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  سکونتگاههاي غیررسمی.فیزیکی  و کالبدي یلی بر تنگناها و راهبردهاي توسعۀتحل
  بابل اي و پیرامونیحاشیههاي محله موردي: نمونۀ

  
  

  2، خدیجه حمیدي فیروزجایی*1کانینجفی علی اکبر
  ریزي روستایی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایراندانشیار گروه جغرافیا و برنامه1
  دانشگاه گلستان، گرگان، ایران ،ریزي شهريارشد جغرافیا و برنامه کارشناس2

  10/4/99: ؛ تاریخ پذیرش25/11/98 تاریخ دریافت:
  چکیده

مختلف در شهرها موجب شده تا بسیاري از روستاییان محل زنـدگی خـود را   هاي و زیرساختوجود امکانات 
را  وارد تـازه ن که گرانی قیمت زمـین و مسـکن مهـاجرا   ترك کرده و به شهرها مهاجرت کنند. این درحالی است 

اشـیه  در حبه ساخت سـرپناه   هاي متولیاز دستگاه مجوز اخذ و بدون کند تا به دور از چشم مسئوالن مجبور می
بـراي   چنـین و هم رسـانی اتمسئوالن در زمینـه خـدم   برايمشکالت زیادي را  شهرها اقدام کنند که به تبع آن

در ناحیـه    هـاي توسـعه   د تا ضمن بررسی چـالش سعی دار این پژوهشرو از این آورد. وجود میبه  نشیناناشیهح
ی ارائه نماید. به منظور دسـتیابی بـه ایـن    مساکن غیررسم را در راستاي توسعۀ مطالعه، راهبردهاي کلیديمورد 

و  استفاده شده و اطالعات مورد نیـاز بـه دو صـورت اسـنادي    و میدانی هدف از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی 
مـوزیرج، کتـی شـرقی و غربـی،      چهـار محلـۀ،   انش، سـاکن آماري پـژوه  گردآوري شده است. جامعۀنامه پرسش

نمونـه   بـه عنـوان جامعـۀ    از بـین آنـان  خانوار  310 ساس فرمول کوکرانبر ا که هستند محله آبادیان و سادات باغ
/ بـا روش تصـادفی سـاده    هانامه، پرسش در هر یک از چهار محله هاسپس با توجه به تعداد خانوار ند.انتخاب شد

در زان مشـارکت شـهروندان   ها نشـان داد کـه بـین میـ     نتایج حاصل از آزمون فرضیهگردید. توزیع  سیستماتیک
 99هاي مختلف تفـاوت معنـاداري تـا سـطح اطمینـان       یافتگی در محله هاي غیررسمی با میزان توسعهسکونتگاه

هاي مختلف عمرانی و خدماتی بیشتر باشـد،  نشینان در زمینهدرصد وجود دارد. یعنی هر چقدر مشارکت حاشیه
تحقیـق   نتـایج همچنین هستند. تر  تهیاف محالت توسعه شده وت از مسائل و مشکالت محالت کاستهبه همان نسب

نیـافتگی محـالت حـاکی از آن اسـت کـه عـدم        هاي اقتصـادي و اجتمـاعی بـا توسـعه     در مورد رابطه بین چالش
ترین چالش اقتصادي و همچنین عدم دسترسی به امکانـات تفریحـی،   گذاران به عنوان مهم گذاري سرمایه سرمایه

تـرین چـالش    نشینان مطرح شده است. مهمروي حاشیهجتماعی پیشترین چالش اورزشی و علمی به عنوان مهم
هـا و چـه بـه    هاي مورد مطالعه، وضعیت و کیفیت بد معابر چه به لحاظ عـرض کوچـه  اکولوژیکی و کالبدي محله

کـه نتـایج   نحـوي سیالب (سیستم اگو) اسـت. بـه   هاي دفع و کنترللحاظ بهداشتی با عنایت به فقدان زیرساخت
نتایج حاصل از  نمایند.درصد رابطۀ معناداري را تبیین می 99تا سطح اطمینان  هاي همبستگیحلیلتحاصل از 

دهـد کـه   یـافتگی نشـان مـی   روي توسـعه پـیش  هاچالشآزمون رگرسیون خطی چندگانه نیز براي تبیین میزان 
. نـد ورد بررسـی قـرار گرفت  شده تاحد قابل قبول و معناداري وابسته به متغیرهایی هستند که مهاي بررسی لفهمؤ

یـافتگی  روي توسعهرگرسیونی حاکی از آن است که تنگناهاي متعدد پیش در معادلۀمحاسبه شده ضریب تعیین 
است که  درصد وابسته به متغیرهاي دیگر 25حدود درصد وابسته به متغیرهاي مورد بررسی است و  75قریب به 

که عمدتاً محل  شهر عدم توسعۀ نواحی پیرامون یان ذکر است کهشامورد شناسایی قرار نگرفتند.  در این پژوهش
تدریج که به هاي آشفتۀنشینان، وجود بافتاسکان مهاجران روستایی هستند را باید در پایین بودن درآمد حاشیه

  اي جستجو نمود.بر بودن عمران و آبادانی مناطق حاشیهگرفته و یا روستاهاي الحاقی به شهر و هزینهشکل
  

  نشینی، بابل نتگاه غیررسمی، حاشیهچالش، راهبرد، سکو :هاي کلیدي واژه

                                                             
 alinajafi_1159@yahoo.com نویسنده مسئول:*
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  مقدمه
هـاي مهـم کـه در دوران     یکی از پدیـده : لهبیان مسئ

توسعه اتفـاق   ویژه در جوامع درحال اخیر در جهان و به
ــول   ــد غ ــیش از حــد و رش ــاده، گســترش ب ــاي  افت آس

، اجتمـاعی،  شهرهاي بزرگ و تمرکز امکانات اقتصـادي 
آن متوقف شـدن رشـد    هاست که نتیجۀآنفرهنگی در 

شــدن  ســکنهطبیعــی شــهرهاي کوچــک و خــالی از  
 در جهـان  خصوص هب شهري سریع رشد است. روستاها
 ایـن  اکثـر  از ظرفیت چشمگیري طور به توسعه  درحال
 شـان  شـهروندان  خـدمات اساسـی   تـأمین  براي شهرها
 ع،صـنای  ۀتوسع).   Cohen, 2005: 5( است گرفته پیشی
شغلی، امکانات اقتصادي و رفاه بیشـتر موجـود     فرصت

 هاي بسـیار زیـاد بـه شـهرها     در شهرها باعث مهاجرت
ــد  از آنجــایی شــده و ــدرت خری ــاجران ق ــن مه ــه ای ک

قیمت موجود در داخل شهرها را ندارنـد   هاي گران خانه
به اطراف شهر پناه آورده و اغلب بدون سـند اقـدام بـه    

باعـث ایجـاد   مسـئله  ایـن  کـه   کننـد  ایجاد مسکن می
  ه است.شد سکونتگاههاي غیررسمی در شهرها

گــرفتن فراینــد حاصــل پیشــیاســکان غیررســمی 
ــت   ــهري اسـ ــت شـ ــزایش جمعیـ ــینی و افـ  .شهرنشـ

ــکونتگا ــران  ي اههس ــمی در ای ــال در غیررس  1320س
. رشد زیـادي داشـته اسـت    1350سال  تا و شدشروع 

 شکل رایج رشد شهري ،اسکان غیررسمی یا خودجوش
بیشتر  توسعه است که اغلب، حال رهاي دردر اکثر کشو

شده اشـغال  ریزي ررسمی نه برنامهمناطق به صورت غی
اشـی از نیـاز شـدید بـه مسـکن،      ایـن امـر ن  ند وشو می
ــه ــوي گروه  ب ــوص از س ــم خص ــاي ک ــد   ه ــتدرآم    اس

)14   :  2008  , Zeilhofer.(   ــس از ورود و ــران پـ در ایـ
اسـکان غیررسـمی    پدیدة داري وابسته، ستقرار سرمایها

بـه   1342  از سالبه وجود آمد و پس از تغییرات عمده 
 و پژوهشگران در جهت حل این پدیـدة  بعد دولتمردان

ماتی زدنـد، ولـی   شوم و زشت جامعـه، دسـت بـه اقـدا    
آمـاري و   ها در حد شناخت جامعـۀ بیشتر این پژوهش

و کمتـر   گونه جوامع بـود  آوردن مشخصات ایندست هب
مشـکل شـهري فقـط     ایـن  .رداختندیل مسئله پبه تحل

ن کالبدي و فیزیکـی نبـوده و از عوامـل کـال     اي لهمسئ
 شـود  مـی ي ناشـی  ا ساختاري در سطوح ملی و منطقـه 

:  1382 ؛ شـیخاوندي،  207: 1397آرخی و همکـاران،  (
121(  .  

در این زمینه بسیاري از شهرهاي میانی از جملـه بابـل   
شهري هاي روستا اجرتمهمستثنی نبوده، به نحوي که 

هاي غیررسـمی  ترین دالیل پیـدایش سـکونتگاه   مهم از
است و از معضالت بـزرگ ایـن شـهر محسـوب      آندر 
هاي آینـده  صورت تداوم این روند در دهه شود و در می

ها اهسـکونتگ  گونهجمعیت ساکن در این روداحتمال می
ی اسـت کـه   ایـن درحـال   ،رسـد ب حد فعلـی  به دو برابر

هاي غیررسـمی اغلـب در   رش سـکونتگاه توسعه و گست
گیـرد و   هاي کشاورزي اطراف شـهر صـورت مـی    زمین

 گیرد، سازها صورت نمی  و  چون کنترل قانونی بر ساخت
تخریـب اراضـی کشـاورزي در اطـراف شـهر      بـه   منجر

ضمن بررسی تا  داردسعی  حاضر پژوهشلذا د. گرد می
 ناحیه مـورد مطالعـه بـه سـواالت زیـر     در وضع موجود 

هـاي   سامانیبراي کاهش نابرا راهکارهایی  اسخ داده وپ
   نماید:موجود ارائه 

هاي غیررسـمی تـا چـه حـدي در     سکونتگاه ساکنان -
  کنند؟ ها مشارکت میساماندهی سکونتگاه

هــاي اقتصــادي و اجتمــاعی    تــرین چــالش مهــم -
 هاي غیررسمی کدامند؟سکونتگاه

  
  مبانی نظري پژوهش

اي  می در ایران پدیـده امروزه مسئلۀ اسکان غیررس
رشــد اســت و طبــق برآوردهــاي اخیــر، جمعیــت  روبـه 

 میلیون نفر تخمین 8سکونتگاههاي غیررسمی حداقل 
پدیـدة  ). به بیان دیگـر  8 :1387 ،شود (صرافی زده می
از  ناشــی خــود موجــود شــکل در غیررســمی اســکان

بـه   مسـکن  و فضـایی  ریزي برنامه نادرست رویکردهاي
حسـاب   به شهروند عمل در و رآمدهاد کم اسکان مقولۀ

ــاوردن ــا نی ــوده آنه ــن ب ــالی اســت. ای ــه اســت درح  ک
 خود فراگیر جانبه و همه گسترده، ابعاد با نشینی حاشیه
 از تعـداد زیـادي   مـدیریتی  و علمی هاي نگرش نیازمند
ــه ــايزمینـ ــی هـ ــت علمـ ــاماندهی. اسـ ــرایط سـ  شـ

 قابـل  بخـش  مثابـه  بـه  شـهرها  حاشـیه  انـــامــنابس
 دیدگاهی ملی، و ارادة عزم به انسانی، جامعۀ از توجهی

 است نیازمند همگانی بسیج و عمومی باوري سونگر، هم
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:   1389شــیعه و همکــاران،   ؛39: 1391(غضــنفرپور، 
ــع ). 78 ــیهدر واق ــۀ ســرمایه     حاش ــه هم ــینان ک نش

ها روي مسـکن نـاقص خـویش     شان را طی سال زندگی
تهیـه   ايمسـاعدت بـر   کنند، روا نیست بدون صرف می

 مهـري قـرار گیرنـد   تـوجهی و بـی  مورد بیآنها مسکن 
)Neal, 2003: 232 .( ــن ــایج  در ای ــتا روش و نت راس

بررسی مورد بحث و در دنیا مطالعات برخی از محققان 
  گیرد:قرار می

به بررسـی عوامـل مهـم     ايدر مقاله )2005 (1گاراو
پـردازد، نتـایج    ي غیررسـمی مـی  هاء سکونتگاهدر ارتقا

هاي سـکونتگاه  بهسازي در بیانگر آن است که شپژوه
ررسمی، تأمین خدمات پایه از قبیل آب آشـامیدنی،  غی

آوري هـاي سـطحی، جمـع   سرویس بهداشتی، دفع آب
زباله، اصالح و زیرسازي معابر و تأمین مراکز آموزشـی  

  باشد.  و...  بسیار مهم می
) بـه   2011(2فـالك و ریچـارد سـلیوزاس   جوهانس

هاي غیررسـمی در شـهر   کالت سکونتگاهبینی مش پیش
ــدل   ــتفاده از م ــا اس ــالم ب ــایی و   دارالس ــاي جغرافی ه

نشـان   هـا جستیک پرداختند. نتایج پژوهشرگرسیون ل
 شکالتی مانند افزایش جمعیت، فاصلۀتوان م داد که می

حـد از   از بـیش  فادةهاي اصـلی شـهر، اسـت    زیاد از جاده
راف بــدون اســتفاده در اطــ هــاي زمــین، وجــود زمــین

ــکونتگاه ــدل   س ــب م ــتفاده از ترکی ــا اس ــاي  ها را ب ه
بینـی کـرد و در    جغرافیایی و رگرسیون لجستیک پیش
هـاي   ایـن مـدل  نتیجه مـدیران شـهري بـا اسـتفاده از     

تـري نسـبت بـه     توانند تصمیمات آگاهانه بینی می پیش
  مسائل شهري اتخاذ کنند.   

بـا عنـوان   اي  ) در مقالـه  2013(3دیوید جوردهاوس
هاي غیررسمی در شهرها به د بهسازي سکونتگاهرویکر

ــی روش ــازي شــهرك  بــراي یهــای بررس  هــاي بهس
شـهري در   منطقـۀ  دههاي در سـکونتگاه  راستانداردغی

و  مشـارکت  متکی بر رویکرد این کشور پرداخت. چهار
 سـاز  و ساخت دادن به تو اولوی ها مکان افزایش بهسازي

 نئوالمسـ  جدید است. او معتقـد اسـت امـروزه    مسکن
، ژانیـرو  ریـودو  در شـهرهاي  مختلـف  به عناوین شهري

                                                             
1. Pietro Garau 
2. Johannes Flacke & Richard sliuzas 
3. David Jordhus 

 هـاي  روش پـذیرش  شـروع بـه   تـاون  کیـپ  نـو و  دهلی
سیاســت رســمی خــود  اســناد در حــداقل، مشــارکتی

 بـا که پیشـنهادهاي او   جوردهاوس معتقد استکردند. 
و همچنین اجراي  هر شهر ارةبراي اد افزایش مشارکت

 اي غیررسـمی هه سکونتگا در جهت بهسازي روزب ةپروژ
  .مناسب است

اي با عنـوان   ) در مقاله1390( و همکاران نیا شریفی
هاي غیررسمی بـا  توانمندسازي و ساماندهی سکونتگاه

ــدي و     ــاعی، کالب ــادي، اجتم ــل اقتص ــر عوام ــد ب تأکی
 بـا  تپه شهرستان آزادشهر  غالم محلۀ درمحیطی  زیست

ت عاملی به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه علـ     روش تحلیل
گیـري اسـکان غیررسـمی، مهـاجرت، مشــکالت      شـکل 

  بوده است.واحد فقدان مدیریت  اقتصادي و
اي  ) در مقاله 1391 همچنین غضنفرپور و همکاران(

با عنوان اسکان غیررسمی چالش فـراروي شـهرها، بـه    
گیـري اینگونـه سـکونتگاهها و     بررسی چگـونگی شـکل  

 ستد عوامل تأثیرگذار بر این پدیده پرداختند. نتایج به
دهـد کـه در محلـۀ شـهرك صـنعتی      مـی   آمده نشـان 

نشــینی، پدیــده غالــب بافــت  کرمــان، پدیــدة حاشــیه
  مسکونی و اجتماعی آن است.  

) بــه تحلیـــل   1390 چیـــان ( حســینی و چینــی  
نـد.  پرداختهاي اسکان غیررسمی در شـهر اراك   ویژگی

ــره  ــر به ــی ب ــژوهش مبتن ــري ازروش پ ــاي  روش گی ه
هـاي   طـور همزمـان از داده  ترکیبی است که در آن بـه 

هاي پیمایشی جهت تحلیـل و بررسـی    ثانویه و بررسی
گیــري و گســترش  عوامــل اصــلی تاثیرگــذار در شــکل

اســکان غیررســمی شــهر اراك اســتفاده شــده اســت.  
هـاي   دهـد کـه مهـاجرت    شان مـی هاي پژوهش ن یافته
گیـري و گسـترش    شهري نقش اساسی در شـکل روستا

  ند.ها داشت این محله
  

  رسمیاسکان غیر ریف و مفاهیمتعا
رسـمی  هاي غیرنشین و یـا سـکونتگاه  اط حاشیهنق

ــون  عبــارت اســت از مکــان ــا پیرام هــایی در داخــل ی
 بوده و کافی اقد امکانات و خدماتشهرهاي اصلی که ف

درکشـورهاي در حـال   . درآمـد اسـت  کـم  ۀجاذب طبق
رســمی و  مســاکنمرزبنــدي بــین معیــار  نیــزتوســعه 
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ساخت و مجوز پروانه و نداشتن یا  داشتن و، رسمیغیر
  باشد.میسند مالکیت 

فرهنگی بـا  نشینی خردهکلیارد معتقد است حاشیه
هایی ها و هنجارهاست که در محلهاي از ارزشمجموعه

با بهداشت کم، انحرافات اجتماعی و انـزواي اجتمـاعی   
شهر  هاي فراموش شدةدیگر بخشهمراه است. به بیان

در آنجـا مناسـب   ندگی و مسـکن  هستند که وضعیت ز
برخـی   ر بعضی از نقاط بسیار نامناسب است.نیست و د

 Slumنشـینی را برگرفتـه از کلمـه    از محققان حاشـیه 
هـاي  نشـینی و محلـه  و برخـی میـان حاشـیه    دندانمی

فقیرنشــین تفــاوت قائــل هســتند. از نظــر ایــن گــروه  
شـود کـه   نشینی ساخت و سازهایی را شامل میحاشیه
رت غیرقانونی و با تخلف از مقـررات سـاختمانی   به صو

ــه ــت در گوشـ ــهر سربرافراشـ ــل اي از شـ ند و در مقابـ
ی هسـتند کـه از طریـق    یبناهـا  هـاي فقیرنشـین   محله

در  آنمتروکـه شـدن    و مجموعه عواملی مانند سن بنا
تـر  بـه بیـان سـاده   د. وضعیت غیراستاندارد قرار گرفتنـ 

گـردد  ق مـی زندگی اطـال  ینی به نوعی شیوةنشحاشیه
زندگی رایج شهري، روسـتایی و   که نسبت به سه شیوة

هـاي اقتصــادي،  عشـایري متفـاوت اسـت و بـا ویژگـی     
اي را اجتماعی مخصوص به خـود بافـت فیزیکـی ویـژه    

  .)69: 1400(سرگزي و همکاران،  آوردوجود می هب
  

  پیامدهاي مساکن غیررسمی
سـفانه  امـروزه متأ : اجتماعی و فرهنگـی پیامدهاي 

خیزتـرین  اکن غیررسـمی در حاشـیه شـهرها جـرم    مس
را بایـد در   آیند و علت آنمناطق شهري به حساب می

تـرین  ... جسـتجو نمـود. مهـم   وع فرهنگی، قومیتی وتن
عبـارت از  هاي غیررسـمی  ل اجتمـاعی سـکونتگاه  مسائ

در، زورگیـري،  دعوا و نـزاع، اعتیـاد، قاچـاق مـواد مخـ     
  باشد.می خودکشی و...

ـ  گیـري  عـدم شـکل  : ی و امنیتـی پیامدهاي سیاس
نشینان باعث هاي مدنی و غیرمتمرکز بودن حاشیهنهاد

. گـردد ات و اعتراضات غیرعقالنی میگیري تجمعشکل
هــاي نشــینان منبــع اصــلی شــورشســفانه حاشــیهمتأ

دارو معتقد اسـت   . مایکل تونداي و بی هدف هست توده

 تر از جامعـۀ هاجمـان بیشـ  مکه افراد جسـور در میـان   
پیته نیـز مـدعی اسـت کـه     گردد و ژانداء یافت میمب

زارعــی و ( شــوند مهــاجران از ســه گــروه تشــکیل مــی
  .)52: 1398 کمانرودي، ؛ 56 :1398کاران، مه
 .خواهند وضع موجود را عوض کنندافرادي که می -
 .افرادي که قدرت رهبري در آنها نهفته است -
 2005هاي سال (شایان ذکر است شورش طلبانجاه -
 فرانسه ناشی از این مسئله بود) 2007و 

  پیامدهاي فضایی و کالبدي اسکان غیررسمی
 بین محالت تشدید جدایی فضایی -
 جمعیت و ساختمان مکاافزایش تر -
 ت عمومیاکمبود خدم-
 شدن زمین و غیر بهینه هاي مختلفعدم رعایت کاربري - 

  پیامدهاي اقتصادي مساکن غیررسمی
  روستا رنی کارامد دکاهش نیروي انسا -
  يکشاورز در بخش هدر رفتن نیروي ماهر -
  ات روستاییرکود در بخش کشاورزي و کاهش تولید -
  در شهرها گسترش مشاغل کاذب -
  فعال به علت باالرفتن میزان تقاضاافزایش جمعیت غیر - 
  افزایش هزینه زندگی -
  کالت بخش مسکنشافزایش م -
 ختلف و یا افزایش ضریب جینی بین اقشار م افزایش -

  )180 :1392(شاطریان،نابرابري اقتصادي در بین مردم
  اي غیررسمیههي مطرح در سکونتگاهادیدگاه

ایـن دیـدگاه عمـدتاً خـاص     : گراالف) دیدگاه مسئله
. کشورهایی با نظام اقتصادي آزاد بـه ویـژه آمریکاسـت   

بررسی سطحی علـل و عوامـل مختلـف     به این رویکرد
  پردازد.میاسکان غیررسمی  هايبروز پدیده

ایــن دیــدگاه طیفــی از   : ب) دیــدگاه بنیــادگرا 
 گرایـی، هاي نئومارکسیسـتی از جملـه سـاخت    دیدگاه

مصرف و وابستگی شـهر جهـانی را شـامل     شهرنشینی،
  شود.می

اي به در این دیدگاه هدف ویژه: گرااه هدفج) دیدگ
 توجـۀ مسـاکن غیررسـمی مـورد     منظور حـل مسـئلۀ  

  گیرد.ار میمدیران قر
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دیدگاه مـورد   توانمندسازي اجتماعات محلید) 
شرایط کنونی کشورهاي در حـال  : استفاده در ایران

توسعه و از جمله ایران را باید در پرتو برخورد سـاختار  
داري جهـانی  سـرمایه اقتصـاد  هـا بـا نظـام    تـاریخی آن 
دولت ایـران   ترین برنامۀ. در این راستا مهمبررسی کرد
درآمـد شـهري عبـارت از    مشکالت مردم کمبراي رفع 

(آمــایش  هــاي ملــیریــزيبرنامــهســازي، طـرح آمــاده 
پیرامـون  هـاي جدیـد   سرزمین) ایجاد شهرها و شهرك

هـاي  سیاسـت شهرها و یا حتی شـهرهاي میـانی،   کالن
ــی  دهی و توانمندســازي در راســتاي ســامانتمرکززدای

تاییان مقـیم حاشـیه   شهري و یـا روسـ   درآمدکماقشار 
  )26 :1392(شاطریان،  باشندمی شهرها

توانمندسازي اجتماعات محلی رهیافتی نوین براي 
فقــر شــهري اسـت کــه دیگــر مهندســی   مســئلۀحـل  

ــا    ــرف را راهگش ــالی ص ــابع م ــق من ــاختمان و ترزی س
داند، بلکه مهندسی اجتماعی با حمایت و تسـهیل   نمی

محلــی و  هـاي غیردولتــی و  بخـش عمــومی و ســازمان 
 : 1389 (ایراندوســت، مــوردنظر اســت مشــارکت فعــال

). راهبرد توانمندسازي بـر بسـیج تمـامی امکانـات     13
بالقوه و منابع و تمـامی عوامـل بـراي ایجـاد مسـکن و      
بهبود شرایط زندگی جوامع فقیر تأکید دارد و به مردم 

رایط خانه و محـل زنـدگی   دهد که ش این فرصت را می
 شان بهبود بخشندها و نیازهای توجه به اولویتخود را با

 :1398کـاردار،   ؛247: 1399کانی و همکـاران،  نجفی(
349.(  

 اًـنسبت ۀـــؤلفـم توانمندسازي شهرسازي تفکر در
 مدرنیسـم  پست ریزي برنامه از برآمده که است جدیدي

 تمرکـز  عـدم  و مشارکت، عملگرایی بر مبتنی که است
ــه در ــزي برنامـ ــت ریـ ). Bridge, 2005: 45( اسـ

اقتصـاد و   ي ضمن توجـه ویـژه بـه مسـئلۀ    توانمندساز
راهکارهــایی عملــی را در  بایــدایجـاد اشــتغال پایــدار،  

، ن امنیت سکونت و به رسمیت شـناختن خصوص تأمی
دگیري اعتبــارات، یــاخــدمات و دسترســی بــه زمــین، 

درآمد و مانند  هاي کم فرهنگ شهروندي، مشارکت گرو
درونـی ایـن    و به اجرا درآورد و از توان هاینها ارائه کرد

 ؛72 :1398پور، (امان دبراجتماعات نهایت استفاده را ب

براي توانمندسـازي  براین اساس  ).69 :1399فصیحی، 
  هاي غیررسمی باید به نکات زیر توجه کرد:سکونتگاه

 ــاد اشـــتغال و ــاکنان  ایجـ ــارآفرینی بـــراي سـ کـ
هـاي   خصوص در بخشسکونتگاههاي غیررسمی به

ش بیکاري و اشـتغال  تولیدي کشور به منظور کاه
لـی از  هاي کاذب و انگ در اقتصاد غیررسمی و شغل

سو و افـزایش درآمـد و کـاهش فقـر و بهبـود      یک
اجتمـاعی،  کیفیت زندگی آنها و گسـترش عـدالت   

اي اجتماعی از سـوي  هه اقتصادي براي تمامی گرو
(خمــر و  بایــد در دســتور کــار قــرار گیــرد دیگــر

 .)61: 1399همکاران، 
 جدید توسـعه در  حل براي ایجاد فرایند  راه ینبهتر

هاي غیررسمی، سـاماندهی و  اجتماعات سکونتگاه
بهسازي کالبدي به همراه توانمندسازي اجتماعی، 
اقتصادي و فرهنگی اسـت و عامـل اصـلی و مهـم     

نشـینی،   براي سـاماندهی و توانمندسـازي حاشـیه   
اي  ایجاد مدیریت یکپارچه در سطوح ملی، منطقـه 

توانـد باعـث    ین امـر نـه تنهـا مـی    و محلی است. ا
کنترل مهاجرت شود، بلکه با ایجاد دیدي گسترده 
ــه ســاماندهی و   ــادي ب و همــه ســونگر، کمــک زی

هاي نامناسـب شـهرها خواهـد     افتتوانمندسازي ب
 .)15: 1398 کانی،(نجفی کرد

 هاي شیدن به شرایط زندگی در سکونتگاهبهبود بخ
ناسـب  هاي م غیررسمی که شامل ایجاد زیرساخت

الب، فاضـ هاي ارتباطی، سیستم تخلیه  د شبکهمانن
 زاده و همکــاران،شــود (ابــراهیم گــاز و تلفــن مــی

1383: 139.(  
  

  حدوده و قلمرو پژوهشم
ثانیـه   15دقیقـه و   34درجـه و   36 درهر بابـل،  ش

ثانیه طول  20دقیقه و  44درجه و  52عرض شمالی و 
بابـل تـا    .اسـت  النهار گرینویچ واقع شده شرقی از نصف

کیلومتر فاصله  210و با تهران  کیلومتر 38شهر ساري 
در قسمت غربـی بابـل قـرار دارد کـه از      . موزیرج دارد

سـر و از   آسـتانه اضی و باغـات کشـاورزي و   شمال به ار
قسمت شرق به بـابلرود و محلـه شـهرك طالقـانی و از     
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غرب به اراضـی کشـاورزي و جـاده آمـل و تهـران و از      
اي محــدود  اهللا خامنــه آیــت بلــوار قســمت جنــوبی بــه

در قسـمت جنــوب و   کتــی شـرقی و غربــی  .شـود  مـی 
 شـمال و  جنوب شرقی شهر بابل قرار دارد و از قسـمت 

اکبـرین و   محلـه بـاغ   اراضی کشاورزي و به غرب شمال
ت و اراضــی کشــاورزي تــن و از جنــوب بـه باغــا  هفـت 

و از قسـمت غربـی بـه     جنوبی شهر و روستاي علمـدار 
شاورز و محله کمانگرکال و از قسـمت شـرقی   خیابان ک

 روسـتاي  محلـه و اراضـی    به بلوار امـام رضـا و سـادات   
باشـد. سـادات محلـه در قسـمت      آباد متصل می  گرجی

جنوب شرقی و شرق شهر بابل قـرار دارد و از قسـمت   
خیـل و از قسـمت جنـوب بـه      شمال به محله درویـش 

از  آبادیــان و محلـه کتــی شـرقی و غربــی و محلـه بــاغ   
و از قسـمت   رقی به باغات و اراضی کشاورزيقسمت ش

هاي ولیعصر، بلوار امام رضـا و محـالت     غربی به خیابان
آبادیـان در   بـاغ  متصل اسـت. محلـۀ    خانهابومحله، دباغ

ی شـهر بابـل بـه مـوازات     قسمت جنوب و جنوب شرق
قـرار دارد کـه شـامل محـالت شـهرك       رضـا بلوار امـام 

. این محلـه از شـمال   تن است فرامرزي، اکبرین و هفت
به خیابان شیخ طبرسی و از قسمت غـرب بـه خیابـان    

ـ   ،دانشجو پـور و   ه خیابـان شـهید اسـماعیل   از جنـوب ب
شــرقی بــه کتــی شــرقی و غربــی و از قســمت  محلــۀ
  .شودمنتهی می رضامحله و بلوار امامسادات

  

  
  .موقعیت سیاسی بابل :1 نقشه
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  .بابل شهر مورد مطالعه يهامحله ان بابل به تفکیک بخش وشهرستموقعیت سیاسی  :2 هنقش

  
  شناسی تحقیقروش

ــوع   ــژوهش از ن ــن پ ــاربردي ای ــر روش  ک و از نظ
ــی -توصــیفی ــاري  و میــدانی اســت. تحلیل جامعــۀ آم

پژوهش، خانوارهاي سـاکن در چهـار محلـۀ، مـوزیرج،     
محلـه هسـتند    داتآبادیان و سا کتی شرقی و غربی، باغ

نفــر از بـین آنــان   310ل کـوکران  واسـاس فرمــ کـه بر 
نامه انتخـاب  عنوان جامعۀ نمونه براي تکمیل پرسش به

 چهـار محلـه   توجه به تعداد خـانوار در شدند. سپس با 
 ه بـه صـورت  نامـ ، اقدام به توزیـع پرسـش   مورد مطالعه

پرسشـنامه در سـطوح مختلـف     تصادفی ساده گردیـد. 
تهیـه  بتی) اي و نسـ (اسمی، ترتیبی، فاصله گیري اندازه
ــده ــک   ش ــا کم ــی آن ب ــه روای ــتادان دانشــگاه و ک اس

بـاخ  و پایایی آن با استفاده از آلفـاي کـرون  متخصصان 
هـا از   براي ترسیم نقشـه . درصد بدست آمد 81برابر با 

پـردازش و  بـراي   و اسـتفاده گردیـد   Arc GISافزار نرم
 نامـه، از از پرسـش  هاي مسـتخرج تجزیه و تحلیل داده

ــار ــیفی آمـ ــتنباطی و توصـ ــل  اسـ ــدمن، از قبیـ فریـ
 تحلیل )،F( تحلیل واریانس یکطرفه والیس و کروسکال

در  و تحلیل رگرسیون چندگانهاسکوئر کايهمبستگی 

   .شد استفاده Spssافزار آماري محیط نرم
  

  هاي تحقیق یافته
 نفـر  310 مجموع از: نمونه مشخصات فردي جامعۀ

دات محلـه،  خانوار ساکن در محـالت سـا   سرپرستان از
 مـورد  آبادیان و کتـی شـرقی و غربـی کـه     موزیرج، باغ

 درصـد  17مـردان و  را درصد  83 ند،گرفت قرار پرسش
. دهنـد  می را زنان تشکیل مطالعه مورد آماري جامعۀ از

نفر از جمعیت پاسخگویان متأهل  253همچنین تعداد 
 پـزوهش نتـایج  . باشـند  نفر مجرد می 57و فقط تعداد 

اول،  در رتبۀ )درصد36(ه مشاغل آزاد دهد کنشان می
ه دوم، گـرو  در رتبـۀ  )درصـد  27(شـغلی کـارگر    گروه

بـدون   فـراد سـوم، ا  در رتبۀ )درصد 20(شغلی کارمند 
شغلی کشـاورز   چهارم، گروه در رتبۀ )درصد 11( شغل

ــۀ )درصــد 5/3( ــالی  در رتب ــاغل ع ــنجم و مش ــه پ  رتب
ـ   گیرنـد. عـالوه   ششم قرار مـی  در رتبۀ )درصد3(  آن رب

درصـد سـاکنان غیررسـمی در     30محل سکونت قبلی 
گویان قبل از مهاجرت  درصد از پاسخ  70  و شهر بوده 

   .کردند به شهر در روستا زندگی می
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  نتایج و بحث
هاي پـیش رو در  بررسی موانع مشارکت و چالش

مشـارکت   بـراي بررسـی نحـوة   : مساکن غیررسـمی 
والـیس   از آزمـون کروسـکال  ساکنان در محالت هـدف  

نشـان   1شده است. اطالعات مندرج در جدول استفاده
، نشینی براي تعریض معـابر  هاي عقب لفهدهد که مؤ می

و نگهــداري  تفــاظدفـع بهداشــتی زبالــه و فاضـالب، ن  
روسـازي، درختکـاري    مجاري آب، تعمیر معـابر، پیـاده  

% 99پارك و فضاي سبز تـا سـطح    معابر و توسعۀکنار 

سی نشـان  مورد برربین محالت  در ي راتفاوت معنادار
تفــاوت تفکیــک زبالــه  مؤلفــۀ آنبــر دهــد. عــالوهمــی

در  دهـد. را نشـان مـی  درصـد   95معناداري تـا سـطح   
آوري زباله و مبلمان شهري  هاي جمعمؤلفهضمن براي 

 مـده اسـت.  انیدسـت  معناداري بـه تفاوت قابل قبول و 
آمـده  دسـت هاي بـ شایان ذکر است که میـانگین رتبـه  

میـزان مشـارکت هـر یـک از سـاکنان در       دهندةننشا
  نواحی مورد مطالعه است.

  
 والیس میزان مشارکت  با استفاده از آزمون کروسکالمیانگین  مقایسۀ :1 جدول

درجه   اسکوئر ضریب کاي  مولفه  ردیف
  آزادي

ضریب 
میانگین   محالت  معناداري

  اي رتبه

  000/0(**)  3  322/44  نشینی براي تعریض معابر عقب  1

  33/2  سادات محله
  90/2  موزیرج

  67/3  آبادیان باغ
  63/2  کتی شرقی و غربی

 NS( 341/0(  3  346/3  جمع آوري زباله  2

  51/3  سادات محله
  18/3  موزیرج

  70/3  آبادیان باغ
  33/3  کتی شرقی و غربی

  000/0(**)  3  094/42  دفع بهداشتی زباله و فاضالب  3

  93/2  سادات محله
  08/3  موزیرج

  04/3  آبادیان باغ
  92/1  کتی شرقی و غربی

  014/0(*)  3  643/10  تفکیک زباله  4

  02/3  سادات محله
  68/2  موزیرج

  08/3  آبادیان باغ
  17/3  کتی شرقی و غربی

  003/0(**)  3  305/14  و نگهداري مجاري آب نظافت  5

  69/2  حلهسادات م
  50/2  موزیرج

  40/3  آبادیان باغ
  69/2  کتی شرقی و غربی

  002/0(**)  3  893/14  تعمیر معابر  6

  20/3  سادات محله
  96/2  موزیرج

  02/3  آبادیان باغ
  72/3  کتی شرقی و غربی

  000/0(**)  3  638/24  روسازي پیاده  7

  13/2  سادات محله
  03/2  رجموزی

  72/2  آبادیان باغ
  79/1  کتی شرقی و غربی

  93/2  سادات محله  NS( 131/0(  3  630/5  مبلمان شهري  8
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  61/2  موزیرج
  18/2  آبادیان باغ

  11/2  کتی شرقی و غربی

پارك  درختکاري معابر و توسعۀ  9
  000/0(**)  3  974/23  و فضاي سبز

  14/3  سادات محله
  28/3  موزیرج

  4  آبادیان باغ
  14/3  کتی شرقی و غربی

  : عدم معناداريNSدرصد   95 درصد  *سطح معناداري 99 **سطح معناداري
  

، نتـایج  شـود  مشاهده می 2که در جدول  همانطور
هـا را  لفـه هر یک از مؤ میزان اهمیت حاصل از پژوهش

مـردم  ایت م رضدع فۀلدر این میان مؤ دهد ونشان می

مشـخص   برنامـۀ  فقـدان رسانی شـهرداري و   از خدمات
اي را بـه خـود   بـاالترین میـانگین رتبـه    براي مشارکت
  .است اختصاص داده

  
  هاي مورد مطالعهساکنان محلهثر بر کاهش مشارکت در بین توزیع فراوانی موانع مؤ :2جدول

یف
رد

  

  ها مولفه
  میزان اثر

ین
انگ

می
  خیلی زیاد  دزیا  تاحدي  کم  خیلی کم  

  55/2  71  19  54  33  133  پایین بودن سطح سواد و آگاهی  1
  22/2  15  37  57  95  106  عدم استطاعت مالی  2
  79/2  61  42  44  99  64  به مشارکت مردم اهمیت ندادن مسئوالن  3
  45/3  76  105  51  39  39  نعدم وجود اعتماد مردم به مسئوال  4
  99/3  112  125  36  32  5  مردماقتصادي براي  –عدم منفعت اجتماعی   5
  53/2  9  109  43  28  121  نبود برنامه مشخص براي مشارکت  6
  56/2  8  115  38  31  118  رسانی به شهروندان ضعف در اطالع  7
  14/2  14  30  52  104  110  رسانی شهرداري عدم رضایت مردم از خدمات  8

  

نتایج حاصل از آزمون رگرسـیون خطـی چندگانـه    
یـافتگی  روي توسعهپیش تنگناهایزان نیز براي تبیین م

شـده تاحـد قابـل    هاي بررسـی لفهدهد که مؤنشان می
هسـتند کـه    یرهـایی متغقبول و معناداري وابسـته بـه   

کــه رضــایت بــه نحــوي د.مــورد بررســی قــرار گرفتنــ
ذکر  شایانمدیران بسیار پایین است. از  نشینان حاشیه

  سـبه محارگرسـیونی   است که ضریب تعیین در معادلۀ
ــده  ــه  ش ــاکی از آن اســت ک ــیشح ــاي پ روي تنگناه
رهـاي  وابسته به متغیدرصد  75قریب به  یافتگی توسعه

بــه درصــد وابســته  25حــدود اســت و  مــورد بررســی
مـورد شناسـایی    متغیرهایی است که در ایـن پـژوهش  

نـواحی   تـر عـدم توسـعۀ   . به عبارت سـاده ندقرار نگرفت
ــاجران  محــل اســکان کــه عمــدتاً پیرامــونی شــهر مه

ــتند   ــتایی هس ــد    راروس ــودن درآم ــایین ب ــد در پ بای
روسـتاهاي   هـاي آشـفتۀ  نشـینان، وجـود بافـت    حاشیه

بر بودن عمران و آبادانی مناطق الحاقی به شهر و هزینه
 )5 و 4 ،3(جداول اي جستجو نمود حاشیه

  
 طی چندگانه خرگرسیون با استفاده از یافتگی روي توسعهها پیشچالشمیزان  محاسبۀ :3 جدول

Model   ضریب R  ضریب  
 R Square  Adjusted R Square  Std. Error of the 

Estimate  
1  a828/0  749/0  713/0  31414/2  

a. Predictors: (Constant), a1, a2 .a3 
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  دررگرسیون خطی چندگانه ANOVA تحلیل واریانس/  :4جدول 

 میانگین مربعات  Fآماره  سطج معناداري
(Mean Square)  

 Sum of  درجه آزادي
Squares Model 

008/0b 168/21 836/98 
924/4 

3 
14 
17 

431/298 
520/78 
943/375 

Regression 
Residual 

Total 
a. Dependent Variable: x1 
b. Predictors: (Constant), a3, a1, a2 

  

  نتایج رگرسیون خطی چندگانه :5جدول 

سطج 
 معناداري

   Tآماره 
Standardized 
Coefficients 

Unstandardized 
Coefficients Model 

Beta Std. Error B 
003/0 
006/0 
017/0 
374/0 

116/7 
068/1 
696/1 
161/0- 

334/0 
583/0 
043/0 

147/1  
818/1 
892/0 
571/0 

067/0 
834/0 
567/1  
083/0 

  مقادیر ثابت
 و به تبع آن مشارکت پایین خانوارها میزان پایین درآمد

  اقیهاي الحدلیل آشفتگی بافت دمات زیربنایی بههزینه باالي خ
 ايشیهی حاعدم توجه مدیران شهري به امور خدماتی در نواح

a. Dependent Variable: 
  

 در کننـده  تعیـین  و اساسـی  عوامل از درآمد میزان
به منظـور   .رود شمار می هر خانواده به اقتصادي پایگاه

 Fآزمـون   درآمد و هزینه در محـالت هـدف از   مقایسۀ
ــک  ــتقل ی ــایج    مس ــت. نت ــده اس ــتفاده ش ــه اس طرف

میـزان   در رابطه بـا دو مؤلفـۀ   F آمده از آزمون دست هب
. ندتفاوت معنـاداري نیسـت   دهندةدرآمد و هزینه نشان

ساکنان محـالت مـورد مطالعـه از لحـاظ      به بیان دیگر

درآمد ماهیانه و هزینه تفاوت چنـدانی بـا هـم ندارنـد.     
درآمـد   براي مؤلفۀ 328/0ناداري که سطح معطوري هب

گویاي این موضوع است که میـزان درآمـد سرپرسـتان    
د. سطح نهستهم حی چهارگانه تا حد زیادي مشابه نوا

بـا   مـورد مطالعـه نیـز   هاي زنـدگی در محـالت    هزینه
دهنـدة وضـعیت مشـابه    نشان 663/0ضریب معناداري 

  .)6 (جدول است
  

  طرفهمستقل یک  F از طریق آزمون ساکنان نواحی مورد مطالعهزینه خانوار میانگین درآمد و ه مقایسۀ :6جدول 

 F آماره  میانگین مربعات  درجه آزادي  مجموع مربعات  منبع تغییر  متغیر  ردیف
  سطح معناداري  ضریب

  مدآدر  1
  هابین گروه
  هادرون گروه

  جمع

713/6  
943/5  
010/6  

3  
306  
306  

238/2  
942/1  

  
152/1  

)NS(  328/0 

  نههزی  2
  هابین گروه
  هادرون گروه

  جمع

026/4  
759/7  
800/7  

3  
306  
309  

342/1  
536/2  259/0  )NS(  663/0 

NSعدم معناداري :  
  

 دهنــدةنشــان نیــز 7 اطالعــات منــدرج در جــدول
ــادار  ــاوت معن ــایت  تف ــزان رض ــاکنان  در می ــدي س من

 .هـاي اقتصـادي اسـت   از مؤلفه هاي مورد بررسی محله
کاالهــاي مصــرفی و   تهیــه جملــه هــا ازر مؤلفــهتبیشــ

هـاي تولیـدي،    گذاري در فعالیت خانگی، امکان سرمایه

هاي شغلی مناسب و وجـود تنـوع شـغلی     وجود فرصت
توزیع  دارند و% 99تفاوت معناداري در سطج اطمینان 

عادالنه ثروت و درآمد در نواحی شهري و قدرت خریـد  
را باال جهت تأمین مایحتـاج زنـدگی، عـدم معنـاداري     

    تبیین می نمایند.
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  والیس هاي اقتصادي با استفاده از آزمون کروسکال لفهگویان از مؤ مندي پاسخرضایت میانگین مقایسه :7جدول 
  میانگین   نام محالت  ضریب معناداري  درجه آزادي کاي اسکوئر  هامؤلفه  ردیف

تهیه کاالهاي مصرفی و   1
  005/0(**)  3  987/12  خانگی

  34/3  سادات محله
  28/3  موزیرج

  74/3  باغ آبادیان
  20/3  کتی شرقی و غربی

گذاري در  امکان سرمایه  2
  000/0(**)  3  574/31  هاي تولیدي فعالیت

  44/2  سادات محله
  05/2  موزیرج

  02/3  باغ آبادیان
  77/1  کتی شرقی و غربی

توزیع عادالنه ثروت و   3
  NS(870/0(  3  716/0  درآمد در نواحی شهري

  45/2  سادات محله
  30/2  موزیرج

  50/2  باغ آبادیان
  37/2  کتی شرقی و غربی

قدرت خرید باال جهت   4
  NS(177/0(  3  928/4  تأمین مایحتاج زندگی

  13/2  سادات محله
  83/1  موزیرج

  2  باغ آبادیان
  19/2  کتی شرقی و غربی

اي شغلی ه وجود فرصت  5
  000/0(**)  3  043/20  مناسب

  97/1  سادات محله
  88/1  موزیرج

  51/2  باغ آبادیان
  70/1  کتی شرقی و غربی

  000/0(**)  3  549/13  وجود تنوع شغلی  6

  98/1  سادات محله
  98/1  موزیرج

  74/2  باغ آبادیان
  19/2  کتی شرقی و غربی

  : عدم معناداريNSدرصد  99 سطح معناداري**
       

هـاي  لفهه شد مؤکه در جدول زیر اشارطوريهمان
 دهنـدة نشـان  اجتماعی نیـز در نـواحی مـورد مطالعـه    

بـه   .اسـت  درصـد  99 اطمینان تفاوت معنادار تا سطح
کجروي اجتماعی، عدم وجود مسـجد   گویهاي که گونه

و تکایا، عـدم دسترسـی بـه امکانـات آموزشـی، تنـوع       
وجود امنیـت عمـومی    تی، تعارض فرهنگی و عدمقومی

هـاي پـایین    لفـه مؤ درصد و 99تا سطح  تفاوت معنادار
ــه و      ــود کتابخان ــدم وج ــیالت، ع ــطح تحص ــودن س ب

و عـدم   دهنـد را نشان مـی  درصد 95 تفاوتفرهنگسرا 
داراي تفـاوت قابـل    نیـز دسترسی به امکانات تفریحـی  

ن ه نشـا آمـد دستههاي ب بررسی میانگین قبولی نیست.
کجـروي اجتمـاعی،    دهد کـه در ارتبـاط بـا مؤلفـۀ     می

) نسـبت بـه   80/2آبادیـان (  میانگین نظرات ساکنان باغ

دیگر کمتر بوده است. به عبارت دیگر چالش  سه محلۀ
کجروي اجتماعی در محالت مـوزیرج، کتـی شـرقی و    

آبادیـان  محله بسیار بیشتر از محلـۀ بـاغ  اداتسغربی و 
وان یک چالش مهم و جدي در ایـن  عن نمود داشته و به

آمـده از  دستههاي بشود. میانگین محالت محسوب می
عـدم  دهد کـه مؤلفـه   والیس نشان میآزمون کروسکال

داراي تفـاوت معنـادار تـا سـطح      وجود مسجد و تکایـا 
تالف میانگین نظرات % است. این تفاوت ناشی از اخ99

 ۀتی شرقی و غربی نسبت به سـه محلـ  ک ساکنان محلۀ
که کتی شرقی و غربی با میـانگین  طوريهدیگر است. ب

در  88/1آبادیـان بـا میـانگین    در رتبۀ اول و بـاغ  33/2
ترتیب بـا میـانگین    محله و موزیرج بهسادات رتبۀ دوم،

  هاي سوم و چهارم قرار دارند. در رتبه 70/1و  77/1
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%  99اي که تفاوت معنادار تا سـطح   سومین مؤلفه
عدم  دهد، مؤلفۀگویان نشان می نظرات پاسخرا در بین  

هـا   میانگین. بررسی امکانات آموزشی استدسترسی به 
در  75/3محلـه بـا میـانگین    دهد کـه سـادات   نشان می

ــا میــانگین اول رتبــۀ دوم و  در رتبــۀ 71/3، مــوزیرج ب
 سوم و کتی شرقی در رتبۀ 57/3آبادیان با میانگین  باغ

گیرنـد.   رتبۀ آخر قـرار مـی   در  08/3و غربی با میانگین 
که در جدول طورتنوع قومیتی همان درارتباط با مؤلفۀ

% وجـود  99شود تفاوت معنادار تـا سـطح    مشاهده می
فوق در بین  هاي مربوط به مؤلفۀ ررسی میانگیندارد. ب

دهد میـانگین نظـرات سـاکنان     محالت هدف نشان می
 کمتـر از میـانگین   95/1کتی شرقی و غربـی بـا    محلۀ

ت دیگـر  . بـه عبـار  نظرات ساکنان سایر محـالت اسـت  

محلـه و  ع قومیتی در محالت موزیرج، ساداتتنو مولفۀ
کتی شرقی و غربی به عنـوان   آبادیان بیشتر از محلۀباغ

ــت. بر     ــده اس ــرح ش ــدي مط ــالش ج ــک چ ــی ی رس
تعـارض فرهنگـی نشـان     هاي مربوط به مؤلفۀ میانگین

غربـی بـا   ی و دهد که به ترتیب محالت کتـی شـرق   می
، مـوزیرج  03/3محله با میانگین ، سادات50/3میانگین 

در  54/2آبادیـان بـا میـانگین    و بـاغ  67/2با میـانگین  
بـراین بررسـی   اول تا چهارم قرار دارند. عالوه هاي رتبه

 دهد کـه در مؤلفـۀ   آمده نشان میدستههاي ب میانگین
عمـومی، میـانگین نظـرات سـاکنان     عدم وجود امنیت 

سـایر محـالت   ) نسبت بـه  35/3دیان (با میانگین آباباغ
  .  بیشتر است

  
ز اهـدف بـا اسـتفاده     هـاي هاي اجتماعی و فرهنگی در محله لشاز چا میمیانگین ساکنان غیررس مقایسه :8جدول 

 والیس آزمون کروسکال

  Chi-squer  همؤلف  ردیف
درجه 
  آزادي

ضریب 
  میانگین  نام محله  معناداري

  025/0(*)  3  314/9  صیالتپایین بودن سطح تح  1

  35/3  سادات محله
  85/3  موزیرج

  38/3  باغ آبادیان
  75/3  کتی شرقی و غربی

  000/0(**)  3  905/43  هاي اجتماعی کجروي  2

  97/3  سادات محله
  22/4  موزیرج

  80/2  باغ آبادیان
  4  کتی شرقی و غربی

  002/0(**)  3  838/14  عدم وجود مسجد و تکایا  3

  77/1  سادات محله
  70/1  موزیرج

  85/1  باغ آبادیان
  33/2  کتی شرقی و غربی

  035/0(*)  3  624/8  عدم وجود کتابخانه و فرهنگسرا  4

  47/3  سادات محله
  91/3  موزیرج

  98/3  باغ آبادیان
  51/3  کتی شرقی و غربی

ت عدم دسترسی به امکانا  5
  009/0(**)  3  597/11  آموزشی

  75/3  سادات محله
  71/3  موزیرج

  57/3  باغ آبادیان
  08/3  کتی شرقی و غربی

عدم دسترسی به امکانات   6
  NS(171/0(  3  013/5  تفریحی

  26/4  سادات محله
  98/3  موزیرج

  97/3  باغ آبادیان
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  91/3  کتی شرقی و غربی

  000/0(**)  3  720/24  میتیتنوع قو  7

  65/2  سادات محله
  95/2  موزیرج

  35/2  باغ آبادیان
  95/1  کتی شرقی و غربی

  000/0(**)  3  850/19  تعارض فرهنگی  8

  03/3  سادات محله
  67/2  موزیرج

  54/2  باغ آبادیان
  50/3  کتی شرقی و غربی

  000/0(**)  3  996/31  عدم وجود امنیت عمومی  9

  61/2  سادات محله
  32/2  موزیرج

  35/3  باغ آبادیان
  48/2  کتی شرقی و غربی

  : عدم معناداريNSدرصد  95 درصد  *سطح معناداري99**سطح معناداري
  

محیطی ناحیـه  براي تبیین اوضاع کالبدي و زیست
الیس استفاده گردیـد  ومورد مطالعه از آزمون کروسکال

کیفیـت بــد   حـاکی از آن اســت کـه   وهشنتـایج پـژ  و 
 آلـودگی صـوتی،  مسکن، وضعیت و کیفیت بـد معـابر،   

آوري  آوري سـیالب و آب بـاران، عـدم جمـع     عدم جمع

تفـاوت قابـل قبـول و    ها  زباله و عدم سازگاري کاربري
هـا  اي هر یـک از گویـه  معناداري دارند و میانگین رتبه

 اي مورد بررسـی هز محلهوضعیت هر یک ا دهندةنشان
  .)9 (جدول دنهست

  
 والیس کروسکال از  با استفاده زیست محیطی -هاي کالبدي در مورد چالش میانگین ساکنان غیررسمیمقایسه  :9جدول 

  Chi-squer  لفهمؤ  ردیف
درجه 
  آزادي

ضریب 
  میانگین  نام محله  معناداري

  001/0(**)  3  755/16  کیفیت بد مسکن  1

  70/3  سادات محله
  40/3  موزیرج

  92/2  باغ آبادیان
  73/3  کتی شرقی و غربی

  000/0(**)  3  435/15  وضعیت و کیفیت بد معابر  2

  93/3  سادات محله
  91/3  موزیرج

  45/3  باغ آبادیان
  02/4  کتی شرقی و غربی

  NS(571/0(  3  009/2  ها عرض کم معابر و کوچه  3

  70/3  سادات محله
  81/3  موزیرج

  50/3  باغ آبادیان
  63/3  کتی شرقی و غربی

  000/0(**)  3  02/39  آلودگی صوتی  4

  30/3  سادات محله
  98/2  موزیرج

  57/2  باغ آبادیان
  14/3  کتی شرقی و غربی

  29/2  سادات محله  NS(188/0(  3  785/4  آلودگی آب  5
  17/2  موزیرج
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  97/1  بادیانباغ آ
  20/2  کتی شرقی و غربی

  NS(091/0(  3  367/7  معابر وضعیت بد روشنایی  6

  41/2  سادات محله
  13/2  موزیرج

  40/2  باغ آبادیان
  91/1  کتی شرقی و غربی

آوري سیالب و آب  عدم جمع  7
  001/0(**)  3  738/15  باران

  61/3  سادات محله
  82/2  موزیرج

  44/3  باغ آبادیان
  29/3  کتی شرقی و غربی

  NS(133/0(  3  600/5  کمبود فضاي سبز و پارك  8

  91/3  سادات محله
  81/3  موزیرج

  74/3  باغ آبادیان
  39/3  کتی شرقی و غربی

  005/0(**)  3  97/12  آوري زباله عدم جمع  9

  80/2  سادات محله
  35/2  موزیرج

  07/2  غ آبادیانبا
  51/2  کتی شرقی و غربی

  NS(139/0(  3  492/5  عدم درختکاري در کنار معابر  10

  59/3  سادات محله
  76/3  موزیرج

  78/3  باغ آبادیان
  67/3  کتی شرقی و غربی

  004/0(**)  3  186/13  ها عدم سازگاري کاربري  11

  84/3  سادات محله
  33/3  موزیرج

  28/3  باغ آبادیان
  39/3  کتی شرقی و غربی

  : عدم معناداريNSدرصد  99**سطح معناداري
  

هـا و موانـع موجـود     در ادامه براي بررسـی چـالش  
 کمحالت هدف از آزمون غیرپارامتری توسعۀ رويپیش

آزمون درصدد است تا این فریدمن استفاده شده است. 
ن با چیزي که مـورد  هاي هر ستو بداند آیا مجموع رتبه

باشد بسیار متفاوت است یا خیر. اگـر تفـاوت    انتظار می
زیادي بین شرایط مورد مطالعه وجود نداشته باشـد در  

بیش مثل هم خواهند   و  ها کم این صورت مجموع رتبه
آمده دستههاي ب ). میانگین150:   1381 بود (کالنتري،

وانع توسـعه  ها و م از آزمون فریدمن در ارتباط با چالش
بر حسـب رتبـه نشـان داده شـده     که  در محالت هدف

هاي مورد لفهدرصدي بین مؤ 99حاکی از تفاوت  است
ـ   ی میـانگین بررس بررسی است. آمـده در  دسـت ههـاي ب

عـدم دسترسـی بـه     دهـد مؤلفـۀ   نشـان مـی   10جدول
ترین  به عنوان مهم 85/17  امکانات تفریحی با میانگین

گـذاري   اي عـدم سـرمایه  هـ لفـه شده و مؤچالش مطرح
کیفیت بـد  گذاران خصوصی و دولتی، وضعیت،  سرمایه
بیشترین مقـادیر را   به ترتیبکجروي اجتماعی معابر و 

 هاي بعدي قرار دارنـد.  در رتبه به خود اختصاص داده و
ــ   هــاي مولفــه بــرايآمـده  دســتههمچنـین میــانگین ب

سـجد و تکایـا   آلـودگی آب و کمبـود م   روشنایی معابر،
مـذکور چالشـی جـدي در     دهد که دو مؤلفۀ ن مینشا

 و 10جـدول ( شـوند  سطح محالت هدف محسوب نمـی 
11(.  
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  آزمون فریدمن  ها پیش روي توسعه با استفاده ازمقایسه میانگین چالش :10جدول 
  Mean Rank  ها چالش  رتبه
  85/17  عدم دسترسی به امکانات تفریحی  1
  10/17  صوصی و دولتیگذاران خ گذاري سرمایه عدم سرمایه  2
  64/16  وضعیت و کیفیت بد معابر  3
  34/16  هاي اجتماعی کجروي  4
  11/16  عدم وجود کتابخانه و فرهنگسرا  5
  16  کمبود فضاي سبز و پارك  6
  80/15  عدم درختکاري در کنار معابر  7
  76/15  ها عرض کم معابر و کوچه  8
  15/15  پایین بودن سطح تحصیالت  9
  04/15  سی به امکانات آموزشیعدم دستر  10
  65/14  ها عدم سازگاري کاربري  11
  56/14  کیفیت بد مسکن  12
  27/14  کمبود درآمد  13
  92/13  وجود بوي بد  14
  75/13  آوري سیالب و آب باران عدم جمع  15
  26/13  عدم دسترسی به وسایل نقلیه عمومی  16
  02/13  عدم دسترسی به مراکز خرید روزانه  17
  94/11  عارض فرهنگیت  18
  85/11  آلودگی صوتی  19
  44/10  عدم وجود امنیت عمومی  20
  80/9  تنوع قومیتی  21
  56/9  آوري زباله  عدم جمع  22
  21/8  وضعیت بد روشنایی  23
  98/7  آلودگی آب  24
  71/6  کمبود مسجد و تکایا  25

  
  فریدمنبررسی موانع توسعه در محالت هدف با استفاده از آزمون  :11ول جد

  ضریب معناداري درجه آزادي  کاي اسکوئر  مولفه  ردیف
  000/0(**)  25  357/328  ها و موانع توسعه چالش  1

  درصد 99**سطح معناداري
   

تــرین  از مهــم یکـی  طــوري کـه اشــاره شــد همـان 
شده از سوي ساکنان محـالت هـدف   هاي مطرح چالش
. شــعاع دسترســی بــه فضــاهاي تفریحــی اســت  عــدم

کیلـومتر بـا    3تـا   2اي  لکرد پارك محلـه استاندارد عم
خـانوار و شـعاع    1250تـا   700جمعیت تحت پوشش 

ــا  6تــا  5شــهر اســتاندارد عملکــرد پــارك  کیلــومتر ب
ر است (پورمحمدي، هزار نف 100پوشش جمعیت تحت

شـود   مشاهده می 3که در شکل طور). همان40: 1390

کتی شرقی و غربـی،   که ساکنان سه محلۀبا وجود این
محلـه از نظـر دسترسـی بـه پـارك       آبادیان و سادات باغ

مـوزیرج از   اي و پـارك شـهري و سـاکنان محلـۀ     همحل
لحاظ دسترسی به پارك شهر مشکل چنـدانی ندارنـد،   
ولی عدم وجود امکانات رفـاهی مناسـب، عـدم وجـود     
ــنگین در   ــود ترافیـــک سـ ــین وجـ ــت و همچنـ امنیـ

ضـایت  ها باعث عـدم ر  هاي منتهی به این پارك خیابان
  ساکنان محالت هدف از فضاهاي تفریحی شده است.
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  اي در شهر بابل شعاع عملکرد پارك شهر و پارك محله :1 شکل

  

  
  جغرافیایی روستاهاي پیرامون شهر بابل موقعیت :3نقشۀ 

  
تاریخی و تکـوین شـهر بابـل نشـان      بررسی سابقۀ

گرفتـه  دهد که بسیاري از مساکن غیررسمی شـکل می
اخیـر بـه خصـوص از سـال      بل در طول سدةدر شهر با

روسـتاهاي چسـبیده بـه شـهر     تاکنون با الحاق  1320
کـال،  هـاي حمـزه  ند که در این میان محلـه شکل گرفت

هـاي  کتـی در بـین سـال   کـاله، درزي محله، رضـی وك
ســر و تــن، آســتانههــاي هفــت، محلــه1345تــا 1335

هـاي  ، محلـه 1355تـا   1345هاي موزیرج در بین سال
هـاي  غربـی و شـرقی در بـین سـال    نگرکاله و کتیکما

محله هاي موزیرج سفلی، سادات، محله1365تا  1355
و  1375تـــا  1365هـــايو مالکـــاله در بـــین ســـال

به شـهر   1385تا  1375هاي خیل در بین سال درویش
ــد ــق شـ ــانروي،  ندملحـ ــن ).60: 1398(کمـ رو از ایـ

اهاي روسـت  ،گردد درآینده نه چندان دور بینی می پیش
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 کـاله، دهـک، سـیاهکاله   محلـه، خـردون  آغوزبن، ترك
کـه در   محمـدطاهر و... نیـز  آباد، سـلطان  محله، گرجی

ند، به شـهر محلـق گردنـد. از    کنار شهر بابل قرار گرفت
اینرو اتخاذ تـدابیر الزم در راسـتاي طراحـی اصـولی و     

هاي جامع شهري و رعایت کلیه قـوانین و   مناسب طرح
ناپــذیر ري ضــروري و اجتنــابمقــررات شهرســازي امــ

  ).3 (نقشۀ باشد می
ــد  همــان طــوري کــه در جــدول زیــر اشــاره گردی

راهبردهاي کلیدي توسعۀ فیزیکی مسـاکن غیررسـمی   
اسـکوئر و توزیـع   با استفاده از تحلیل همبسـتگی کـاي  

فراوانی بررسی گردید و نتایح حاصله حاکی از آن است 
عطاي آن که حمایت دولت در ساخت و ساز مساکن و ا

بهره(مسـکن مهـر) بـاالترین    هـاي کـم  به مـردم بـا وام  
عبارت دیگـر  میانگین را به خود اختصاص داده است. به

مردم از مسکن مهر استقبال بسیار زیـادي نمودنـد بـه    

درصـدي را تبیـین    99بیان دیگر مؤلفۀ مذکور رابطـه  
ترتیب حمایت دولـت بـراي ایجـاد     نمایند. سپس بهمی

انداز مسکن و وام و پس الحسنه براي هاي قرض صندوق
اشتغال بـا مشـارکت و سـرمایۀ اولیـه خـود مـردم بـا        

سـازي بـراي    بینی و زمینه، پیش45/3اي میانگین رتبه
عرضۀ زمـین کـافی در حـد توانـایی مـالی متقاضـیان       

، 35/3هاي توسعه با میـانگین   درآمد جدید در طرح کم
عـم از  مؤلفۀ کمک ویـژه بـه ایجـاد فضـاهاي جمعـی ا     

ــکونتگاههاي    ــی در سـ ــی و ورزشـ ــی، فراغتـ فرهنگـ
و مؤلفـۀ حمایـت    26/3غیررسمی موجود بـا میـانگین   

ســازي خانوارهــاي  بخـش خصوصــی و دولتــی از خانـه  
هاي بعدي در رتبه 04/3متقاضی کم درآمد با میانگین 

قرار گرفته و مقادیر قابل قبولی را بـه خـود اختصـاص    
درصـد   95اطمینـان   ها نیز تـا سـطح  دادند. این مؤلفه

  دهند.رابطۀ معناداري را نشان می
  

  اسکوئراستفاده از آزمون کاي با رسمیکالبدي مساکن غیر توسعۀ با ثربررسی رابطۀ راهبردهاي مؤ :12 جدول

خیلی  هاشاخص
 زیاد

 کم متوسط زیاد
خیلی 

 کم
میانگین 

 ايرتبه
کاي 
 اسکوئر

درجه 
 معناداري آزادي

 نتیجه
 رد دتایی

حمایت بخش خصوصـی و دولتـی از   
سازي خانوارهـاي متقاضـی کـم     خانه

 درآمد
50 85 45 90 40 04/3 652/102 4 046/0(*) *  

هـاي   ایجاد صندوقت جهت یت دولحما
ــراي  ــی ب ــس  اعطــايمحل ــداز  وام و پ ان

  مسکن و اشتغال با مشـارکت و سـرمایه  
 اولیه مردم 

88 80 43 84 15 45/3 741/132 4 012/0(*) *   

کمک ویژه به ایجاد فضـاهاي جمعـی   
ــم از  ــاي اع ــی و فض ــی، فراغت فرهنگ

 هاي غیررسمی  ورزشی در سکونتگاه
102 31 52 96 29 26/3 851/126 4 017/0(*) *  

  سازي براي عرضـه  و زمینه بینی پیش
ــایی مــالی  زمــین کــافی در حــد توان

درآمـــد جدیـــد در متقاضـــیان کـــم
  يهاي توسعه شهر طرح

93 46 64 93 14 35/3 330/129 4 015/0(*) *  

ــاز      ــاخت و س ــت در س ــت دول حمای
ــا   ــردم ب ــه م ــاي آن ب مســاکن و اعط

  هاي کم بهره (مسکن مهر) وام
151  75  38  34  12  02/4  651/178  4  000/0(**)  *   

  درصد  95 درصد  *سطح معناداري 99 **سطح معناداري
  

  يگیرنتیجهبندي و جمع
ایی گذرا و با ابعاد محدود  اسکان غیررسمی، مسئله

تولید و بسـط آن وجـود دارد    نبوده و توافقی بر بقاء، باز

هـاي   هـا و سیاسـت   حـل  که حاکی از عـدم کفایـت راه  
هـا و اقـدامات نـوینی را     شهري متداول است و رهیافت

 ساختار کهدر واقع زمانی ).6: 1381طلبد (صرافی،  می
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 از برخـی  ينـابرابر  ایجـاد  بـا  سـرمایه  توزیـع  در کالن
را  کوچـک  شهرهاي و روستاها مثل اي منطقه فضاهاي
 وابسـته،  هـاي  نظام از اي پاره خلق به نماید، می محروم
 دامـن  غیرقـانونی  سکونتگاههاي مانده، عقب اي، حاشیه

 توزیـع  هـا،  فرصـت  هاي زند. به عبارت بهتر نابرابري می
ــابع نامناســب ــروت من ــد و ث ــدم درآم ــادل ع ــاي تع  ه

 هــا و اشــکال ســاخت. آورد مــی وجــود بــه را اي منطقــه
 نــابرابري نتیجــۀ شــهري فضــاهاي نــابرابر در کالبــدي

 اصـلی  عوامـل  از اسـت. یکـی   جامعه در ثروت و قدرت
 خانوارهـا،  اقتصـادي  نابرابريو  اقتصادي گزینی جدایی
 بـین نـابرابري   مشـخص و واضـحی   رابطۀ. است درآمد

. رددا وجـود  مسـکونی  نواحی فضایی جدایی و درآمدي
 دور از بـه  زنـدگی  به تمایل محروم افراد که اي گونه به

 بـا  یـنواح در تــسکون به تمایل و داشته جامعه سایر
). Kim, 2008: 3 ( دارنـد  تـر  پـایین  مسـکن  هاي هزینه

 رأس در کـه  افـرادي  مخصـوص  ریـزي،  برنامـه  هیچگاه
کـه   است جریانی ریزي برنامه. نیست دارند قرار سازمان

 عوامــل جملــه طلبــد. از مــی را فــرادا همــۀ مشــارکت
 همسـو  و هـا  برنامـه  مقبولیـت  پایدار شهر بر تأثیرگذار

 ایـن مشـارکت   در. اسـت  مـردم  نیازهاي با ها آن بودن
 یکـی  شهر شوراي تشکیل و داشتند مهمی نقش مردم

هــاي  ســازمان تقویـت  راه در اساســی هــاي موفقیـت  از
 و مـردم  خـود  دست به شهر امور ادارة سپردن و محلی

 آنهاست. نمایندگان
امروزه مشارکت شهري در فرهنگ جدیـد توسـعه،   

هاي جوامع مدرن  جایگاه خاصی یافته و یکی از ویژگی
یـزدي و رجبـی سـناجردي،     (پـاپلی  شـود  محسوب می

و  براي ادارة هـر شـهر   افزایش مشارکت ).295: 1389
 بــه منظــور بهســازي   هــا همچنــین اجــراي پــروژ  

ي ضـــروري اســـت امـــر ســـکونتگاههاي غیررســـمی
)Jordhus, 2013:13.(    مشــارکت را بایــد فراینــدي

دانست که در آن اقدامات و ابتکارات مـردم بـه وسـیله    
شـود و در ایـن    فکر و اندیشـۀ خـود آنهـا هـدایت مـی     

کنند کـه بـراي    هایی استفاده می فرایند، از ابزار و روش
در شـهرهاي   کننـد.  آنها کنترل مؤثر خود را اعمال می

وجه به غلبۀ فرهنـگ روسـتایی همیـاري و    کوچک با ت
شـود کـه مـدیران شـهري      تعاون بسیار زیاد دیده مـی 

مشـارکتی کـه در شـهرهاي     تواننـد از ایـن روحیـۀ    می
 کوچک است در زمینۀ مدیریت شهري اسـتفاده کننـد  

؛ سجاســی قیــداري، 213: 1388(زیــاري و همکــاران، 
1398 :229  .(  

ی در وجودآمـدن سـکونتگاههاي غیررسـم    بـه علت 
درآمـدترین اقشـار    نادیـده گـرفتن کـم    شهرها، نتیجـۀ 

هاي کالن اقتصـادي و اجتمـاعی    ریزي جامعه در برنامه
ر بابل ها در شهگونه سکونتگاه رهاست. پیدایش اینشه

به طـوري کـه    شهري استهاي روستا ناشی از مهاجرت
ــات    ــورداري از امکان ــدم برخ ــل ع ــه دلی ــتاییان ب روس

نگی و همچنین یافتن شغل اقتصادي و اجتماعی و فره
مناسب به سمت شهر مهاجرت کرده و تعدادي از آنهـا  

هـاي مـرتبط    به دلیل پایین بودن سطح سواد به حرفـه 
 در این پـژوهش یررسمی اقتصاد روي آورند. با بخش غ

هـا و راهبردهـاي توسـعۀ فضـایی      شده تا چالشسعی 
ررسمی در محـالت هـدف (مـوزیرج،    هاي غیسکونتگاه

آبادیـان) مـورد    محله و بـاغ و غربی، ساداتشرقی  کتی
هـا   نتـایج حاصـل از آزمـون فرضـیه    بررسی قرار گیرد. 

ــزان مشــارکت شــهروندان در   ــین می ــه ب نشــان داد ک
یـافتگی در   سکونتگاههاي غیررسمی بـا میـزان توسـعه   

هاي مختلف تفاوت معناداري تا سـطح اطمینـان    محله
ــدر مشــارکت    99 ــر چق ــی ه درصــد وجــود دارد. یعن
هاي مختلف عمرانی و خدماتی نشینان در زمینهاشیهح

بیشتر باشد، بـه همـان نسـبت از مسـائل و مشـکالت      
تـر خواهنـد    یافتـه  شده و محالت توسعهمحالت کاسته

هاي اقتصادي و  شد. همچنین بررسی رابطه بین چالش
نیافتگی محالت بیانگر آن اسـت کـه    اجتماعی با توسعه

تـرین  اران به عنوان مهـم گذ گذاري سرمایه عدم سرمایه
چالش اقتصادي و همچنین عدم دسترسی به امکانـات  

تـرین چـالش   تفریحی، ورزشی و علمی به عنـوان مهـم  
نشینان مطـرح شـده اسـت.    روي حاشیهاجتماعی پیش

هاي مـورد  ترین چالش اکولوژیکی و کالبدي محله مهم
مطالعه، وضعیت و کیفیت بد معابر چه به لحاظ عـرض  

و چه به لحاظ بهداشتی با عنایـت بـه فقـدان    ها کوچه
هاي دفـع و کنتـرل سـیالب (سیسـتم اگـو)      زیرساخت

است.همچنین نتایج حاصل از آزمون رگرسیون خطـی  
چندگانــه بــا روش همزمــان نیــز بــراي تبیــین میــزان 
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دهـد کـه   یـافتگی نشـان مـی   روي توسعهتنگناها پیش
 شده تاحـد قابـل قبـول و معنـاداري    هاي بررسیمؤلفه

وابسته به متغیرهایی هسـتند کـه مـورد بررسـی قـرار      
دهد که  گرفتند و ضریب تعیین محاسبه شده نشان می

 75یافتگی قریب بـه  روي توسعهتنگناهاي متعدد پیش
درصد وابسته به متغیرهاي مورد بررسی است و حـدود  

درصد وابسته به متغیرهاي دیگر است کـه در ایـن    25
  گرفتند.  پژوهش مورد شناسایی قرار ن

  
  پیشنهادها

به منظـور   امع و تفصیلی شهريهاي جبازنگري طرح -
بینی فضـاهاي مناسـب بـراي تولیـد مسـکن      پیش

    قیمت کوچک، مقاوم و ارزان
رسیدگی و گسترش عدالت اجتماعی بـه روسـتاها و    -

شهرهاي کوچک و ایجاد تعادل در نقاط مختلف از 
   نظر فرهنگی، بهداشتی، اقتصادي و...

ریــزان بــه توســعه رویکــرد مــدیران و برنامــهتخــاذ ا -
  در حاشیه شهرها يزساعمودي و بلندمرتبه

هاي محروم هاي فرسوده و محلهتبدیل و تحول بافت -
شـــهري از طریـــق توانمندســـازي بـــا همکـــاري 

  ،  طدستگاههاي ذیرب
ایـن منـاطق در    انایجاد اشـتغال مولـد بـراي سـاکن     -

   .داخل و خارج بافت شهري
ایـن   انمیت شناختن و هویت دادن بـه سـاکن  رسبه  -

عنـوان   منـاطق بـه   محسوب نمودن ایـن ها و محله

    ند جامعه شهريمناطق رسمی و قانونم
شـهر و اسـکان    روستاییان به جریان مهاجرتکنترل  -

ـ     مهاجران  صـورت  هدر داخـل بافـت و یـا حاشـیه ب
 قانونمند 

زراعی  اراضی تغییر کاربري برخورد قانونی با عامالن  -
   و باغی حاشیه شهر

هـاي سـاختمانی در کنـار    جلوگیري از تخلیه نخالـه  -
معابر، اراضی بایر داخل شـهر، فضـاهاي عمـومی و    

  سبز شهري  
 خطـوط حمـل ونقـل عمـومی در     یا گسـترش  ایجاد -

  مساکن غیررسمی محله
هـاي  کاربريریزي، طراحی و مکانیابی مناسب برنامه -

  مختلف  
بـا  شـهري  حاشـیه  ري فضـاهاي  افزایش کیفیت بص -

  هامصالح و نماي ساختمان اصالح
ن کاسـ متشـکیل سـتاد توانمندسـازي و سـاماندهی      -

  غیررسمی
هـا و  اصالح معـابر و درختکـاري در حاشـیه خیابـان     -

  همچنین گسترش پارك
هــاي  افــزایش مهــارت در راســتاي اننآمــوزش ســاک -

در راستاي معیشت  و ارتقاي کیفیت زندگی شغلی
  ارپاید

، تفکیک از مبداء و زباله آوري (جمع مدیریت پسماند -
  .در حاشیه شهرها دفن در مکان مناسب)

  
  منابع

 ،، طـاهره ، بابائیـان اکبـر ، علـی کانی، نجفی، صالحآرخی .1
منظـور   یابی توان اکولوژیک شهر گرگـان بـه  ارز .1397
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