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 چکیده
 شـهرهای جهـان، از بسیاری گیردامن غیره، و کالبدی اقتصادی، اجتماعی، عمده چالش یک عنوانبه غیررسمی سکونتگاه

یـک ضـرورت ریزی راهبـردی بـرای آنئـه برنامـهلذا، لزوم توجه و ارا .باشندمی توسعهدرحال کشورهای ویژه شهرهایبه

 های غیررسـمیونتگاهسـک منظور توانمندسـازیهبـریزی راهبردی برنامه ، باهدفشود. پژوهش حاضراساسی محسوب می

گـرداوری  روش، لیلـیتح –توصـیفی ، شناختی ازلحاظ هدف پژوهشروش  شده است.شهرک پیام نور شهر دزفول تدوین

هـا از تکنیـک دهوتحلیل دابـرای تجزیـه است. بوده محقق ساخت هصورت پیمایشی و ابزار سنجش آن پرسشنامبه هاداده

دولتـی، عمـومی و  هـاینظران بخشجامعـه آمـاری شـامل صـاحب شده اسـت.استفادهصورت ترکیبی سوات بهو  ویکور

 مینتا. اندشدههای هدفمند انتخابصورت نمونهبه ونفر بودند  60خصوصی در حوزه اسکان غیررسمی است که جمعاً شامل 

 اشتغال گیریشکل یهانهیزم ؛ وجودترین عامل ضعف، مهمخانوارها بودن هزینه؛ پایین ترین عامل قوتکه مهم دادنشان 

کودکـان  شیگـرا؛ دیتهدعامل ترین مهم وهای مسکونی ؛ سنددار کردن پالکفرصتعامل ترین مهم ،غیررسمی و کاذب

 راین، با توجه بهبناب .باشدیمخانواده  یو کمک به تأمین مال یررسمیجهت ورود به بازار کار غ لیبه ترک تحص میالزم التعل

اط قوت، نقاط ضعف و نق دزفول رنو امیشهرک پ ییفضا یساماندهدر  توان گفت کهنمره نهایی حاصل از نقاط داخلی، می

 رایبـ خـارجی محـی  طـرف از کـه چنین تهدیـداتیباشند. همنسبت به یکدیگر برتری ندارند و هر دو در حد متوس  می

 .باشدیمبرابر  های آنفرصت با دارند، وجودنور  امیغیررسمی شهرک پاسکان  ییفضا یسامانده
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ریزی نشـده و نـاموزون درون یـا اطـراف شـهرها ی است که در شکل برنامهفقر شهرهای بارز اسکان غیررسمی از جلوه

مالکیت، شرای  زندگی، تراکم، ترکیب خانواده، سطح امنیت و پیشـرفت و میـزان تغییـر از شـرای   حق ازنظرو  ظاهرشده

محصول توزیع ناعادالنه قدرت، ثروت و خـدمات  این پدیده، (.Huchzermeyer,2009:271)برخوردار است  متنوعی

 نسبت به کشورهای پیشرفته به وجود آورده حادتریدر کشورهای جهان سوم وضعیت و  ای استسطوح ملی و منطقه در

ای پدیـده های غیررسمی،بشر سازمان ملل متحد، سکونتگاه اساس برآورد مرکز اسکانبر  (.Gilbert,1994:68)است 

درآمـد را بـه خـود  درصد ساکنان کشورهای میان 20درآمد و کشورهای کم درصد ساکنان شهرهای 50است که بیش از 

تعـداد  مـیالدی( 2040سـال ) نـدهیسـال آ 30شود در بینی میو پیش (Shieh et al,2011:41)است  اختصاص داده

توسعه بـه در چنین شرایطی شهرها در کشورهای درحال (.146: 1389برسد )نقدی و زارع، نشینان به دو میلیارد نفرحاشیه

شـوند کـه در آنجـا نیـز بـا یمبه حاشیه رها رانده مرور تعداد زیادی از فقرا شکل تأسف باری مکان تمرکز فقر شده و به

درواقــع بــاوجود  .(hall & priffer,2000:14)شــوند یروبــرو م یطــیمح  یبرخاســته از شــرا یدیــجد مشــکالت

ی رسمی ازجمله مسکن بـرای بسـیاری از هافرصتهای موجود در نظام اقتصادی حاکم، دسترسی به بسیاری از ینابرابر

 ,Un-Habitat)کنـد نابراین راه غیررسمی فرصت تأمین بسیاری از نیازها را برای فقرا مهیـا میفقرا غیرممکن است، ب

ی هـاتعادلتوسـعه اسـت. عـدم  روند دراجباری بخشی از جامعه  کنار گذاشتنعلت اصلی اسکان غیررسمی،  (.2003:6

 ,Abbott)گـردد رگ میی شـهرهای بـزسـوبهی پوشش بخش اقتصادی، باع  ایجاد سیل مهاجرت جمعیـت امنطقه

ای شـهری و بـه عبـارتی رفـع مشـکالت ناشـی از اسـکان های حاشیهدر این راستا ساماندهی فضایی بافت (.2000:8

 توسـعهدرحالدر کشورهای  ژهیوبههای مهم و مسائل حاد پیش روی برنامه ریزان و مدیران شهری، غیررسمی، از چالش

اسـت کـه  شـدهارائهی و اسکان غیررسمی در جهان نینشهیحاشساماندهی پدیده راهبردهای مختلفی جهت  رو. ازایناست

ها جهـت سـاماندهی ایـن پدیـده کمـک ها و نوع حکومت خود از این راهبردها و سیاستهر کشوری با توجه به سیاست

هری همـواره بـر آن شـ دانانیجغرافو  شهرسازانجامعه شناسان،  ژهیوبهعلوم مختلف،  نظرانصاحب، بیندراینگیرد. می

 هایی برای این فضاها نائل گردند.حلها به ارائه راهفرد این سکونتگاههای منحصربهاند تا ضمن شناخت ویژگیبوده

هـایی حلهای موجود بـر راهمیالدی، رویکردهای و سیاست 1970(، تا قبل از دهه 2000) 1بر اساس گزارش بانک جهانی

چنـین  جـهینت .مبتنی بـود هاآنو جابجایی اجباری ساکنان  هاسکونتگاهیاست تخریب این  بر سعمدتاًکرد که داللت می

ی المللـنیب هایسـازمانی اجتماعی و اقتصادی در شرای  جدیـد، باعـ  شـد هانهیهزرویکردهایی با توجه به باال رفتن 

ی جدیـد اجتنـاب نماینـد و هاتوسعهو  ی ارتقاء وضعیت سکونتی این مناطق نموده و از رویکرد تخریبهابرنامهشروع به 

تـأمین مسـکن و خـدمات  نهیدرزم هادولتنظری مانند توانمندسازی و بازنگری نقش  هایدیدگاهی طرح سوبهمحققین 

هجری شمسی آغاز شـد و پـس از سـال  30و  20 یهادههنشینی در ایران از حاشیه. (Abbott,2000:10)آورند روی

های صنعتی و به حاشـیه رانـده شـدن ی عمرانی متکی به درآمد نفت و با تمرکز بر اجرای طرحاهبرنامهبا اجرای  1332

ای رو به رشد اسـت (. مسئله اسکان غیررسمی در ایران پدیده12: 1381حاج یوسفی،شد )تر کشاورزی و روستاییان جدی

(. ایـن 8: 1387صـرافی، شـود )ه میمیلیـون نفـر تخمـین زد 8های غیررسمی حداقل و طبق برآوردهای اخیر سکونتگاه

)اما نه غیرقانونی(، داشتن امنیت تصرف، مکان  یررسمیگیری در اراضی غهایی چون شکلدر ایران با ویژگی هاسکونتگاه

شهر اما در حوزه نفوذ مستقیم و در طول محورهای اصلی منشـعب از آن، اسـتقالل ای مشخص از کالنگزینی در فاصله

های دهـه پژوهش مجموعه(. 115: 1380شیخی،شده است )اط خدماتی با مادر شهر به رسمیت شناختهنسبی، کاهش ارتب

کشـورهای  ریبـا سـا سـهیدر مقا رانیـا در ایهیهای حاشـکالبـدی سـکونتگاه تید که وضـعنکنیاشاره م رانیدر ا ریاخ

                                                           
1 . The World Bank 
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اقتصـادی بـه   یچه شرا شود چنانیم ینیبشیپ (، اما130: 1384امانپور،بهتر بوده ) یدرآمدهای نفت لیبه دل افتهینتوسعه

 نفر فراتـر رفتـه و چهـره ونیلیم نیاز چند یررسمیشمار ساکنان اجتماعات غ کینزد یاندهیآ در ابد،یادامه  یشکل کنون

های متعددی در جهان و نیـز ایـران در خصوص اسکان غیررسمی پژوهش (.13: 1381پیران،کند )یرا دگرگون م شهرها

 ه است؛شدانجام

 در کشـور فیجـی انجـام داد نشـان داده اسـت کـه (Suva)در پژوهشی که برای شهرداری شـهر سـووا  (2011) 1لدیکا

از رشد  رییعکس در جلوگ جهینت، اندازدتصرف ساکنان را به خطر می تیاجباری که امن هیهایی مثل اخراج و تخلسیاست

نشین، به ایـن در کتاب شهرهای سایه؛ یک میلیارد حاشیه (2013) 2ناسیور .داشته است یجیهای غیررسمی در فسکونتگاه

 در ایمنـی درک روی بـر مثبتـی اثـر و شـده زنـدگی کیفیـت باع  بهبود نتیجه رسید که ارتقاء کیفیت فضاهای شهری

ارزیـابی »ای تحـت عنـوان نیـز در مقالـه (2015) 3خلیفـا. های غیررسـمی داشـته اسـتوفصل مشکالت سـکونتگاهحل

های غیررسمی یک چـالش کلیـدی در نشان داد سکونتگاه« های غیررسمی در کشور مصرهای ارتقاء سکونتگاهراتژیاست

ها های غیررسـمی، ایـن سـکونتگاهها برای مهـار رشـد سـکونتگاهکشور مصر است که در این کشور باوجود همه تالش

صـرفه بـه فقـرای بههای مسـکن، سـرپناه مقرونپیوسته در حال رشد هستند. بر اساس نتایم روش مشارکتی و سیاسـت

به ایـن  «های غیررسمیهای موجود در سکونتگاهداده»ای تحت عنوان در مقاله (2015) 4چاکرابورتی شهری پیشنهاد شد.

 هایسـکونتگاه بهتـر سـازییکپارچه و شهرنشـینی درک بـرای توانـدهای فراگیر در مورد شـهر مینتیجه رسید که داده

نشینی در ایـران و های آلونکدر سطح کشور نیز تدوین کتاب واقع شود. مفید ریزیبرنامه و مدیریت در فرایند غیررسمی

بینـد(، جغرافیـا و نشـینی میکه مشـارکت را کلیـد حـل مشـکل حاشیه) رانیپهای اجتماعی شهری نوشته پرویز جنبش

ها در رابطه با رسی شهر در محدوده ناحیه و طرح دیدگاهحاصل این کتاب بیان تعاریف، بر (1368) دیفرشهرنشینی یداهلل 

( نتیجـه آن پـرداختن بـه 1369) یزاهـداننشینی زاهد و کتاب حاشیه باشدگیری شهرها و نیز اسکان غیررسمی میشکل

ا گرفته است در همین راسـتنشینی تحت تأثیر آن شکلهای اجتماعی معاصر در جهان و ایران بوده است که حاشیهجنبش

ی، در فصـلی بـا عنـوان شهرریزی های برنامه( در کتاب مبانی و تکنیک1388همکاران )کرامت اله زیاری و  بوده است.

نتیجـه آن پـرداختن بـه وضـعیت ناپایـدار درآمـد  .اسـتنشینی و اسکان غیررسمی به بررسی این پدیده پرداختـه حاشیه

نشـینی و راهکارهـای کتـاب حاشیه باشـد.نشـین میحاشیههای ها و درنتیجه عدم مـدیریت مطلـوب محـدودهشهرداری

از جملــه نتــایم آن؛ معرفـی اصــالحات و تاریخچــه  ( کـه1382بــزاز ) زادهیهــادسـاماندهی آن در جهــان نوشــته مـریم 

هـای فـراوان از های محـروم و وجـود توانایینشینی در سـکونتگاههای حاشیهنشینی و راهکارهای برخورد با پدیدهحاشیه

همکـاران نتـایم تحقیـق داداش پـور و  ها را موردبررسی قـرار داده اسـت.ق مشارکت برای ساماندهی این سکونتگاهطری

محیطـی  –ها برای مشـارکت در بهسـازی کالبـدی ( نشان داد بین سطح توانمندسازی ساکنان و میزان تمایل آن1391)

نشـینان راهبردهـای توانمندسـازی حاشیهتحت عنـوان؛  ای( در مقاله1393همکاران )شماعی و  رابطه معنادار وجود دارد.

کـه منطقـه  ، بـه ایـن نتیجـه رسـیدند)مطالعه مـوردی: شـهرک شـهدای سـنقر( QSPMشهری با استفاده از تکنیک 

 ،دیگرعبارتبـه. قرار دارد متوس  تیدرونی و بیرونی در وضع یموجود بر اساس ماتریس ارزیاب تیوضع ازنظر نشینحاشیه

بهره بوده است. یب موجود هایو در استفاده از فرصت دیرا نما الزمی بردارنشین نتوانسته از نقاط قوت بهرهاشیهمنطقه ح

( در 1394آذر )زاده و محمـودی  مصـیب .ندیگز یدور ،شودآن می دیکه موجب ضعف و تهد یچنین نتوانسته از عواملهم

)نمونـه مـوردی:  یررسـمیهای غگاهکارآمد در ساماندهی سـکونت هاینگرشی بر تدوین استراتژیای تحت عنوان؛ مقاله
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 از ضـعف نقـاط ازنظـر بـاال هویـت منـدی و طـوالنی قـدمت باوجود نشان دادند که محدوده محله دیگاله شهر ارومیه(

 .تداراسـ را مطلـوب کمـال بـه رسـیدن جهـت ایبالقوه هایپتانسیل از حالدرعین و بوده برخوردار باالیی پذیریآسیب

نمونه موردی: ) ای شهریای تحت عنوان؛ رویکردهای توانمندسازی مناطق حاشیه( در مقاله1395همکاران )صفرآبادی و 

محیطی، صورت زیسـتعوامل بر اساس شدت اثرگذاری در توانمندسازی محله بهآباد یزد( به این نتیجه رسیدند که حسن

در  .بنـدی شـدندآموزی اولویتلبدی، اقتصادی، زیرسـاختی و مهـارتورزشی، مشارکتی، کا - اجتماعی، آموزشی، درمانی

های غیررسمی و ارائـه راهکـاری بهینـه جهـت گیری اسکان( تحت عنوان؛ بررسی علل شکل1396زاده )نامه امین پایان

 اجتمـاعی از شـرای  و کالبدی زمینه در موردمطالعه محدوده آباد بوکان( نشان داده شدموردی: محله علیآن )ساماندهی 

 با در پیوند این زمینه، در ساماندهی جهت بهینه راهکارهای از و یکی باشدمی برخوردار ساماندهی برای نازلی بسیار سطح

در راستای بهسازی  نشینانطراحی مسکن حاشیهبا عنوان؛  (1397) انیفرجنامه در پایان باشد.می مردمی و توان مشارکت

صرفه اقتصادی در همسایگی عون ابـن علـی در یابی بهسوی دست)راهبردی به یررسمیی غهاو توانمندسازی سکونتگاه

بیشـترین تـأثیر را در  ،آب، بـرق، گـاز و ... ؛جملـه از ینومسـکواحـد عامل امکانات موجـود در داخـل  نشان داده تبریز(

تان خوزستان و کشـور از گسـترش شهر دزفول نیز همانند دیگر شهرهای اس .های غیررسمی داردتوانمندسازی سکونتگاه

های شغلی متعدد در این شهر، مهاجرت ساکنان روستاهای اطراف را نشینی در امان نبوده است. وجود فرصتپدیده حاشیه

های ها و پهنـهسـکونتگاه گونهنیاو رشد فزاینده  دارمسئلهی هابافتی ریگشکلهای اخیر موجب گردیده و سبب در دهه

محـدوده پیـام نـور از  باشد.ها شامل کوی مدرس، کوی مهاجران و کوی پیام نور مییده است. این بافتنشین گردحاشیه

توان به بافت اجتمـاعی های بارز آن میآید که از ویژگیحساب میجمله مناطق اسکان غیررسمی ویژه در شهر دزفول به

مناطق صنعتی و کارگاهی، توسعه بدون برنامه، تراکم الساعه در اراضی مجاور و خلق ضابطهیب وسازهایساختروستایی، 

های ناهموار، فقدان سیستم دفع فاضالب و غیره باالی جمعیت و کمبود خدمات شهری مانند؛ راه آسفالته نامناسب، زمین

 اشاره کرد.

رسـد جهـت نظـر میی دارد لـذا، بـه ترعیوسگفت مشکالت این محدوده ابعاد و دامنه  توانیم ذکرشدهبا توجه به موارد 

. ابـدییمرورت ایجاد شناخت کافی و نیز بررسی راهبردهای ساماندهی فضایی در این محـدوده انجـام ایـن پـژوهش ضـ

ریزی راهبردی ساماندهی فضایی کوی پیام نـور ها و متغیرهای بکار رفته در این پژوهش در راستای فرایند برنامهشاخص

رو پژوهش حاضر، سعی ظر قرارگرفته است. ازاینمدیریتی مدن -قتصادی و حقوقی در ابعاد محیطی و کالبدی، اجتماعی، ا

 دارد به سؤاالت اصلی این پژوهش که در زیر آمده است، پاسخ دهد:

 نور چیست؟ پیام غیررسمی شهرک هایسکونتگاه ساماندهی راهبردی ریزیدر برنامه ضعف و قوت ـ نقاط

 اند؟نور کدم یامپ شهرک غیررسمی هایسکونتگاه ساماندهی هبردیرا ریزیتهدیدهای برنامه وها فرصتـ 

 جاست؟ک غیررسمی هایسکونتگاه ساماندهی راهبردی ریزیبرنامه شهرک پیام در کنونی ـ جایگاه

 اند؟نور کدم پیام شهرک غیررسمی هایسکونتگاه ساماندهی راهبردی ریزیبرنامه در های بهینهاستراتژی ـ مجموعه

 

 ظرین مبانی

 سکونتگاه غیررسمی

هـای ی مسـکنی اسـت کـه بـا چهارچوبررسـمیغ هایگاهسکونت(، 2003ملل )طبق گزارش مرکز اسکان بشر سازمان 

-UN)باشـد توانـد در سـطوح متعـددی غیررسـمی شـود کـه میای مطابقت ندارد و در شهرها دایر میقانونی و ضابطه

Habitat,2003:14.) های انسانی اسـت کـه ی، سکونتگاهررسمیغ هایاهتگسکون ست که(، معتقد ا2004) شنیکالرید

هیچ سازشی با الزامات قانونی نـدارد و بـدون فراینـدهای رسـمی مالکیـت قـانونی، انتقـال مالکیـت، ضـواب  سـاخت و 
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 یررسـمیغ یهاسکونتگاه(، 2008همکاران )مارتین و  (.Declaration,2004:1)است شده ریزی شهری ساختهبرنامه

از  یاریساز بسهمراه بوده و زمینه داریناپا ینیشهرنش ای ازو شیوه یررسمیدرآمد و غالباً با مشاغل غاز اقشار کم یتجمع با

های غیررسـمی سـکونتگاه(، 1994) لبـرتیگ (.Martinez et al,2008:87)رونـد بـه شـمار می یاجتماع هایآسیب

ای اسـت. ایـن امـر در کشـورهای جهـان سـوم ح ملی و منطقهسطو محصول توزیع ناعادالنه قدرت، ثروت و خدمات در

مسـکن، اشـتغال،  ها در ایجـادنتیجـه ایـن سـکونتگاه نسبت به کشورهای پیشرفته به وجود آورده و در وضعیت حادتری

(، اسکان 2011) یمانشاو (.Gilbert,1994:68)اند نموده آموزش و بهداشت وضعیت ناگواری را بر شهر اصلی تحمیل

انـد و شـکل مسـکن و شـرای  زنـدگی تـوجهی قرارگرفتههایی از شهرها هستند که مـورد غفلـت و بیسمی بخشغیرر

اسـکان غیررسـمی شـکل رایـم (، 2008) یتوپانوتزیل هوفر و  (.Menshawy et al,2011:169)دارند آوری هراس

شـده اشـغال ریزیغیررسمی نه برنامه صورتمناطق به ترکه غالباً بیش توسعه استرشد شهری در اکثر کشورهای درحال

 & Zeilhofer)درآمـد اسـت هـای کماز سـوی گروه الخصوصعلیکه این امر ناشی از نیاز شدید به مسکن،  شودمی

Topanotti,2008:14). شـود کـه طـی آن گروهـی از ای گفتـه مینشین به پدیـدهاصطالح حاشیه(، 1382) یزنجان

کـه نتواننـد محـل  یابنـد و تـا زمـانیاطراف شـهرهای بـزرگ اسـتقرار می تی و اغلبخانوارها پیرامون یک مرکز جمعی

(، 1382نژاد )حاتمی  (.222: 1382زنجانی،دهند )نقطه ادامه می تری در داخل شهر پیدا کنند به زندگی خود در آنمناسب

ه از اقتصاد و مدیریت ضـعیف فضاهای زندگی غیررسمی و نامتعارف شهری که بازتاب فضایی بیمارگوناسکان غیررسمی، 

اسـت محلـی  و استانی – ملی سطوح در اقتصادی – اجتماعی یهایعدالتیب معلول و ایمنطقه –ریزی فضایی برنامه و

 فیتعـار نکهیاست کما ا دهیپد نیمتفاوت به ا یهااز نگرش یذکرشده، ناش فیتعار انیتفاوت م (.67: 1391،)حاتمی نژاد

 در کشـورهای. و کالبـدی قـرار داشـته اسـت یفرهنگـ ،یاقتصادی، اجتمـاع یهادگاهیحت تأثیر دت بیالذکر به ترتفوق

 ها واسـت. تعـداد افـراد در حاشـیه یو اجتمـاع یفرهنگـ لیاقتصاد و بعدازآن دال ینشینعامل حاشیه نیتوسعه اولدرحال

ها دارد. عدم توازن و نابرابری سـطح نآ  یو مح نیبه حجم مهاجر یها بستگها متفاوت است و اندازه آنآن اتیخصوص

 ییرایاز پذ نیها و مسئولها شهر را اشباع کرده و سازماناست که مهاجرت آن ینشینحاشیه لیو روستا از دال شهری زندگ

 .مانندیم ها عاجزآن

 

 های غیررسمیساماندهی سکونتگاه

 سـازمشکل و ناموزون مواد تخریب، و هزینه ترینکم با تا شودمی تالش منطقه یا محله مقیاس در شهری ساماندهی در

و  مسـائل شـناخت بـا .پردازیممی توسعه و رشد و هدایت و کنترل به ساماندهی در .برداشت روی پیش از را موجود بافت

سـاماندهی  نظری، چارچوب عناصر ترینکلیدی .شودمی ارائه مناسب طرح زمان، نیازهای با متناسب امکانات و مشکالت

 از ترکیبـی شـهری باشد. ساماندهیمی شهری فرسوده و نشینحاشیه هایمحله ساکنان برای امنیت و اقامت حق تأمین

 نـوعی اسـت مطـرح نگرش ساماندهی در آنچه .نمایندمی حرکت دیگر هم راستای در که است محیطی و انسانی شرای 

 حـق و اسـکان امنیـت ساماندهی احساس از اشد. هدفبمی شهری و ایمحله محی  شرای  با تقابل در انسانی مدیریت

 آنچـه ساماندهی در شهری است. تسهیالت و خدمات از ساکنان برخورداری سطح به توجه با مکانی تعلق نوعی و تصرف

 خـود توانمنـدی بـه سـطح توجه با مشارکتی ابعاد دارای و گردندمی خارج گونه مشتری حالت یک از ساکنان است مهم

امـین زاده، ) کنـدهای جمعیتی، کالبدی و محیطی، اجتماعی و فرهنگـی و اقتصـادی را دنبـال میبعاد سیاستشود و امی

 از حـاکی اهداف این تعامل که دارد وجود ریزیبرنامه اهداف از جانبههمه نگرشی ساماندهی، اهداف مورد در (.20: 1396

 سـاماندهی کـه نمود اشاره توانمی کل در باشد.می ساماندهی یهاطرح به توجه با ریزی،برنامه نظامبه جانبهدیدی همه

 مشـارکتی اهـداف اسـت. نهفتـه آن در پـایین بـه بـاال از و فیزیکـی ریزیبرنامه اشتباه تجربه دربرگیرنده ازنظر اهداف
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 (.79 :1385شماعی و پوراحمد،) است شهری ریزیبرنامه ارکان در شهروندمداری دخالت منظورچرخشی به ساماندهی

 

 رویکردهای حاکم در زمینه اسکان غیررسمی

هـای گرشنعی و نیـز از همان ابتدای ظهور پدیده اسکان غیررسمی به فراخور زمان و بنا به شـرای  اقتصـادی و اجتمـا

یـه منسـجم ت و از روحاکم، رویکردهای مختلفی برای حل مسئله در دستور کار قرار گرفت. این رویکردها هرگز یکنواخـ

فـرض کـه علـت تشـکیل بـا ایـن پیش نکرده بلکه در نقاط مختلـف جهـان از گونـاگونی نیـز برخـوردار اسـت. پیروی

هـای حلگذاران در سطوح کالن بـه دنبـال راههای غیررسمی، فقر و عوامل ساختاری است، بسیاری از سیاستسکونتگاه

هایی که در های فقرزدایی و سیاستجمله سیاست های اقتصادی کالن ازاند. تمرکز بر سیاستکالن برای این پدیده بوده

های فقیرنشـین ای فقر و محلهحل ریشهمثابه راهپی افزایش  متوس  درآمد و نیز ایجاد عدالت اجتماعی هستند، همواره به

کـه کنند ینظران بر اهمیت سیاست اجتماعی در سطوح ملی تأکید مموردتوجه بوده است؛ در این میان بسیاری از صاحب

راهـی را کـه  مثابه مکمل عوامل توسعه است؛ سیاست اجتماعیتمرکز بر مداخالت اجتماعی در برابر مداخله اقتصادی، به

هایی مشـابه سیاسـت دهد. سیاست  اجتمـاعی اگرچـه از جنبـهبرای اقدام دولت در رفاه شهروندان مؤثر است را نشان می

دهـد، رار میقـلیـد موردتوجـه در بـازار کـار و تو سـازمیمثابه فقرای تصماقتصادی است، اما سیاست اقتصادی افراد را به

در  (.143: 1384امـانپور،) ردیـگر میاجتمـاعی در نظـ یهـاعنوان عضوی از گروهها را بهکه سیاست اجتماعی آندرحالی

طور خالصـه می بههای غیررسریزی و حل مسئله سکونتگاهسعی شده است رویکردهای مسل  در برنامه، 1شماره  جدول

 بیان گردد.
 

 های غیررسمیگاهریزی و حل مسئله سکونتخالصه رویکردهای مسلط در برنامه .1 شماره جدول

 نکات اصلی دوره رواج و تسل  رویکرد

 وسعه اقتصادی در کل جامعه مشکل حل خواهد شدتبا  - 1960تا دهه  نادیده گرفتن
 واهد شدلی حل نخریزی محی است و با برنامهمشکل ساختار -

حذف و تخلیه 
 اجباری

 یبرخ 1980تا  1960
 کشورها تاکنون

های غیررسمی غده چرکین بر بدن شهر هستند و باید کونتگاهس -
 برچیده شوند

 گیری از نیروی کار، مهارت و توان مدیریت ساکنان در حلهرهب - 1980و  1970 خودیاری
 مشکل

 یمسکن عموم
 )اجتماعی(

 دولتی کلید حل مشکل است دولت و منابع - 1980تا  1950
 دار مسکنهای هدفنیاز به یارانه -

 حل استهای اولیه راهتأمین زمین و زیرساخت 1980تا  1970 دماتخ -مکان

 یارتقاء بخش
 )بهسازی(

 گیری از وضع موجودها با بهرهأمین حق سکونت و زیرساختت - تاکنون 1980

 و محیطی یرایجاد چارچوب سیاسی، ادا - تاکنون 1990 توانمندسازی
 های درونی اجتماعات محلز ظرفیتاستفاده ا -
 توسعه اقتصادی و اجتماعی -

 یمحوراجتماع
 )تام(

ویژه به) ستهیبا ترکیبی از توانمندسازی و تأکید بر حکمروائی شا 2000از 
 محور، اجتماع محلی دانسته شد. حق نگاهداشت مسکن(

 (8 :1387،صرافی)منبع: 

 

، رویکرد حاکم در این پژوهش، رویکرد توانمندسازی است. توانمندسازی رویکردی بـرای توزیـع 1بر اساس جدول شماره 

بر درآمـد و فقیـر بـا تکیـهصورت پایـدار اسـت. در ایـن شـرای ، زنـدگی اقشـار کممناسب منابع اقتصادی و اجتماعی به

ها برای مواجهه با مسـائل فقـر اسـت. ایـن خود این افراد و مشارکت آن بندی نیازها، توس های درونی و اولویتظرفیت
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ای توانمند ساخت که بتوانند در مورد محی  سکونت خـویش تصـمیم بگیرنـد. گونهرویکرد معتقد است که باید افراد با به

 (.23: 1396، امین زادهاست )نگری نسبت به عامل فقر توانمندسازی دارای دو عنصر مهم عاملیت مدرم و جامع

وی دیگـر، هـای ذینفـع میسـر اسـت و از سـبدین معنا که غلبه بر موانع در فرایندهای طوالنی و با مشارکت فعـال گروه

ها و خدمات با برخی از امکانات مثال تأمین برخی زیرساخت) هیحاشهای در روهتوان با بهبود ابعاد خاصی از زندگی گنمی

تر و مـردم محورانـه امعجای فوق بود. در کل رویکرد توانمندسازی با نگاهی چندبعدی، هاقتصادی( شاهد توانمندی گروه

های اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی و دهد. این رویکرد به دنبال تقویت ظرفیتهای قبلی را پوشش میتر تا حدودی، ضعف

ها، مشـکل شـکاف ریزی برای آننامهکند با مشارکت مردم و برصورت جامع است و سعی میها بهکالبدی این سکونتگاه

هـا، های اجتماعی، اقتصـادی آنکارگیری ظرفیتها و نیازهای این ساکنان را مرتفع ساخته و از طرف دیگر با بهبین طرح

 (.101: 1391داداش پور و همکاران، کند ) ها را بین دولت و مردم تقسیمین سکونتگاهاهای سنگین بهسازی بار هزینه

 

 شپژوه روش

صـورت به و یکـاربردنظـری ـ  تینور شهر دزفول است. این پژوهش ازنظر ماه امیپ یاین پژوهش کو یمحدوده مکان

ای از اسـت. قسـمت کتابخانـه بـوده یشـیمایای و پکتابخانهها، آوری دادهروش جمعشده است. انجام یتوصیف -ی تحلیل

مشـاهدات ها و مصـاحبهشـامل  یشیمایر پکا وو سایر منابع مکتوب  هانامه، مقاالت و پایانهامنابع موجود در قالب کتاب

رسشـنامه پده است. جهت ترسیم وضعیت موجود محدوده موردمطالعه بو مکرر از محدوده موردمطالعه و تکمیل پرسشنامه

مندان و اندیشـور، ، مشـااز نوع محقق ساخت بوده است. جامعه آماری شـامل اسـاتید رهنمـامورداستفاده در این پژوهش 

صـورت نفـر به 60ها ز میان آنادولتی، عمومی و خصوصی در حوزه اسکان غیررسمی است که  هاینظران بخشصاحب

 10ه شـد و محتوا اسـتفاد لیاز روش تحل یی،منظور سنجش روابه اند.نمونه هدفمند انتخاب و مورد پرسشگری قرارگرفته

 هامؤلفـهکردنـد. سـپس  لیـتحل و یرا بررسـ هامؤلفـه ریزی شـهریامـهبرنعلوم  حوزهنظران در و صاحب دینفر از اسات

ی کرونبـاخ ، از ضـریب آلفـاهاپرسشـنامه هر یـک از برای تعیین پایایی ها اعمال شد.در آن یراتییتغ ایسازی شدند ساده

% محاسـبه 83 دهایـتهدو  %87 هافرصـت% 74ضـعف %، نقـاط 83نقاط قـوت  برای کرونباخ آلفای ضریباستفاده شد. 

 شده است.دهاستفا SWOTو  VIKOR مدل ترکیبی از هاداده وتحلیلتجزیه چنین برایگردید. هم

 

 مطالعه مورد محدوده

الیه شـمالی های زاگرس مرکزی در منتهیکیلومترمربع در جنوب غرب ایران و دامنه 4700شهر دزفول با مساحتی حدود 

 32 23'طـول شـرقی و 48 25'متر از سطح دریـا، در مختصـات جغرافیـایی 140 استان خوزستان، با متوس  ارتفاع حدود

هـای شده است. دزفول شهری است که پیشینه آن قدمت طوالنی دارد. از دید تاریخ و فرهنـگ ویژگیعرض شمالی واقع

ویژه در زمینـه های خاص این شهر در شمال خوزستان ازلحاظ جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی بهای دارد. موقعیتبرجسته

عنوان دومـین شـهر کشاورزی موجب شده است که جایگاه مهمی در کشور و استان خوزستان داشـته باشـد. دزفـول بـه

کـه جمعیـت آن از طوریای داشـته اسـت. بهگسـیختههای اخیر رشد شـتابان و لجامپرجمعیت استان خوزستان، در سال

هـزار نفـر در سـال  291033به  1390در سال  275460و از  1385 در سال 235819به  1335هزار نفر در سال  52121

برسـد  317615بـه  1405و در سـال  303032به  1400شود جمعیت این شهر در سال بینی میرسیده است. پیش 1395

درصد جمعیت آن در منطقه  46/0شده است که درگاه الکترونیکی شهرداری دزفول(. دزفول از سه منطقه شهری تشکیل)

استقرار دارند. به علت بافت کالبدی و شرای  اقتصادی، ایـن  3جمعیت نیز در منطقه  18/0و  2درصد در منطقه  36/0، 1

ترین عنوان یکـی از اصـلیشده و شهرک پیام نور بـهنشین استان خوزستان تبدیلصورت یکی از شهرهای حاشیهشهر به
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موقعیت جغرافیایی شهر دزفول و محله پیام نـور  1ند. شکل شماره اها در آن سکونت گزیدهنشینمحالتی است که حاشیه

 دهد.را نشان می

 

 
 . موقعیت جغرافیایی محدوده موردمطالعه1شکل 

 

     هایافته و بحث

 2(EFE) یخارجو  1(IFE) یداخل عوامل شناسایی

 مـرتب  اطالعات یبررس از ر پسشهرک پیام نو اسکان غیررسمیساماندهی فضایی  بر تأثیرگذار خارجی و داخلی عوامل

وامل عگرفتند. تعداد  رارق آن ارزیابی و در ماتریس شدند شناخته اسکان غیررسمی، در کارشناسان و اساتید قبیل نظرات از

 نقـاط عنوانبـه عامـل 22 و نقاط قوت عنوانبه عامل 22 تعداد، این شده است. ازعامل تعیین 44داخلی در این پژوهش 

 و سـپس ندهسـت نـور امیـاسکان غیررسمی شهرک پ ییفضا یسامانده بخش قوت که عواملی شد. ابتدا شناسایی ضعف

 ایـن در .گیرنـدمی قـرار اتریسم این کنند، درمی شهرک پیام نور ضعف اسکان غیررسمیساماندهی فضایی  که هاییآن

عنوان تهدیـدها عامـل بـه 22ها و فرصـت عنوانعامل به 22است که از این تعداد  شدهنییتعنیز  عامل خارجی 44 میان

 (.6و  5 و 4 و 3جداول ) رندیگمی قرار یسدر ماتر تهدید ساز عوامل سپس و هافرصت ابتدا شده است. در اینجاتعیین

 

 نور امیاسکان غیررسمی شهرک پ ییفضا یسامانده بر تأثیرگذار (ها)قوت یداخل . عوامل3 شماره جدول

 نقاط قوت هامؤلفه

  S1 بستگی و انسجام قومیتی میان خانوارهاهم
 اجتماعی،
 و فرهنگی
 جمعیتی

 S2 وجود سابقه مشارکت بین ساکنان در بهسازی

 S3 های آموزش سطح فرهنگ و امور اجتماعیبرگزاری دوره

 S4 های اجتماعی و اقتصادیتمایل و اشتیاق زنان به انجام فعالیت

 S5 در بین زنان دستیشاغل خانگی و صنایعای درزمینه موجود پتانسیل حرفه

 S6 هزیستینظیر کمیته امداد امام خمینی و سازمان ب فعالیت نهادهای امدادرسان

 اقتصادی S7 مسکن و زمین نازل قیمت

                                                           
1 . Internal Factor Evaluation 

2 . External Factor Evaluation 
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 S8 وجود رسمی و غیررسمی در میان زنان بیکار خانوار

 S9 الوصولوجود نیروی کار ارزان و سهل

 S10 رآمدی بین خانوارهای ساکنکم بودن اختالف د

 S11 هاعنوان منبع درآمد اکثر خانوادهاشتغال رئیس خانوار به

 S12 سطح بسیار نازل هزینه در خانوارهای شهر در مقایسه با میانگین

 و محیطی S13 کونیاستفاده از مصالح نیمه بادوام، آجر و طاق در ساخت اکثر واحدهای مس
 S14 سهیالتی اکثر واحدهای مسکونی دارای پروانه ساختمانیبرخورداری ت کالبدی

 S15 بهبود کیفیت تسهیالت واحدهای مسکونی با قدمت کمتر

 S16 موقعیت مناسب محله ازنظر دسترسی به محورهای اصلی دسترسی شهری

 S17 وجود شبکه زیرساختی آب و برق

 S18 دن بافتمسکونی و انتقال حس محله بو های متراکموجود پالک

 مدیریتی، S19 فقدان واحدهای مسکونی با مالکیت عدوانی
نهادی و 

 حقوقی

 S20 های غیررسمی برای شهرکتهیه برنامه توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه

 S21 معابر ریضتع و احداث و عمومی خدمات هایزمینه در مشارکت برای مردم آمادگی

 S22 محله ساکنان سوی از ودخ برای شهروندی حق بودن قائل

 

 نور امیاسکان غیررسمی شهرک پ ییفضا یسامانده بر تأثیرگذار (ها)ضعف یداخل . عوامل4 شماره جدول

 نقاط ضعف هامؤلفه

  W1 پایین بودن میزان باسوادی زنان نسبت به میانگین شهری
ـــاعی،  اجتم
ــی  و فرهنگ
 جمعیتی

 W2 رهفساد اخالقی و غی های اجتماعی نظیر معتادین،وجود آسیب

 W3 فرهنگی رواب  عشایری و روستایی مهاجران و ایجاد دوگانگی

 W4 سفیدان و معتمدینناآگاهی عمومی ساکنان در مورد ریش

 W5 پذیروجود خانوارهای دارای سرپرست زن و آسیب

 W6 ی رایگان ویژه دختران و زنانهای آموزشی و تفریحعدم وجود مکان

  W7 بیکاری گسترده شهرک نسبت به شهر دزفول و استان خوزستانسطح 
 

 اقتصادی

 W8 پایین بودن سطح تحصیالت در میان شاغالن و بیکاران در جستجوی کار شهرک

 W9 وارددک در میان مهاجران تازههای شغلی و تحصیلی انتوانمندی

 W10 ان خوزستانسطح پایین درآمد خانوارهای شهرک نسبت به شهر دزفول و است

 W11 اشتغال کاذب و غیررسمی گیریی شکلهانهیزموجود 

  W12 عدم برخورداری واحدهای مسکونی از حداقل تسهیالت مسکن
ــی  و محیط
 کالبدی

 W13 های ناشی از آنها و آلودگیها در سطح معابر و خیابانو فاضالب پراکندگی زباله

 W14 محله مناسب عدم وجود فضای سبز یا بوستان

 W15 ونقل عمومی به ساکنان شهرک و گسست کالبدی از سایر نقاط شهررسانی بخش حملعدم خدمات

 W16 نامناسب آسفالت معابر پوشش

 W17 ی محلهت زیرساختضعف مالی و ناتوانی درآمدی برخی خانوارها جهت برخورداری رسمی و قانونی از تأسیسا

  W18 مدیریت شهری جهت رفع معضالت اجتماعی و محیطی شهرک عدم اعتماد الزم به نهادهای
ـــدیریتی،  م
نهــــادی و 

 حقوقی

 W19 عدم آشنایی و یا فقدان حلقه ارتباطی میان ساکنان شهرک و نهادهای مدیریت شهری

 W20 های مدنی و غیردولتی در سطح شهرکگیری و فعالیتعدم شکل

 W21 ب، و..ر شهرداری، اداره گاز، اداره آدهای خدمات رسان نظیای از ساکنان، از نهانارضایتی بخش عمده

 W22 وسازهای مسکونیعدم اخذ مجوز پایان کار و یا پروانه ساختمانی در ساخت

 

 نور امیاسکان غیررسمی شهرک پ ییفضا یبر سامانده رگذاریها( تأث)فرصت یخارج . عوامل5 شماره جدول

 هافرصت هامؤلفه

ـــاعی، O1 هادهای فرهنگی و آموزشی به معضالت اجتماعی و فرهنگی موجودنگاه ویژه ن  اجتم
ــی  و فرهنگ
 جمعیتی

 O2 ریزی محله محور و درنتیجه افزایش حس تعلق به مکانواسطه برنامهبهبود شرای  زیستی به

 O3 اتخاذ رویکرد مشارکتی در طرح توانمندسازی و بهسازی محله

 O4 انوارها با کاهش ناهنجارهای اجتماعیتداوم در تمایل به سکونت خ
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 O5 معضالت اجتماعی شهرک های غیردولتی در کاهشارتقاء نقش سازمان

 O6 پذیر بودن ایجاد نهادهای منتخب مردمی جهت نظارت و مشارکت در اجرای برنامهامکان

 اقتصادی O7 زاییالافزایش میل به تداوم سکونت ساکنین از شرای ، در صورت افزایش درآمد و اشتغ

 O8 تأمین مالی خانوارهای ساکن در صورت تجهیز و ساماندهی صندوق خرده وام

 O9 ایو فنی حرفه ارتقاء سطح اشتغال محله با همکاری مؤثر نهادهای کارآفرین

 O10 قیمتدار توسعه اقتصادی و اجتماعی جهت پرداخت تسهیالت ارزانحضور نهادهای عهده

 O11 تخاذ الزامات مالی و اجراییادستی و خانگی با الت صنایععرضه محصو

 و محیطـــی O12 سازی مسکندرآمد جهت بهسازی و نوبهره و بلندمدت به اقشار کمهای کمامکان پرداخت وام
 O13 ساماندهی و ارتقاء شرای  محیطی و قانونی زمینه افزایش بهای زمین و مسکن کالبدی

 O14 سازی و بهسازیودن نیازهای خدماتی و زیرساختی در طرح توانمندبینی و برطرف نمپیش

 O15 ایمقیاس با نیازهای محلهمههای مناسب و بینی کاربریافزایش حس امنیت با پیش

 O16 ساماندهی و بهسازی کالبدی محله

 O17 های محیطییهمبستگی متولیان بهداشت عمومی، نهادهای غیردولتی و مردم جهت برطرف نمودن آلودگ

ـــدیریتی، O18 مالکدار کردن اراضی و االزام قانونی نهادهای رسمی به شناسنامه  م
ــــادی و  نه

 حقوقی

 O19 درآمدواسطه آن ارزشمند شدن زمین و مسکن اقشار کمهای مسکونی و بهسنددار کردن پالک

 O20 درآمدقشار کمریزی ویژه ادسازی شهرستان دزفول جهت برنامهگیری نهاد توانمنشکل

 O21 مدیریت کارآمد شهرداری شهر دزفول در مقایسه با دیگر شهرهای استان خوزستان

 O22 درآمدهای غیردولتی در برطرف نمودن نیازهای اقشار کمهای نهادی سازماناستفاده از پتانسیل

 

 نور امیسکان غیررسمی شهرک پا ییفضا یسامانده بر تأثیرگذار تهدیدها() یخارج . عوامل6 شماره جدول

 تهدیدها هامؤلفه

  T1 های اجتماعی ناشی از ورود ساکنین فرودستافزایش تراکم جمعیتی و آسیب

ـــــاعی،  اجتم

ــــی  و فرهنگ

 جمعیتی

 T2 ریزیبازتولید فقر در محله و شیوع آن به نقاط دیگر شهر در صورت عدم برنامه

 T3 ب رسمیعلیه نهادها و چارچوهای اجتماعی برگسست فرهنگی و وقوع آشوب

 T4 های اجتماعی و رفتاری به علت عدم پاسخگویی به نیازهای ساکنانافزایش ناهنجاری

 T5 جویی در اثر تداوم وضعیت و معضالت موجودهای مشارکتکاهش و از میان رفتن زمینه

 T6 های اطرافالت شهر و روستاخصوص از دیگر محهای مهاجرتی فرودست بهتشدید جریان

  T7 رهنگی ناشی از گسترش سطح بیکاریفهای اجتماعی و افزایش آسیب

 

 اقتصادی

 T8 های شغلی و گسترش مشاغل غیررسمیکمبود فرصت

 T9 عدم تحت پوشش قرار گرفتن بیکاران و برخی مشاغل توس  بیمه و خدمات اجتماعی

 T10 جمعیت در سنین کار ناشی از افزایشهای آینده، افزایش جمعیت نیازمند به شغل در سال

 T11 گرایش کودکان الزم التعلیم به ترک تحصیل جهت ورود به بازار کار غیررسمی

  T12 سازیاستانداردهای مقاوم افزایش خطرپذیری مسکن در اثر عدم رعایت

 

ــــی  و محیط

 فیزیکی

 T13 و عملکردی درزمینه ساخت غیررسمی مسکن اندیشی قانونیعدم چاره

 T14 اسبزا در صورت اعمال نکردن راهکارهای اجرایی منتبدیل فضاهای باز عمومی به فضاهای جرم

 T15 شهری عدم ارتباط اثربخش میان نهادهای خدمات رسان

 T16 های تأثیرگذار نظیر مسجد با بافت اجتماعی محلهعدم ارتباط فضایی میان مکان

 T17 محیطی،عدم ساماندهی کالبدی و بهسازی 

  T18 دیریتیمهای اجرایی و فقدان همکاری مناسب و هدفمند بین ارگان

ـــــدیریتی،  م

نهــــــادی و 

 حقوقی

 T19 نشینحاشیه ویژه ساماندهی مناطقعدم تخصیص اعتبارات به

 T20 عدم هرگونه طرح تفضیلی مصوب برای شهرک پیام نور

 T21 اجتماعی و غیرهارتقاء محیطی،  نهیدرزمنگرش منفی مدیریت شهری 

 T22 عدم الزامات قانونی جهت ارائه خدمات شهری
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 (IFE) یخارجو  (EFE) یداخل عوامل ارزیابی

 هـر تاهمی و مزیت به توجه با بندی عواملاولویت به ها، نسبتاز پرسشنامه حاصل اطالعات از استفاده با این مرحله، در

هریـک از  بـرای کـه بود، صورتبدین عوامل از یک هر برای بندیدرجه و سنجش است. معیار یک از عوامل اقدام شده

 هـایداده و اطالعـات اسـاس بر سپس .ارائه شد بود، شدهبندیدرجه ،(پایین خیلی( تا )خیلی باالاز ) که ایدامنه عوامل،

 یک یی هرنها بیرض (،1 - 4) یبند، رتبه مستقیم بر اساس مدل ویکور، درجههیثانو بیضر، هیاول بیضرشده، گردآوری

 و هاعف، فرصـتضـ قـوت، نقـاط عوامـل، از یک هر شدهضریب نهایی کسب اساس بر درنهایت. شدند تعیین از عوامل،

بـه جـدول  توجـه با تهدیدها، و هافرصت ضعف، قوت، نقاط از یک هر کمی هایجنبه شدند. نتایم بندیاولویت تهدیدها

 :که دهدمی نشان 6و  5شماره 

ب نهـایی ضـری بـا قوت نقاط بین در ریزانکارشناسان و برنامه دید ازشهر  یدر خانوارها نهینازل هز اریسطح بس عامل -

احـدهای مسـکونی دارای پروانـه برخـورداری تسـهیالتی اکثـر و و شـودمی عامل قوت تعیین ترینمهم عنوانبه 204/0

 امیاسکان غیررسمی شهرک پ ییفضا یاندهسام در قوت نقطه تریناهمیتکم عنوانبه 039/0ساختمانی با ضریب نهایی 

 یدر سـامانده کـه ای آن استاست. نتایم گوی 6/2 با برابر نقاط قوت عوامل یینها بیضر شود. مجموعمشخص می نور

 .(7ماره شجدول دارد ) متوس  رو به سطح باال قرار نقاط قوت در حد نور امیاسکان غیررسمی شهرک پ ییفضا

 
 نور امیاسکان غیررسمی شهرک پ ییفضا یسامانده بر تأثیرگذار نقاط قوت() یداخل . ارزیابی عوامل7 مارهش جدول

S ضریب  اولیه ضریب
 ثانویه

Q
I مقدار(

 ویکور(

 رتبه
 مستقیم

 بندیدرجه
(1-4) 

ضریب 
 نهایی

رتبه 
 نهایی

S1 327 058/0 818/0 16 3 174/0 6 

S2 228 040/0 298/0 3 1 040/0 21 

S3 228 040/0 555/0 7 2 08/0 16 

S4 241 042/0 661/0 9 2 084/0 15 

S5 244 043/0 1 22 4 172/0 7 

S6 170 030/0 741/0 11 3 09/0 13 

S7 292 051/0 864/0 19 4 204/0 2 

S8 205 030/0 569/0 8 2 06/0 17 

S9 286 050/0 853/0 17 4 2/0 3 

S10 269 047/0 424/0 5 1 047/0 18 

S11 239 042/0 261/0 2 1 042/0 19 

S12 292 051/0 942/0 21 4 204/0 1 

S13 243 043/0 690/0 10 2 086/0 14 

S14 224 039/0 242/0 1 1 039/0 22 

S15 229 040/0 784/0 14 3 12/0 11 

S16 268 047/0 893/0 20 4 188/0 5 

S17 309 050/0 861/0 18 4 2/0 4 

S18 244 043/0 749/0 12 3 129/0 10 

S19 282 050/0 811/0 15 3 15/0 8 

S20 281 050/0 750/0 13 3 15/0 9 

S21 285 050/0 492/0 6 2 1/0 12 

S22 232 041/0 383/0 4 1 041/0 20 

 - 6/2 - - - 1 5617 جمع

 

 ضـعف بـا نقـاط بـین در ریزانکارشناسـان و برنامـه دید ی ازرسمریاشتغال کاذب و غ یریگشکل یهانهیوجود زم عامل
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سـفیدان و سـاکنان در مـورد ریش یعمـوم یناآگـاه شـود وعامل ضعف تعیین می ترینمهم عنوانبه 2/0ضریب نهایی 

نور  امیاسکان غیررسمی شهرک پ ییفضا یدر سامانده ضعفنقطه تریناهمیتکم عنوانبه 2/0با ضریب نهایی  نیمعتمد

 یسـامانده در کـه دهـدمی ایـن نشـان و است 59/2 با برابر ضعف نقاط املعو نهایی امتیاز است. مجموع شدهمشخص

 بیضـردارد. بنابراین با توجه مجموع  قرار متوس  رو به باال حد در ضعف نقاط نور امیاسکان غیررسمی شهرک پ ییفضا

 امیـی شهرک پاسکان غیررسم ییفضا یساماندهتوان مشخص کرد در ها( میقوت و ضعف) یداخلیی حاصل از نقاط نها

 (.8جدول شماره اند )شدهنقاط ضعف و نقاط قوت برتری نسبت به یکدیگر ندارند و هر دو در حد متوس  تعییننور 

 
 نور امیاسکان غیررسمی شهرک پ ییفضا یبر سامانده تأثیرگذار نقاط ضعف() یداخل . ارزیابی عوامل8 جدول

W ضریب 
 اولیه

ـــــریب  ض
 ثانویه

Q
I 

 )مقدار ویکور(
ــــــــه  رتب
 مستقیم

 بندیدرجه
(1-4) 

ضـــریب 
 نهایی

رتبـــــه 
 نهایی

W1 275 047/0 718/0 11 3 141/0 11 

W2 309 053/0 588/0 7 2 106/0 13 

W3 255 043/0 627/0 8 2 086/0 18 

W4 177 030/0 50/0 4 1 030/0 22 

W5 228 039/0 843/0 19 4 156/0 6 

W6 229 039/0 267/0 2 1 039/0 21 

W7 276 047/0 637/0 9 2 094/0 15 

W8 293 050/0 769/0 12 3 150/0 8 

W9 241 041/0 811/0 14 3 123/0 12 

W10 272 046/0 217/0 1 1 046/0 14 

W11 294 050/0 823/0 18 4 2/0 1 

W12 282 048/0 771/0 13 3 144/0 10 

W13 244 041/0 864/0 20 4 164/0 5 

W14 267 045/0 586/0 6 2 09/0 16 

W15 259 044/0 584/0 5 1 044/0 20 

W16 277 047/0 1 22 4 188/0 2 

W17 246 042/0 816/0 17 4 168/0 4 

W18 301 051/0 814/0 16 3 153/0 7 

W19 281 048/0 813/0 15 3 144/0 9 

W20 276 047/0 925/0 21 4 188/0 3 

W21 282 048/0 371/0 3 1 048/0 19 

W22 257 044/0 674/0 10 2 088/0 17 

 - 59/2 - - - 1 5821 جمع

 

کارشناسان و  دید درآمد ازواسطه آن ارزشمند شدن زمین و مسکن اقشار کمهای مسکونی و بهسنددار کردن پالک عامل

مـدیریت کارآمـد  و شـودعامل فرصت تعیین می ترینمهم عنوانبه 216/0 یینها بیضر با هافرصت بین در ریزانبرنامه

عامل  تریناهمیتکم عنوانبه 037/0 یینها بیضرشهر دزفول در مقایسه با دیگر شهرهای استان خوزستان با  شهرداری

 یی عوامل فرصتنها بیضرشود. مجموع مشخص می نور امیاسکان غیررسمی شهرک پ ییفضا یساماندهدر  هافرصت

 تأثیرگـذار عوامـل ازنظـر نـور امیـشـهرک پ رسمیگاه غیرکه سکونت دهدمی است. بنابراین نتایم نشان 618/2 با برابر

 (9جدول شماره باشد )دارا می را ییضاف یسامانده برای های الزمدارد و فرصت متوس  قرار حد از ها، باالترفرصت
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 نور امیاسکان غیررسمی شهرک پ ییفضا یبر سامانده تأثیرگذار ها(فرصت) یخارج . ارزیابی عوامل9 شماره جدول

 هافرصت

O ضریب 
 اولیه

ضریب 
 ثانویه

Q
I 

 )مقدار ویکور(
 رتبه
 مستقیم

 بندیدرجه
(1-4) 

ضریب 
 نهایی

رتبه 
 نهایی

O1 205 038/0 836/0 20 4 152/0 6 

O2 252 046/0 440/0 5 1 046/0 19 

O3 291 055/0 724/0 14 3 165/0 5 

O4 249 046/0 662/0 11 3 138/0 11 

O5 224 041/0 503/0 7 2 082/0 17 

O6 245 045/0 904/0 21 4 18/0 3 

O7 312 057/0 633/0 9 2 114/0 13 

O8 266 049/0 718/0 12 3 147/0 8 

O9 267 049/0 769/0 15 3 147/0 7 

O10 237 044/0 646/0 10 2 088/0 16 

O11 224 041/0 723/0 13 3 123/0 12 

O12 254 047/0 321/0 4 1 047/0 18 

O13 258 047/0 782/0 16 3 141/0 10 

O14 239 044/0 824/0 18 4 176/0 4 

O15 241 044/0 543/0 8 2 088/0 15 

O16 261 051/0 1 22 4 204/0 2 

O17 205 038/0 2/0 3 1 038/0 21 

O18 225 041/0 185/0 2 1 041/0 20 

O19 295 054/0 827/0 19 4 216/0 1 

O20 229 052/0 462/0 6 2 104/0 14 

O21 201 037/0 135/0 1 1 037/0 22 

O22 194 036/0 820/0 17 4 144/0 9 

 - 618/2 - - - 1 5382 جمع

 

، خـانواده یلک به تأمین ماو کم یررسمیجهت ورود به بازار کار غ لیبه ترک تحص میکودکان الزم التعل شیگرا عامل -

 و شـودعامل تهدید تعیین می ترینمهم عنوانبه 212/0یی نها بیضر با دهایتهد بین در ریزانکارشناسان و برنامه دید از

 در دیـتهدعامل  تریناهمیتکم عنوانبه 040/0یی نها بیضر عدم هرگونه طرح تفضیلی مصوب برای شهرک پیام نور با

 بـا برابـر تهدیـدها عوامـل ایینه امتیاز شده است. مجموعمشخص نور امیاسکان غیررسمی شهرک پ ییفضا یسامانده

 از تهدید، بـاالتر ثیرگذارتأ عوامل ازنظر نور امیغیررسمی شهرک پ که سکونتگاه دهدمی نتایم نهایی نشان و است 585/2

تـوان ها و تهدیـدها( میفرصـت) یخـارجیی حاصل از عوامل نها بیضردارد. بنابراین با توجه جمع کل  متوس  قرار حد

 جـود نور امیپاسکان غیررسمی شهرک  ییفضا یسامانده برای خارجی محی  طرف از که تهدیداتی مشخص کرد درواقع

، برای تکمیل نتیجـه 2چنین در شکل شماره (. هم10جدول شماره دارد )وجود  که باشدمی هاییفرصت در حد برابر دارند

نشـان  نـور امیـاسـکان غیررسـمی شـهرک پ ییفضـا یسـامانده برای خارجی ها، وضعیت محی  داخلی و محی تحلیل

 است. شدهداده
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 نور امیاسکان غیررسمی شهرک پ ییفضا یبر سامانده تأثیرگذار تهدیدها() یخارج . ارزیابی عوامل10 شماره جدول

T ضریب 

 اولیه

ضریب 

 ثانویه

Q
I 

 )مقدار ویکور(
 رتبه

 مستقیم

 بندیدرجه

(1-4) 

ضریب 

 نهایی

رتبه 

 نهایی

T1 333 054/0 878/0 15 3 162/0 6 

T2 289 047/0 879/0 16 3 141/0 8 

T3 199 032/0 512/0 7 2 064/0 17 

T4 280 045/0 936/0 19 4 18/0 4 

T5 299 048/0 504/0 6 2 096/0 13 

T6 243 039/0 974/0 21 4 156/0 7 

T7 320 052/0 489/0 4 1 052/0 18 

T8 286 046/0 836/0 10 2 092/0 15 

T9 284 046/0 855/0 12 3 138/0 10 

T10 288 047/0 877/0 13 3 141/0 9 

T11 328 053/0 939/0 20 4 212/0 1 

T12 321 052/0 916/0 18 4 208/0 2 

T13 295 048/0 286/0 3 1 048/0 19 

T14 300 049/0 1 22 4 196/0 3 

T15 275 044/0 889/0 17 4 176/0 5 

T16 224 036/0 840/0 11 3 108/0 12 

T17 259 042/0 878/0 14 3 126/0 11 

T18 283 046/0 656/0 9 2 092/0 14 

T19 292 047/0 156/0 2 1 047/0 20 

T20 245 040/0 5/0 5 1 040/0 22 

T21 274 044/0 104/0 1 1 044/0 21 

T22 203 033/0 604/0 8 2 066/0 16 

 - 585/2 - - - 1 6120 جمع

 

 
 و تهدیدها هافرصت، نقاط ضعف، نمودار تحلیل نقاط قوت .2شکل 

 

 (WT،WO،ST،SO)ها تعیین استراتژی

 قـرار خـارجی تهدیدات محـی  و هافرصت مقابل در را داخلی محی  ضعف و قوت نقاط عوامل از یک این قسمت، هر در

 یرقـابت ستراتژیا (،WOکارانه )محافظه ، استراتژی(SO) یتهاجم استراتژی راهبردهای و هااستراتژی از یک هر تا داده

(ST) یتدافع و استراتژی (WT )نمـاییم تعیـیننور  امیاسکان غیررسمی شهرک پ ییفضا یسامانده توسعه جهت در را .
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 اند:شدهداده شرح ادامه در فوق هایاز استراتژی یک هر

 یسـاماندهرای بـ اسـت، بیرونـی هایفرصـت از مناسـب اسـتفاده و داخلی قوت نقاط بر تمرکز که تهاجمی استراتژی در

 :کرد ارائه ه است،آمد 11زیر را که در جدول شماره  استراتژی توانمی نور امیاسکان غیررسمی شهرک پ ییفضا

 
 (SO) یتهاجمفرصت یا  -. استراتژی قوت 11 شماره جدول

SO1 موجود خدماتی هایپتانسیل به توجه با فرامحلی توسعه به تشویق 

SO2 های موردنیاز شهرکهای شغلی پایدار فعالیتای زمینهپوشش بیمه استفاده از تسهیالت نیاز و 

SO3 های دولتیمانمردمی و ساز -های زیرساختی با تقویت مشارکت اجرایی نهادهای محلی اصالح و بهبود شبکه 

SO4 های غیردولتی در برخورد با مشکالت و معضالت شهرک پیام نورواسطه سازمانمداخله مستقیم و بی 

SO5 ها با مدیریت شهریبرقراری نظام مدیریت محلی و تنظیم و تشدید رواب  شورایاری 

SO6 انهای خوداشتغالی در میان ساکنبرقراری ساز کارهای عملی مناسب در سطح محله جهت بازیابی پتانسیل 

SO7 وسازهای حقوقی و قانونی در زمینه مالکیت و مشارکت در ساختشکل دادن به پشتوانه 

 

 هایفرصـت از استفاده تا شودمی درونی، سعی ضعف نقاط بر تأکید کارانه، ضمنحافظهفرصت یا م -ضعف  در استراتژی

 از .رسـاند حداقل هب نور امیاسکان غیررسمی شهرک پ ییفضا یساماندهبرای  را درونی ضعف نقاط تأثیر بیرونی موجود،

 آمده است، اشاره کرد. 12ل شماره مواردی که در جدو به توانمی استراتژی این جمله

 

 (WOکارانه )محافظه یا فرصت -ضعف  های. استراتژی12 شماره جدول

WO1 ایسازی نحوه استفاده از اراضی در تخصیص متناسب آن به فضاهای عمومی و خدمات محلهبهینه 

WO2 محله در آموزشی و بهداشتی مناسب هایسیستم ایجاد جهت سازیزمینه 

WO3 اندهی فضاییایند سامقراری ارتباط میان مردم و مسئوالن شهری و تنظیم راهکارهای پایین به باال در فبر 

WO4 شهری تجهیزات و خدمات به دسترسی آسان الگوی استقرار 

WO5 واسطه همگونی قومیتی و وجود رواب  خویشاوندی میان ساکنانافزایش سطح مشارکت مردمی به 

WO6 چنین عوارض مازاد تراکم در بناهای مسکونیوساز و همرض مربوط به ساختحذف یا کاهش عوا 

WO7 دیدردولتی جکمک به افزایش توان مالی و مدیریتی نهادهای غیردولتی موجود و تشکیل اجتماعات غی 

 

شـار ف اهشکـ جهت است، متمرکز بیرونی تهدیدهای و درونی قوت نقاط بر که هدید یا رقابتیت -های قوت استراتژی در

 کـه در جـدول را های زیـراسـتراتژی تـوانمی نور امیاسکان غیررسمی شهرک پ ییفضا یساماندهبر  بیرونی یدهایتهد

 آمده است، ارائه داد: 13شماره 

 

 (ST) یرقابت یا تهدید -قوت  های. استراتژی13جدول 

ST1 نشین بر اساس ستاد توانمندسازی شهرستاناشیههای حریزی مدیریت شهری جهت مداخله در پهنهگذاری و برنامهسیاست 

ST2 آموزی و حرفه سازیمشارکت نهادهای کارآفرین و آموزشی در برقراری مستمر فرآیند حرفه 

ST3 ساکنان نیازهای با منطبق مسکن تأمین جهت سازیزمینه 

ST4 محلی ستاد توانمندسازی ریق دفترطهای فنی و اجرایی از تشویق مردم به خودیاری از طریق پشتیبانی 

ST5 گراییی بر جمعتفریحی مبتن -زا در محله و تبدیل آن به فضاهای اجتماعی ساماندهی و بهبود شرای  فضاهای ناامن و جرم 

ST6  کارگیری حداکثری از اراضی بالاستفاده و بایر جهت توسعه خدمات و رفاهی عمومی محلهبه 

 

 کـاهش اسـاس، در جهـت ایـن بـر متمرکـز هسـتند. پذیریآسـیب کـاهش افعی بردتهدید یا ت -های ضعف استراتژی

 14را که در جـدول شـماره  زیر هایاستراتژی توانمی نور امیاسکان غیررسمی شهرک پ ییفضا یساماندهپذیری آسیب

 :کرد آمده است، ارائه
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 (WTکارانه )محافظه یا تهدید -ضعف  های. استراتژی14 شماره جدول

WT1 ساکنان نیازهای با منطبق و ایمن ارتباطی شبکه قراریبر 

WT2 گسترش و توسعه عملکردی خدمات اجتماعی در قبال شاغالن و بیکاران در جستجوی کار 

WT3 البدی محلهکقتصادی و ارتقاء و بهبود سطح عملکردی نهادهای مدیریتی و خدماتی شهرک پیام نور در امر بهسازی اجتماعی، ا 

WT4 ساکنان شنهادهایپنظرات و  شده محله با لحاظ نمودنمساحی در تأمین نیازهای شناسایی تشریک 

WT5 جویی زنان، در ارتباط با مسائل و مشکالت محلههای متناسب با رشد و مشارکتتقویت و توسعه زمینه 

WT6 های اجتماعیی در جهت کاهش آسیبیان بخش مراکز انتظامی، درمانی، اجتماعات محلی و شهردارریزی و همکاری مبرنامه 

WT7 های نوسازی و بهسازیف محله به وامدرآمد و بسیار ضعیسازی زمینه دسترسی اقشار کمفراهم 

 

 گیرینتیجه

انجـام  ام نور دزفولشهرک پیدر های غیررسمی ساماندهی فضایی سکونتگاه ریزی راهبردیبرنامه پژوهش حاضر باهدف

رو نتـایم د. ازایـنگاه را فـراهم کنـد با استفاده از این راهبرد زمینه ساماندهی فضایی ایـن سـکونتپذیرفته است، تا بتوان

 اریسطح بسـ گاه غیررسمی شهرک پیام نور عاملترین نقطه قوت در ساماندهی فضایی سکونتحاصل نشان داد که مهم

شهرک  در اشتغال کاذب و غیررسمی یریگکلش یهانهیوجود زمضعف، ترین نقطهو مهم شهر یدر خانوارها نهینازل هز

د شـدن زمـین و مسـکن واسطه آن ارزشمنهای مسکونی و بهترین فرصت سنددار کردن پالکچنین مهمبوده است. هم

و  یسـمرریجهـت ورود بـه بـازار کـار غ لیبه ترک تحصـ میلتعلکودکان الزم ا شیگراترین تهدید درآمد و مهماقشار کم

 کـه تهـاجمی های بهینه در بخـش اسـتراتژیچنین در بخش ارائه استراتژیبوده است. هم خانواده یکمک به تأمین مال

 بـه توجـه بـا فرامحلی عهتوس به است، راهبرد تشویق بیرونی هایفرصت از مناسب استفاده و داخلی قوت نقاط بر تمرکز

 ایـ فرصـت -ضـعف  تژیاسترا . در بخش درموجود باالترین اولویت را به خود اختصاص داده است خدماتی هایپتانسیل

ای محله خدمات و عمومی فضاهای هب آن متناسب تخصیص در اراضی از استفاده نحوه سازیراهبرد بهینه کارانه،محافظه

 و یدرونـ قـوت نقـاط بر که رقابتی یا هدیدت -قوت  هایاستراتژی چنین در بخش دراولویت اول قرارگرفته است. هم در

 رد مداخلـه جهـت شـهری مـدیریت ریزیبرنامـه و گذاریتـرین راهبـرد، سیاسـتاست، مهم متمرکز یرونیب تهدیدهای

 -ضـعف  هایاسـتراتژی شهرستان دزفول است. درنهایـت در بخـش توانمندسازی ستاد بر اساس نشینحاشیه هایپهنه

ان ساکن نیازهای با منطبق و ایمن تباطیار شبکه هستند، راهبرد برقراری متمرکز پذیریآسیب کاهش بر تدافعی یا تهدید

 عیشـتیم شـیوه نـوعی غیررسـمی توان گفت که اسکاندر اولویت اول قرارگرفته است. با توجه به تحلیل نتایم فوق می

 در انسـانی نـابرابر وابـ ر فضـایی تجلـی و محـی  و رواب  انسان از نشأت گرفته جغرافیایی پدیده یک عنوانبه و است

 دنبـال به و جمعیت رویهبی رشد نظیر مختلفی عوامل که است عرصه محی  در زندگی تسهیالت و اناتامک به دسترسی

 آن گیریشکل در...  و نیشهرنشی جامع برنامه نبود زیستی، فضاهای در امکانات نابرابر مسکن، توزیع فزاینده تقاضای آن

 منـابع مختلـف، در و اندتهدانسـ علت یک بلکه معلول انعنوبه نه را آن غیررسمی اسکان با برخورد در لیکن. نقش دارند

 همـین بـر و معرفی روزییرهتبدبختی،  فقر، از نمادی را آن و شده تلقی بحرانی و حاد معضلی عنوانبه غیررسمی اسکان

 انـدتوهـا میفرضپیش ایـن ترمطالعـات دقیـق بـا امـروزه لیکن شده است.داده آن نابودی و تخریب به حکم نیز اساس

 ها را فراهم کرد.ریزی راهبردی زمینه توانمندسازی این سکونتگاهبا استفاده از رویکرد و برنامه توانمی و یافتهتعدیل
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