كه داراي ضريب همبستگي  -اولين متغير مستقل وارد شده در مدل ، متغير سياسي

افزايش يافت. در  0,934به   2Rو مقدار  0,966به  R گام دوم متغير اجتماعي وارد مدل شده است كه مقدار 

افزايش يافت.  1,000يب تعيين به مرحله سوم متغير اقتصادي وارد معادله شد و مقدار ضريب همبستگي و ضر

  كنند.درصد از واريانس متغير وابسته را تعيين مي 100بر اين اساس سه متغير 

  سهم هر يك از ابعاد در رگرسيون گام به گام -7جدول 

  مراحل

  اصول سه گانه

متغير وارد 

  شده به مدل

ضريب 

همبستگي 

 Rچندگانه 

ضريب تعين 
2R  

ضريب تعيين 

  خطاي معيار  تعديل شده

  000/0  675/0  676/0  822/0  سياسي  گام اول

  000/0  933/0  933/0  966/0  اجتماعي  گام دوم

  000/0  000/1  000/1  000/1  اقتصادي  گام سوم

  هاي پژوهش)(منبع: يافته
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  تحليل مسير

 رسمي، غير سكونتگاههاي آمدن پديد در رگرسيون عوامل دخيل تكنيك كارگيري به با مسير، در روش تحليل

 عوامل اقتصادي، عوامل اجتماعي و عوامل سياسي. اين: از عبارتند عوامل اين. شدند مسير تحليل مدل وارد

 در. است شده گرفته نظر در وابسته متغير عنوان به رسمي غير سكونتگاه هاي و مستقل متغير نبه عنوا عوامل

 در و مشخص متغيرها از يك هر ) هايβبتا ( عوامل، ضرايب از يك هر مستقيم اثر ميزان اين مرحله

مستقل در  يرهايو نقش متغ تيدر مورد اهم .است شده داده غيررسمي نشان هايسكونتگاه گيريشكل

. باشندي، استاندارد شده مريمقاداين ) استفاده كرد. ازآنجا كه Betaبتا ( رياز مقاد ديبا ونيمعادله رگرس ييشگويپ

 تيقضاوت كرد. بزرگ بودن مقدار بتا نشان دهنده اهم ريمتغ ينسب تيدر مورد اهم توانيآن م قياز طر نيبنابرا

در  يكه عوامل اقتصادتوان تفسير كرد اينگونه مي ني. بنابراباشديوابسته م ريمتغ ييشگويو نقش آن در پ يسبن

 يبا بتا يررسمياسكان غ يرگيدر شكل ي)، عوامل اجتماع0,78( يبا بتا آبادي عليرسمرياسكان غ يرگيشكل

 ني) كمتر0,28( يبا بتا ياسيعوامل س تيو در نها اندشتهرا دا  ريتاث نيشتريب ياقتصاد ري) بعد از متغ0,49(

  اند.شتهداآن  يريرا در شكل گ ريتاث

هاي غيررسمي متاثر از ابعاد گيري سكونتگاهنتايج تحليل رگرسيون براي بررسي شكل -8جدول 

  اجتماعي، اقتصادي و سياسي

  مدل

 ضرايب استاندارد  استاندارد ضرايب غير

ضرايب رگرسيوني   سطح معني داري  Tمقدار 

)β(  

خطاي انحراف 

  معيار
Beta  

  000/0  17/6    127/0  787/0  متغيير وابسته

  000/0  21/23  78/0  029/0  680/0  اقتصادي

  000/0  77/10  49/0  03/0  32/0  اجتماعي

  000/0  33/27  28/0  01/0  49/0  سياسي

  هاي پژوهش)(منبع: يافته
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  SWOTمدل برنامه ريزي راهبردي (استراتژيك) 

از  زين SWOTو مدل  ديآ يم ديگوناگون پد يروهاياز تقابل ن يرسم رياسكان غ يكه سامانده يياز آنجا

 تيآن به واقع ليتحل يرسم ريدر بحث اسكان غ د،يآ يفرصت، قدرت و ضعف بوجود م د،يچهار فاكتور تهد

بار اسكان  انياثرات ز كاهشدر  يو انسان يطيمح طياستفاده از شرا يهدف از سامانده رايباشد. ز يم كترينزد

گردد. فرصت  يم ميتقس يو خارج يبه دو عامل بالقوه و بالفعل داخل SWOTمدل  جهياست. در نت يرسم ريغ

 ستميس يداخل طيو قوت ها و ضعف ها از مح ستميس طيبه عنوان دو فاكتور بالقوه از خارج مح ديها و تهد

ها هدف در اين قسمت از پژوهش شناسايي و تبيين نقاط ضعف و قوت، فرصتگردند.  يمتوجه تحول آن م

پس از مرحله اول  درباشد. براي اين منظور اختار اجتماعي، اقتصادي و سياسي شهر بوكان ميو تهديدات س

)، با استفاده از ماتريس ارزيابي قدرت، فرصت د،ينقاط ضعف، تهدشناسايي، ارزيابي و طبقه بندي عوامل (

. البته گرديداهم چهار خانه فر طيمح كيدر  )EFE)  و ماتريس ارزيابي عوامل خارجي (IFEعوامل داخلي (

نفر كارشناسان  7بنابراين طي نظرخواهي از نظر كارشناسان و خبرگان گوناگون است.  ازمندينقاط ن نيا نييتع

مدل  يها و راهبردها ياستراتژها و تهديدها تهيه شد. ها، فرصتها، ضعفمجرب ليستي از مهمترين قوت

SWOT گردد و به شكل،  ينقاط فراهم م نيا ياز تالقST،SO،WT،WO نيب ياز دهيامت وهي. شنديآيدر م 

براي تجزيه و تحليل هم زمان عوامل داخلي و خارجي از ابزاري به نام ماتريس  گردد.يم نييو چهار تع كي

هاي ارزيابي شود. براي تشكيل اين ماتريس، بايستي نمرات حاصل از ماتريسداخلي و خارجي استفاده مي

در ابعاد افقي و عمودي اين ماتريس قرار داد تا جايگاه آن مشخص گردد و بتوان عوامل داخلي و خارجي را 

باشد. در ماتريس اي مياستراتژي هاي مناسبي را اتخاذ نمود. ماتريس مورد مطالعه اين تحقيق از نوع چهارخانه

شود. با توجه ي) تعيين م4الي 2,5) و قوي (2,5الي  1اي اين نمرات در يك طيف دو بخشي ضعيف (چهارخانه

  به ماتريس داخلي و خارجي بايد استراتژي بازنگري جهت احياي محله علي آباد صورت گيرد.
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  يعوامل درون يابيارز سيماتر -9جدول 

  دارامتياز وزن  رتبه  وزن  عوامل استراتژيك داخلي

  نقاط  ضعف

 072/0  2  036/0 افزايش تراكم جمعيت در اثر مهاجر پذيري

  068/0  2  034/0 بودن سطح سواد در مقايسه با شهر اصليپايين 

  068/0  2  034/0 پايين بودن سطح سواد زنان و زنان سرپرست خانوار

  126/0  3  042/0 آهنگ فزاينده جمعيت پذيري محله به دليل ارزاني زمين و مسكن

  108/0  3  036/0 درآمد پايين خانوار نسبت به كل شهر

  148/0  4  037/0  رسمي براي كارگران سادهنبود شغل ثابت و 

  116/0  4  029/0  كاهش نرخ اشتغال در سال هاي اخير

  038/0  2  019/0  ورود به بازار كار در سنين پايين

  063/0  3  021/0  نبود حمايت مالي از طرف ارگان هاي دولتي

  03/0  2  015/0  پايين بودن سطح تحصيالت عاليه در محله

  096/0  3  032/0  ساختماني واحدهاي مسكونينداشتن پروانه 

  069/0  3  023/0 عدم برخورداري بعضي از مساكن فاقد تسهيالت

  14/0  4  035/0 فقدان فضاهاي آموزشي و فرهنگي

  096/0  3  032/0 فقدان تاسيسات درماني و پزشكي

  078/0  3  026/0 فقدان مكانيسم جمع آوري آبهاي سطحي

  046/0  2  023/0 در ميان شاغالنپايين بودن سطح سواد 

  046/0  2  023/0 بيكاري زياد زنان در سطح محله

  036/0  1  036/0 فرهنگ دوگانه به دليل مهاجرين روستايي

  نقاط قوت

  

  054/0  2  027/0 تعداد كم زن سرپرست خانوار

  064/0  2  032/0 كاهش بار تكفل در سال هاي اخير

  105/0  3  035/0 به سطح شهرارزاني قيمت زمين و مسكن نسبت 

  044/0  2  022/0 نيروي كار زياد و ارزان با فراواني زياد در محله

  032/0  2  016/0 افزايش نرخ باسوادي در سالهاي اخير

  075/0  3  025/0 انسجام اجتماعي و فرهنگي ميان خانوارها

  126/0  3  042/0 حس تعلق باالي مكاني

  093/0  3  031/0 بهسازيسطح باالي مشاركت مردمي در 

  099/0  3  033/0 مشاركت آزمايش شده در سطح محله اي

  09/0  3  030/0 امنيت باالي اجتماعي به دليل مهاجرت خانواري

  038/0  2  019/0  قابل استفاده بودن سهم باالي ابنيه

  054/0  2  027/0  تمايل باالي اساكن در صورت ساماندهي

  694/2    1  هاها و قوتمجموع ضعف

  (منبع: يافته هاي پژوهش)
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  ماتريس ارزيابي عوامل بيروني -10جدول 

  امتياز وزن دار  رتبه  وزن  عوامل استراتژيك خارجي

  تهديدها

 084/0  2  042/0 عدم هماهنگي بين نرخ رشد جمعيت و خدمات زير ساختي 

  159/0  3  053/0 افزايش جمعيت و تخريب زيست محيطي در اثر آن

  062/0  2  031/0 مهاجرتي به منطقه و عدم توانمندي مهاجرانافزايش 

  105/0  3  035/0 تقابل شاخص هاي تراكمي و آسيب پذيري اجتماعي

  099/0  3  033/0 عدم تمهيدات الزم باعث كاهش نرخ اشتغال در سالهاي اخير شده

  108/0  3  036/0  فرسودگي ساختمان ها در اثر عدم مقاوم سازي 

  099/0  3  033/0 اشتغال در بخش رسمي كمبود فرصت

  06/0  2  030/0 عدم پوشش بيمه

  056/0  2  028/0  محدوديت در خدمات زير ساختي

  064/0  2  032/0  روند مهاجرت فرستي ساير مناطق شهر به محالت اسكان غير رسمي 

  102/0  3  034/0 گسترش آسيب هاي اجتماعي در اثر كاهش اشتغالزايي

  104/0  4  026/0 باز توليد فقر در محله و گسترش آن 

  081/0  3  027/0 كاهش فزانيده اعتماد مردم ساكن به مديريت شهري  

  102/0  3  034/0 عدم هماهنگي بين ارگان هاي مديريت شهري و خدمات رسان 

  063/0  3  021/0 نگرش غلط سازمانهاي خدمات رسان و عدم نظارت آنها

  هافرصت

  

  064/0  2  032/0  فرصت مناسب اشتغالزايي به دليل جواني جمعيتوجود 

  07/0  2  035/0  سطح نازل توقع زندگي در صورت افزايش بخش هاي توليدي.

  042/0  2  021/0  برنامه ريزي براي سرپرستان خانوار سالخورده

  096/0  3  032/0  برنامه ريزي آموزشي و فني براي نسل جوان

  056/0  2  028/0  امنيت اسكان در صورت افزايش درآمد و اشتغالزاييافزايش رضايت و 

  072/0  3  024/0 برنامه ريزي در جهت افزايش اشتغال رسمي

  135/0  3  045/0 ايجاد بنگاه هاي كوچك اقتصادي در ارتباط با توانمندي محله

  096/0  3  032/0 ترغيب نهادهاي كارآفرين به سرمايه گذاري در محله

  056/0  2  028/0 توانمند نمودن جمعيت ميانسال

  102/0  3  034/0 ارزاني قيمت زمين براي سهولت تامين خدمات عمومي 

  05/0  2  025/0 ارتقا بخشي محيطي و افزايش قيمت زمين و مسكن از طريق ساماندهي

  064/0  2  032/0 ارتقا فضايي محيطي محله از طريق ساماندهي و بهسازي كالبدي محله

  114/0  3  038/0 افزايش حس امنيت با استفاده از طرح ساماندهي كالبدي

  427/2    1  هامجموع تهديدها و فرصت

  (منبع: يافته هاي پژوهش)
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 SWOTماتريس تحليل  -11جدول 

ي
ها

د 
بر

راه
 

S
O

 

و  برگزاري كارگاه هاي آموزشي و افزايش سطح ايجاد اشتغال 

 توانمندي آنها

 در جهت جذب در مشاغل رسمي و درآمد زا آموزش فني به ساكنان

 هاي مناسب در ارتقاي شغلي زنان ايجاد مكان

 بهره مندي از سطح باالي مشاركت در جهت اجراي پروژه ها 

  استفاده از حس تعلق مكان باال در راستاي اهداف 

رف بكارگيري نظريات ساكنان محله و تعامل با ديدگاه هاي آنها از ط

 مديريت شهري 

 جلوگيري از سودا گري زمين 

 ايجاد كاربريهاي چند منظوره براي انعطاف پذيري فضا  

ــطح              نايي و  سـ ــبكه معابر و خدمات زير ب ارتقا كيفيت كالبدي، شـ

 ها بر اساس سرانه هاي استانداردكاربري

  بهره مندي و تقويت مشاركت محله اي در ساماندهي  

ي 
ها

د 
بر

راه
S

T
  

گاه نمودن افراد و آموزش   ــالت    آ ها براي جلوگيري از معضـ آن

 اجتماعي

 اعمال راهبردهاي جلو گيري از تخريب محيط زيست شهري

  افزايش درآمد خانوار و جلوگيري از جذب افراد واقع در سـن كم 

  در بخش هاي غير رسمي و

 كاهش سطح توانمندي زنان و مردان در بخش اشتغال  

 اشتغال  مديريت صحيح سرمايه هاي خود محله در جهت افزايش 

ساير محالت با توجه به      ساكنان در  جلوگيري از جذب توانمندي 

 سرمايه گذاري مناسب محله اي

 افزايش مديريت خود اداري محله اي جهت اعتماد به ساكنان

يت            قاي امن ماعي در ارت ــاركت اجت باالي مشـ فاده از حس  ــت اسـ

ــاز براي جلوگيري از       ــاخت و سـ اجتماعي افزايش نظارت بر سـ

  ع طبيعي  تخريب مناب
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ر
 

ي
ها

W
O

  

مشاركت ساكنان محله در طرح هاي عمراني و افزايش احساس تعلق 

 مكاني 

 بهره مندي از توانمندي اشتغالي ساكنان محله 

 ميان گروههاي فعال شناسايي توانمندي و سطح آن در 

 بكارگيري مديريت خود اداري در آسيب هاي اجتماعي 

  ارتقاء حس تعلق مكاني با ايجاد مكانهاي جمع كننده ساكنان محله

 آموزش جهت ارتقاي مشاركت و دهياري اجتماعي 

 ساماندهي محله و هويت بخشي به آن در جهت حس تعلق مكاني

 بهبود شبكه معابر و تجهيزات شهري در ارتقاء امنيت محله اي

ا با ساختماني به ساختمان هراهكاري انديشمندانه در واگذاري پروانه 

 توجه به شرايط مالي محدوده

 بهبودي مسكن از نظر سرانه، كيفيت، زير ساخت و تسهيالت

 توسعه و ايجاد فضاي سبز و مراكز خدمات رسان بهداشتي

  ايدفع آبهاي سطحي با توجه به شرايط محله

ي 
ها

د 
بر

راه
W

T
 

 افزايش توانمندي اشتغالي زنان 

 كنترل مهاجرت جهت جلوگيري از شاخص هاي تراكمي 

 افزايش مشاركت جهت بهبود وضعيت خدمات

 بهره مندي مناسب از سرمايه هاي خود محله اي 

 هاي بيمه كار  افزايش پوشش بيمه و اجراي قانون

استفاده از نيروي محدوده تحصيلكرده در مديريت اشتغال زايي 

 محله اي

دمي ساكن در محله در تغيير نگرش افزايش توانمندي نهاد مر

 ساكنان سطح شهر به محدوده اسكان غير رسمي 

 برگزاري دوره هاي آموزشي جهت ارتقاي فرهنگي محله در ارتباط

 با تحصيالت و به تبع آن كاهش معضالت اجتماعي 

 راهكار مناسب جهت واگذاري پروانه ساخت 

در ابينه توانمندي اشتغالي ساكنان در جهت ايجاد تسهيالت 

 مسكوني 

  ارائه وام و اعتبار در صورت نوسازي و بهسازي 

  (منبع: يافته هاي پژوهش)
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(SO)  I  

  استراتژي تهاجمي

 

II )WO( 

استراتژي 

  بازنگريي

ST)  III(  

  استراتژي تنوعي

 (WT)  IV  

استراتژي   

  تدافعي

  نمره نهايي ماتريس ارزيابي عوامل داخلي و خارجي -3شكل 

 694/2 امتياز عوامل داخلي

 427/2امتياز عوامل خارجي 

5/2 
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  گيرينتيجه

باشد كه علل   يموجود در جامعه م يهابيآس  يكالبد - ييبازتاب فضا  قتيدر حق يررسم يغ يسكونتگاه ها  يريگشكل 

به  ييمهاجرت كارگران روستا  جهيو در نت يكار كشاورز  ونيكشور، اتوماس   تيجمع ندهيچون رشد فزآ  يو عوامل مختلف

ضا    سكن، توز  ندهيفزآ يشهرها و به دنبال آن تقا ضاها  رابرناب عيم ش    ،يست يز يامكانات در ف شهرن   ،ينينبود برنامه جامع 

شار كم درآمد در برنامه  ،يشهر  كپارچهي تيريفقدان مد سكن در پ  نيتأم ژهيها و به ويزيردر نظر نگرفتن اق و  شيدايم

و  يمناطق نياز توسعه چن  يريشگ يبه منظور پ ييهاها و طرحبرنامه نيضرورت تدو  از اينرودارد.  يتوسعه آن نقش مهم 

ساز  يسامانده  سم يغ يهاسكونتگاه ي و توانمند شكار م  شياز پ شيب يفعل يرر ش       شود. يآ شهرن شد  در  ينيسرعت ر

شتابان همراه بوده و   يبا روند ينيشهرنش   زين رانياست. در ا  افتهيتوسعه   ياز كشورها  شتر يدر حال توسعه ب  يكشورها 

س      نيا ضالت ب شكالت و مع شتابان م ش         يرا برا ياريروند  شهرن شد  ست. چون ر شته ا   چيبدون ه ينيشهرها به دنبال دا

ساس فكر  سعه ز      يكنترل و نظارت ،يگونه ا ست و تو شده ا ساخت يانجام  سعه ف  ر آن نبوده  يكيزيها در آن به اندازه تو

 نيدامن زده است. هدف از ا  شتر يب يررسم يغ يبه مسأله توسعه اسكان ها    رمتعارفيغ يها متيمسكن و ق  ن،يتورم زم

يجهت بهبود آنها م ياساس يارائه راهكارها تيو در نها يررسميغ يسكونتگاه ها يريگشكل ليدال ييشناسا   ،يپژوهش 

شد  ض    نيا در .با ستا فر سي       ليكه دال ديصورت ذكر گرد  نيبه ا قيتحق هيرا سيا صادي، اجتماعي و  شكل اقت   يريگدر 

سم يغ يهاسكونتگاه  ست و با مطالعات م  رگذاريتأث بوكانشهر   آبادعليدر محله  يرر   يهاداده ياكتابخانه و يدانيبوده ا

س  يفيو ك يكم يهاو با روش يالزم گردآور صل از يافته  قرار گرفتند. ليو تحل يمورد برر هاي اين پژوهش بر نتايج حا

اند.  آباد داشته گيري محله عليآباد بوكان نشان داد كه عوامل اقتصادي بيشترين تاثير را در پيدايش و شكل    روي محله علي

 حد بين دهدمي بر عوامل اقتصادي در پيدايش و گسترش اسكان غيررسمي نشان اينمونه تك تي نتايج حاصل از آزمون

سبه  مقدار ) و3( مبنا سبه  مقدار. دارد وجود ) (sig=000معناداري ) اختالف34/4( شده  محا داراي اختالف  شده  محا

صادي با بتاي      از حد مبنا مي 34/1 سير نيز عوامل اقت شد. در مدل تحليل م شكل    %78با شترين تاثير را در  گيري محله  بي

ست.        صادق ا سيون گام به گام نيز  صاص داده اند. اين نتيجه براي رگر س  جينتامورد مطالعه به خود اخت   يدانيم يهايبرر

  يشـهر  و ييخواسـتگاه روسـتا   يكه دارا دهنديم ليتشـك  ينمهاجرا شـتر يبسـاكنان كنوني علي آباد را  دهدكه ينشـان م 

ستند  سب كار  ،خانه و نيزم يخانوارها، ارزان يكاريدرآمد و ب نييح پاسط  . چراكهه صا كارگر   محل ك صو   يوكارها يخ

آن  در را انتخاب و يمحالت نيســبب شــده كه چن گر،يمناطق ددر اين محله نســبت به ســاير  ... و يررســميروزمزد و غ

بر خالف ساير عوامل كمترين تاثير را در اداري  -سازد كه عوامل سياسينتايج حاصله از پژوهش نمايان مي ساكن شوند.

) با حد مبناي  41/2اي بر روي عوامل ســياســي (اند. نمره نهايي آزمون تي تك نمونهگيري محله مورد نظر داشــتهشــكل

  %28دهد. همچين در مدل تحليل مســير عوامل ســياســي با بتاي ) را نشــان مي-59/0) اختالف معناداري (3مورد نظر (

ــكلكمترين تاثير  ــتهگيري محله عليرا در ش ــادي با اختالف معنادار  آباد داش اند. عوامل اجتماعي نيز بعد از عوامل اقتص

اي و در مدل تحليل مسير با بتاي   ) در آزمون تي تك نمونه3) با حد مبناي مورد نظر (47/4) مقدار محاسبه شده (  47/1(

شكل 48% شته ، رتبه دوم را در  ضيه پژوهش تاييد مي گيري محله مورد مطالعه دا ستفاده   گردد. اند. بنابراين فر همچنين با ا
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در اين پژوهش پس از شــناســايي، ارزيابي و طبقه بندي عوامل (نقاط قوت، ضــعف، فرصــت ها و      SWOTاز مدل 

ــي ارزيابي عوامل خارجي (     )694/2()، امتياز  IFEتهديدها)، ماتريس ارزيابي عوامل داخلي (       )، امتياز   EFEو ماتريسـ

ــب كرد، همچنين ماتريس چهار نقطه اي داخلي و خارجي(     )427/2( ) براي تجزيه و تحليل هم زمان عوامل      IEرا كسـ

داخلي و خارجي استفاده شد تا بتوان استراتژي هاي مناسبي را اتخاذ نمود. با توجه به ماتريس داخلي و خارجي جايگاه      

شهر       ساختار   سي  سيا صادي و  شماره   اجتماعي، اقت ستراتژي   از قرار گرفت. بنابراين بايد IIدر خانه  جهت   يبازنگريا

   استفاده شود.بوكان  اجتماعي، اقتصادي و سياسي شهراحياي ساختار 

اي در شهرهاي   هاي حاشيه بخش مسكن، بر ساماندهي بافت   30اجتماعي كشور در ماده   -برنامه چهارم توسعه اقتصادي  

ها را تاكيد كرده اســت. اين پژوهش نيز در راســتاي  مقاوم ســازي ســاختمانكشــور با رويكرد توانمندســازي ســاكنان و 

رســميت به بخشــيدن و پذيرش وضــعيت موجود مســكن در محله علي آباد شــهر بوكان به عنوان يك واقعيت و تامين   

  نمايد:شهري، پيشنهادات زير را ارائه مي -مسكن مورد نياز مهاجران روستا 

 اقتصادي و شغلي.هاي راه اندازي تعاوني -

 هايي در محله.ها و كارگاهاي ساكنين و به ويژه سرپرستان خانوار با برگزاري كالسهاي فني و حرفهافزايش مهارت -

سرمايه    - سهيالتي چون معافيت هاي مالياتي به  شغل اييجاد مي   اعطاي ت ساكن در محله  نمايند يا گذارن كه براي جمعيت 

 د استخدام كنند.آنها را در واحدهاي كارگاهي خو

 ها.برپايي نمايشگاه هايي از صنايع دستي ساكنين به منظور معرفي و فروش آن -

 هاي اشتغال زايي زنان به منظور تامين شغل براي اين قشر محله.ايجاد تعاوني -

سرمايه    سرمايه گذاري براي تخصصي نمودن نسل جوان در ارتباط با توانهاي محيطي با آگاهي از مكانيزم تحوالت نظام     -

 داري حاكم.

 جلوگيري از جابجايي جمعيتي به محدوده و توان مديريتي رشد و توسعه جمعيتي آن. -

 بهره گيري از هر گونه شرايط تخصصي در پيوند با دگرگوني و ارتقاء محدوده. -

  نابعم

آبادي، سال چهارم، شماره ، نشريه جهان سوم يدر كشورها يرسم ريغ كيساخت و ساز مسكن و تفك)، 1373جواهري، مهرداد ( −

15. 

هاي مسكن غير رسمي در ايران نمونه موردي: محله ) بررسي شاخص1385حاتمي نژاد، حسين، سيف الديني، فرانك و ميره، محمد ( −

 .85، زمستان 129-145، صص 58هاي جغرافيايي، شماره شيخ آباد قم، مجله پژوهش

 فياي شهري. تهران: انتشارات پيام نور.)، مباني جغرا1384شكويي، حسين و كاظمي، مهدي ( −

مديريت  -) نگاهي به پديده حاشيه نشيني و علل آن، مجموعه مقاالت همايش مسايل شهرسازي ايران، جلد دوم1383كاظمي، ليال ( −

 .374-389شهري، دانشكده هنر و معماري دانشگاه شيراز، 

 ندهي ان در جهان، شهرداري مشهد، چاپ اول، مشهد.) حاشيه نشيني و راهكارهاي ساما1382هاديزاده بزاز، مريم ( −

ها و پيامد اسكان غيررسمي و حاشيه نشيني شهري، نمونه موردي؛ كالنشهر ) ويژگي1389صالحي اميري، سيدرضا و خدائي، زهرا ( −

 .65-80، صص 3تهران، مجله بررسي مسائل اجتماعي ايران، شماره 
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ه نشيني در شهر بيرجند؛ مطالعه موردي منطقه كارگران، فصلنامه تحقيقات جغرافياييف ) بررسي تحليلي حاشي1388فر، رستم (صابري −

 .29-52، صص 24، دوره 92شماره 

 .87-75، صص 1) معيارهاي ارزيابي كيفيت زندگي در كراكز شهري، نشريه هويت شهر، شماره 1386كوكبي، افشين ( −
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