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Abstract:
Housing poverty is one of the most prominent visions of
developing countries characterized by informal
settlements. Such settlements are, in fact, a form of
indecisiveness for the unplanned accumulation of lowincome groups at the most vulnerable parts of the city,
which is created entirely in an unorganized manner.
Regarding the importance of housing, especially in
informal settlements, the purpose of the present study is
to achieve policies aimed at providing housing
components at a minimum level. The applied method in
this research is descriptive-analytic. Data collection was
done through a documentary-field survey method.
Structural equation analysis has been used for data
analysis. The statistical population of the research
includes managers and experts of metropolises of
Ahwaz and Tabriz. The sample size was obtained by
simple random sampling comprises 110 people for each
of the metropolitan cities. The research findings indicate
that the most important approaches to providing
minimum housing in Tabriz metropolitan area are
improving the quality of housing and empowerment,
with the coefficients of 0.93 and 0.79 respectively. Also,
in these approaches, the most influences were local
community
empowerment,
rehabilitation
and
reconstruction policies with a coefficient of 0.93, 0.91
and 0.88 respectively. In the city of Ahwaz, the most
important approaches to minimum housing provision
are empowerment and social and supportive housing
with coefficients of 0.88 and 0.81 respectively. Also, the
most influential approaches are the establishment of
various housing funds, the participation of the
nongovernmental sector in housing construction and the
empowerment of the local community with coefficients
of 0.92, 0.89 and 0.83, respectively.
Keywords: informal settlements, minimum housing,
metropolis of Ahvaz, metropolis of Tabriz.
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چكیده
فقر مسکن یکی از مشکالت کشورهای در حال توسعه است که اغلب
 در واقع، اینگونه سکونتگاهها.بهصورت اسکان غیررسمی جلوه میکند
شکل بیضابطهای از تجمع مکانی گروههای کم درآمد در نقاط
 با.آسیبپذیر شهر است که به صورت کامالً سازمان نیافته ایجاد میشود
 هدف این،توجه به اهمیت مسکن به ویژه در سکونتگاههای غیررسمی
تحقیق دستیابی به سیاستهایی در راستای تأمین مؤلفههای مسکن
 روش تحقیق در پژوهش حاضر کاربردی با ماهیت.حداقل میباشد
– توصیفی – تحلیلی است که برای جمعآوری اطالعات از روش اسنادی
میدانی (پیمایشی) و برای تجزیه و تحلیل دادهها از تحلیل معادالت
 جامعهی آماری تحقیق مدیران و کارشناسان.ساختاری استفاده شده است
مسائل شهری کالنشهر اهواز و تبریز میباشد که حجم نمونه به روش
 نفر برای هر کدام از کالنشهرها بدست001 نمونهگیری تصادفی ساده
 یافتههای تحقیق حاکی از آن است که مهمترین رویکردهای.آمده است
تأمین مسکن حداقل در کالنشهر تبریز ارتقای کیفیت سکونت و
1/39 توانمندسازی بوده که ضرایب حاصل برای این رویکردها به ترتیب
 همچنین در این رویکردها بیشترین تأثیرگذاری مربوط. میباشد1/13 و
 نوسازی و بازسازی به تریب،به سیاستهای توانمندسازی اجتماع محلی
 در کالنشهر اهواز نیز. بوده است1/88  و1/30 ،1/39 با ضریب
مهمترین رویکردهای تأمین مسکن حداقل توانمندسازی و مسکن
 و1/88 اجتماعی و حمایتی بوده که به ترتیب ضرایب حاصل برای آنها
 همچنین بیشترین تأثیرگذاری در این رویکردها مربوط به. میباشد1/80
 مشارکت بخش غیردولتی در ساخت،تأسیس صندوقهای مختلف مسکن
 و1/83 ،1/35 مسکن و توانمندسازی اجتماع محلی به ترتیب با ضریب
. است1/89
، مسکن حداقل، سکونتگاههای غیررسمی:واژههای كلیدی
. کالنشهر تبریز،کالنشهر اهواز
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مقدمه
اسکان غیررسمی و حاشیهنشینی ،فرجام تمدن صنعتی مدرن و
یکييی از پیامييدهای شهرنشييینی سييریع اسييت ( Bane and
 .)Rawal, 2002:2عمييدهی حاشييیهنشييینان ،مهيياجران
روستایی هستند که به دلیل پایین بودن سطح مهارتهای فنی
و سطح سواد و فرهنگ نمیتوانند جذب محيی قيانونی شيهر
شوند ،بنابراین ،در زمینهای نامرغوب حاشیهی شيهر بصيورت
مجاز یا غیرمجاز ساکن میشوند .امروزه صيدها میلیيون نفير از
مردم جهان ،بيه ویيژه در کشيورهای درحيال توسيعه ،در ایين
سکونتگاههای غیرمجياز و آشيفته ،در شيرای بيد اقتصيادی-
اجتميياعی و زیسييتمحیطييی زنييدگی مييیکننييد (محمييدی و
همکاران .)82 :0981 ،ارزیابی و تحقیقات صورت گرفته توس
محققان مختلف ،بیانگر وجود بیش از  359میلیون نفير سياکن
مناطق اسکان غیررسمی در سطح جهان در سيال  5118اسيت
) ،(Taleshi, 2009:1235; Arimah, 2010:1کيه ایين
رقم در  91سال آینده به بیش از  5میلیارد نفر افيزایش خواهيد
یافيت ) .(Nijman, 2008:73بيه طيور کليی اسيکانهيای
غیررسمی یکی از چهرههای بارز فقر شهری ،درون یيا مجياور
شهرها به شيکلی خيودرو ،فاقيد مجيوز سياختمان و برناميهی
رسمی شهرسازی شکل میگیرند .مهمترین دلیل شکلگیيری
سکونتگاههای غیررسيمی نياتوانی افيراد کيمدرآميد و فقيرا در
دستیابی به مسکن و سرپناه در بازار رسمی اسيت کيه موجيب
میشود تا مردم سيرپناه خيود را در چيارچوبهيای غیررسيمی
تدارك بینند .بنيابراین یکيی از مهيمتيرین نمادهيا در شيناخت
اسکان غیررسمی ،شاخصها و ویژگیهيای سياختاری مسيکن
میباشد (حاتمی نژاد و همکاران .)091 :0982 ،با توجه به فقير
مسکن در کشور ایران بصيورت اسيکان غیررسيمی (اطهياری،
 ،)009 :0989کاسييتیهييای برنامييهریييزی مسييکن باعيي
«شهروندزدایی» قشر کمدرآمد در کشور و روانه شدن آنها بيه
اسکان غیررسمی میشود (اطهاری .)059 :0989 ،ایين پدیيده،
تجلی برآورده نشدن نیاز مسکن و سرپناه اقشيار کيم درآميدی
است که در فضای رسمی و برنامهریيزی شيدهی شيهر جيایی
ندارند و در فرار از محدودیتهای قانونی خارج از توان خود ،بيه
برپایی سکونتگاههای نابسامان در حاشيیهی شيهرها و بعضيی
نقاط درونشهری میپردازنيد .هياچزرمیر و همکياران (،)5116
استدالل میکنند که نیياز مبرميی بيه درك بهتير از مقیيا و
روندهای مربوط به سکونتگاههيای غیررسيمی وجيود دارد کيه
درك درست از ایين رونيدها موجيب توسيعهی سیاسيی بهتير

میشود .عالوه بر این انجام نظيارت و ارزیيابی در برناميههيای
مداخلهای نیيازی اساسيی اسيت (Huchzermeyer et al,
) .2006:21درحالیکه نیاز به دیيدگاه بلندميدت در رابطيه بيا
اسکان غیررسمی و فرآیندهای ارتقاء باید به عنوان یک اولویت
شناخته شده باشد ) .(Jenkins, 2006:86با توجه به اهمیت
بح سکونتگاههای غیررسمی تياکنون رویکردهيای متعيددی
برای برخورد با این پدیده به وجود آمده است که میتيوان بيه
نادیده گرفتن ،اقدامات بولدوزری و پاكسازی ،پذیرش و ادغيام
آنها در بافت شهر ،اقدامات موردی و موضعی بر پایهی تهدید
و فشييار بييه تييرك محييل ،سييایت سييرویس و ...اشيياره کييرد
) .)Aldrish, 1995: 45; Turner, 1982:163همچنيین
از روشهای تأمین مسکن گروههای کمدرآمد شهری میتيوان
به برنامههای دولتی تأمین مسيکن ،نوسيازی شيهری ،ارتقيای
کیفیت سکونت و تأمین زمین و خدمات و روش توانمندسيازی
اشاره داشت .پیشینهی برخورد با این سکونتگاهها نشان میدهد
که اکثر رویکردهای استفاده شده ،به دلیل توجه صرف به یکی
از ابعاد چندگانهی این پدیيده (عميدتاً کالبيدی) و نیيز در نظير
نگرفتن خواستهها و نیازهای ساکنان و عدم توجه به مشيارکت
آنان نتوانستهانيد موفيق عميل کننيد .ليذا بایيد در جسيتجوی
رویکردی جامع در نحوهی مواجهه با این سکونتگاههيا بيود تيا
بتوان به یکپارچگی این محلهها بيا محليههيای رسيمی شيهر
دست یافت (زیاری و نيورری .)50:0988 ،همچنيین مطالعيهی
تجارب جهانی در ارتباط با ایين مسيلله ،نيوعی از رویکردهيای
مبتنی بر پذیرش و استفاده از منابع درونيی ایين اجتماعيات بيا
ایجاد انگیزههایی از سوی منابع دولتيی را معرفيی ميیکنيد .از
جملييه ایيين اقييدامات ،مييیتييوان بييه مشييارکت ،بهسييازی و
توانمندسازی اشاره کرد ).)Abonyo, 1999: 87
بييا توجييه بييه مطالييب ارائييه شييده و اهمیييت توجييه بييه
سکونتگاههيای غیررسيمی از یکسيو و همچنيین تفياوتهيای
مکييانی ،نظييامهييای سیاسييی ،اقتصييادی و برنامييهریييزی در
کشورهای مختلف در حل مشکالت سکونتگاههای غیررسيمی
و تأمین مسکن گروههای کيم درآميد ،ایين تحقیيق بيا هيدف
بازاندیشی در امکانسنجی ارتقای سيکونتگاههيای غیررسيمی
کالنشهرهای اهواز و تبریز بر اسا معیارهای مسکن حداقل
و ارائهی راهبردهای اجرایی واقعبینانه بيه منظيور ارتقيای ایين
سکونتگاهها از طریق ایجاد مسکن حداقل بر اسا سیاستها،
راهبردها و امکانات موجود نگاشته شده است.
اسکان غیررسمی در کالنشهر اهواز به دهههای قبيل از
 0951برمیگردد وليی در ایين دوره رشيد کنيونی را نداشيته

ملکی و همکاران :تحلیلی بر عوامل مؤثر در ارتقای سکونتگاههای غیررسمی بر مبنای مؤلفههای مسکن حداقل...
است .لیکن در دههی  0991بر ابعاد این مسلله افزوده شد تيا
اینکه در دهيهی  0991و متعاقيب اصيالحات ارضيی و سيیر
مهاجرین روستایی بیزمین و کيمزميین ،اسيکان غیررسيمی
رشد شتابان به خود گرفت .از سال  0995بيه بعيد بيا اجيرای
برنامههيا و آغياز مهياجرت و توسيعهی شهرنشيینی ،مقيارن
سالهای  0995طير هيای نوسيازی و توسيعهی اقتصيادی،
دوباره روند نوسازی در شهرها پا گرفيت و بيه اتکيای درآميد
نفت ،به عنوان مهمترین منبيع ميازاد اقتصيادی ،طير هيای
زیربنای شهری و توسعهی صنعتی بيه اجيرا درآميد .جمعیيت
اسکانهای غیررسمی در کالنشهر اهواز حدود  991111نفر
(یک سوم از جمعیت شهر) میباشد که حدود  9211هکتار از
مساحت شهر ( 50درصد) را اشکال نميوده اسيت (مهندسيین
مشاور عرصه .)092:0930 ،در کالنشهر تبریيز نیيز اسيکان
غیررسمی به عنوان یکی از مشکالت و معضالت شهری بيه
شمار می رود که از سال  0991به بعد در کالبيد شيهر تبریيز
نمایان شد .این شیوهی سکونت ،در شيهر تبریيز بيا سيرعت
فزایندهای افزایش مییابد .مساحت این نوع از سکونتگاهها در
تبریز  911هکتار با جمعیتی متجاوز از  921هزار نفر میباشد
(ملکی و همکاران.)013:0936 ،
در شناخت مبانی نظری و پیشینهی تحقیق ،اولین هيدف
از اهداف توسعهی هزاره کاهش فقر شهری میباشد ،فقيرای
شهری با مسائل و مشيکالت زیسيتمحیطيی عميده ماننيد
زیرساختهای ناکافی و کمبود خدمات (نظیر آب بهداشيتی و
فاضالب) به خصوص در بخش مسکن رنج میبرند (Astuti
) .and A. Prasetyo, 2014: 549در حال حاضر مسکن
و سرپناه بسیاری از جنبههای (عرصههای) زندگی انسيانی را
تحت شعاع خود قرار داده است .بيه طيوری کيه بيیش از 21
درصد درآمد هر خانوار را به خود اختصاص میدهد (ملکيی و
شیخی .)32:0988 ،از این رو مسللهی مسکن عمدتاً دامنگیر
اقشار و طبقات کمدرآمد و با درآمد متوس میشود و از نظير
کمی و کیفی عالوه بر آن کيه اقشيار وسيیعی از تيودههيای
شهری را از رسیدن به مسکن مناسب محروم میسازد ،باع
تحمیل هزینههای بياالی مسيکن بير بودجيهی خانوارهيای
شهری میشود (آقاصفری و همکياران .)63:0983 ،بنيابراین
مسکن و مسائل مربوط به آن امروزه به عنوان یک مسيللهی
جهييانی مطيير بييوده و برنامييهریييزان و سیاسييتگييذاران در
کشورهای مختلف سعی در حل مسائل مربيوط بيه آن دارنيد
) .(Buckley and Jerry, 2005: 237بييا توجييه بييه
اهمیت مسکن و سرپناه ،میزان دستیابی به وضيعیت مطليوب

21

مسکن چه در نواحی شيهری و چيه در نيواحی روسيتایی بيه
عنوان یکی از شاخصهای توسعهی اقتصادی – اجتماعی در
کشورهای جهان محسوب میشود.
پیدایش مسللهی مسکن در ایران و طر آن بيه عنيوان
معضلی اجتماعی به آغاز رشد سرمایهداری به عنيوان عياملی
خييارجی و اصييالحات ارضييی (پیييدایش سييکونتگاههييای
غیررسمی) به عنوان عاميل داخليی بير ميیگيردد .بيیشيک
مسکن در شرای کنونی دارای وضع وخیميی اسيت ،تيودهی
بزرگيی از خانوارهيای کشيور در شيرای بيیمسيکنی ،تنيگ
مسييکنی و بييد مسييکنی قييرار دارنييد (روسييتایی و همکيياران،
 .)80:0930سکونتگاههای غیررسمی به عنوان مرکيز تجميع
اقشار کم درآمد محسوب میشوند کيه افيراد سياکن در ایين
مناطق مساکن خود را در زمینهيای نيامرغوب و بيا مصيالح
کمدوام و بصورت غیرقانونی بنا مینمایند .طی سالهای اخیر
کیفیت مساکن در این مناطق کماکيان در وضيعیت بحرانيی
قرار دارد و شناسایی ابعاد گسيتردهی ایين بخيش و تیییيرات
شاخصهای مسکن و همچنین تدوین یک برنامهی جامع در
بخش مسکن به منظور دستیابی به وضعیت مطلوب ضرورتی
اجتنابناپذیر میباشد .در جدول  0به بررسی انواع مسيکن در
این سکونتگاههای غیررسمی پرداخته شده است.
جدول  :1تیپولوژی مسکن در سکونتگاههای غیررسمی
نوع
مسکن

ویژگیها

پایینتر از سطح معمول زمین قرار دارد و در کيوه کنيده
زاغه میشود .در این سکونتگاهها ،مصالح ساختمانی بيه کيار
گرفته نمیشود.
با مصيالح کهنيه و مختليف از قبیيل قطعيات بيیمصيرف
آلونک
اتومبیل ،وسایل منزل ،مقوا ،حلب و نایلون ساخته میشود.
قمیر محل پختن خشت در کورهپزخانهها
جایگاه سکونتی که تقریباً اسيا آن از حصيیر سياخته
کپر میشود و در بعضی از نواحی اسکلت آن را از نی ساخته
و روی آن را با نمد میپوشانند.
زیرزمین پایینتر از سطح زمین با مصالح ساختمانی ساخته میشود.
چادر با پارچه و نایلون و مواد مشابه برپا میگردد.
از خشت و گل و آجر به صورت بلوكهای سياختمانی و
اتاق
شکل و فرم یکسان ساخته میشود.
دارای دیييوار معمييولی بييا مصييالح سيياختمانی و سييقف
گرگین
حصیری است.
این واحدهای سکونتی عمدتاً از پیتهيای حلبيی سياخته
اتاق حلبی
میشوند.
مأخذ :حسینزاده دلیر.091-090 :0911 ،
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در راستای ارتقای سکونتگاه های غیررسيمی و تيأمین
مسکن گروه های کم درآمد مطالعات متعيددی انجيام شيده
که به مهم ترین آن ها اشاره ميی شيود .خلیيل و همکياران
( ،) 5106در پژوهشييی بييه ارتقييای شييرای زنييدگی در
سکونتگاه های غیررسمی العربی ،واقع در شهر هورگيادا1ی
مصر پرداخته اند .سه رویکرد مهم در بهبود شرای زنيدگی
در این منطقه ،ارتقای کالبدی ،مدیریت پسماند ميواد زائيد
جامد و توجه بيه کشياورزی شيهری ميی باشيد .ایين سيه
رویکرد در تعامل با هم و به عنوان یک رویکرد یکپارچيه،
به منظور بهبود شرای زنيدگی در منطقيه ی العربيی بایيد
تقویييت شييوند ) .(Khalil, 2016خلیفييا ( ،)5102در
پژوهشی تکامل اسيتراتژی هيای ارتقيای سيکونتگاههيای
غیررسمی در مصر (از نادیده گرفتن تا توسعه ی مشارکتی)
را بررسی کرده اسيت .هيدف از ایين تحقیيق نشيان دادن
رویکردهای ارتقای سکونتگاه هيای غیررسيمی در مصير از
مرحلييه ی بييی تييوجهی تييا توسييعه ی مشييارکتی و تييدوین
رویکردها و سیاست های مسکن بيا هيدف تيأمین مسيکن
برای فقیران شهری است .نتایج این تحقیق نشان می دهد
که رویکردهایی که در مورد سکونتگاه هيای غیررسيمی در
مصر صورت گرفته است ،بدین شر اسيت :قبيل از 0331
بی توجهی بيه ایين اسيکان هيا ،از  0331تيا  5119تيأمین
زیرساخت های اولیه در این سکونتگاه هيا 5119 ،تيا 5118
حمایت از دوليت محليی بيرای سياماندهی ایين منياطق و
جلييوگیری از گسييترش آن 5113 ،بييه بعييد نیييز توجييه بييه
رویکرد مشيارکتی سياکنان در ارتقيای ایين سيکونتگاههيا
) . (Khalifa, 2015فيياروك حسيين ( ،)5105نیييز در
پژوهشييی بييازآفرینی بييه عنييوان رویکييردی در توسييعه ی
سکونتگاههای غیررسمی کالن شهر قاهره را بررسی کيرده
است .نتایج این تحقیق نشيان ميی دهيد کيه رویکردهيای
سيينتی بييرای حييل مشييکالت ایيين سييکونتگاه هييا مناسييب
نمی باشد .بدین منظور فياروك حسين بير روی بيازآفرینی
شهری ،یعنی شکلی ساده از نوسازی و توانمندسيازی کيه
موجييب بازسييازی و نوسييازی اقتصيياد شييهری ،تعييامالت
اجتماعی و افزایش برابری بین شهروندان می شيود تأکیيد
دارد .روشی که برای حل مسائل سکونتگاه های غیررسمی
بخصييوص در بخييش مرکييزی قيياهره مناسييب مييی باشييد
) . (Farouk Hassan, 2012تيامر و شياوکت (،)5100
1. Hurghada

در مقاله ای به بررسی و تدوین استراتژی های جدیيد بيرای
ارتقای سيکونتگاه هيای غیررسيمی در کشيورهای درحيال
توسعه با استفاده از گرایش های بومی بيرای دسيتیابی بيه
مسکن پایدار را بيه تحریير درآورده انيد .ایين پژوهشيگران
استراتژی توسعه ی این سکونتگاه ها و دستیابی به مسيکن
پایدار را به کارگیری فرهنگ بومی ،تداوم با گذشته ،ایجياد
چشم انداز طبیعی و سازگاری با محی دانسته اند (Tamer
) .and Shawket, 2011چوگیيل ( ،)5111در تحقیقيی
به بررسی و شناسایی سیاست های حمایت از مسکن پایدار
پرداخته است .این تحقیق بیان می دارد کيه کياهش فقير،
ریشه کنی حلبی آبادها ،حفاظت از محيی زیسيت و تقویيت
درآمييدها از زمینييه هييای پایييدار ی هسييتند و دسييتیابی بييه
پایداری در بخش مسکن بدون بهبود در اشتیال ،فرصت ها
و درآمدها ناامیدکننده خواهيد بيود ).(Choguill, 2007
پورمحمدی و اسيدی ( ،) 0939در پژوهشيی سیاسيتهيای
دولتی تأمین مسکن گروه های کم درآمد شهری را در شيهر
زنجان مورد ارزیابی قرار داده و به این نتیجه رسیده اند که
سیاستهای دولتی تأمین مسکن نقش مثبتيی در کياهش
اسکان غیررسمی در فاصله ی سيالهيای  0336-5116در
این شهر داشيته و در پيروژههيای دولتيی تيأمین مسيکن،
الگوهای کاربری زمین و تأمین نیازهيای سياکنین اساسياً
مناسب و موفق عمل نموده اسيت (پورمحميدی و اسيدی،
 .)0939داداش پييور و همکيياران ( ،)0930در تحقیقييی بييه
بررسی نقش توانمندسازی ساکنان در بهسازی کالبيدی –
محیطی سکونتگاه های غیررسمی در محدوده ی شرق کال
عیدگاه شهر سبزوار پرداخته اند .نتایج این تحقیق حياکی از
آن است که بین سطح توانمندی ساکنان و میيزان تمایيل
آن هييا بييرای مشييارکت در بهسييازی کالبييدی – محیطييی
رابطه ی معناداری وجيود دارد .همچنيین یافتيه هيای ایين
تحقیق نشان می دهيد کيه در درجيه ی اول توانمندسيازی
نهادی ،سپس توانمندسازی اجتماعی و در درجيه ی بعيدی
توانمندسييازی اقتصييادی مييی توانييد در افييزایش مشييارکت
ساکنان در برنامه های بهسازی کالبيدی – محیطيی ميؤثر
باشييد (داداش پييور و همکيياران .)0930 ،بييا توجييه بييه
پژوهش هيای پیشيین و مبيانی نظيری تحقیيق مهمتيرین
سیاست های تأمین مسکن حداقل و ارتقای سکونتگاههيای
غیررسمی به شر شکل  0می باشد.
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شکل  :1رویکردهای غالب و مؤثر در تأمین مسکن و ارتقای سکونتگاههای غیررسمی

دادهها و روش كار
روش تحقیق در پيژوهش حاضير از نظير نيوع نظيری –
کاربردی با ماهیت توصیفی – تحلیلی است که به منظيور
جمع آوری داده ها و اطالعات از روش اسينادی – میيدانی
(پیمایشی) استفاده شده است .بدین منظور ابتدا به صيورت
اسنادی و مراجعه بيه پيژوهش هيای مختليف و تجربیيات
جه ي انی و بييومی مهمتييرین رویکردهييای تييأمین مسييکن
حداقل استخراج و به منظور سنجش رویکردهای ميؤثر در
تأمین مسکن حداقل در سکونتگاه هيای غیررسيمی ميورد
مطالعه بر اسا امکانات موجود از ميدیران ،مسيلوالن و
کارشناسان مسائل شهری پرسشگری به عمل آمده است.
بدین منظور  001نفر (از هر کدام از کالن شهرهای اهيواز
و تبریز) با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده بيه
عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند (قابيل رکير اسيت کيه
جامعه ی آماری تحقیق در کالن شهر تبریيز حيدود 0911
نفر و در کالن شهر اهيواز  0911نفير بيوده اسيت) .بيرای
تجزیه و تحلیل اطالعيات نیيز از روش تحلیيل معيادالت
سيياختاری در محييی نييرم افييزار  Amosو بييرای تهیييه ی
نقشه ها از نرم افزار  GISاستفاده شده است .همچنيین در
این تحقیق به منظور سنجش اعتبيار درونيی نیيز ابتيدا از

روش اعتبار محتوا برای افزایش اعتبار پرسشنامه استفاده
شده است .در این راستا با استفاده از مقیا هيای آزميون
شده در پژوهش های مربوط به اسکان هيای غیررسيمی و
مسکن و نظرخواهی از اساتید و کارشناسان متخصيص در
این زمینه گام اول برداشته شد .سپس پرسشينامه تيدوین
شده طی دو مرحله ی مقدماتی و نهایی تکمیيل شيد و بيا
بررسييی پاسي هييای بييه دسييت آمييده از  91پرسشيينامه ی
مقييدماتی و انجييام محاسييبات آميياری الزم ،پرسشيينامه ی
نهایی تدوین شد .جهت تحلیل و بررسيی میيزان صيحت
سؤاالت پرسشنامه و سنجش سطح مناسبت ابيزار تحلیيل
در پييژوهش حاضيير ،بييا اسييتفاده از روش تحلیييل قابلیييت
اطمینان 0ضرایب آلفيای تميامی سيؤاالت محاسيبه شيده
5
است .بر اسا محاسبات صورت گرفتيه ضيرایب آلفيای
تمامی سؤاالت پرسشينامه بيزر تير از  1/6و همچنيین
ضریب کل آلفا برای کالنش شيهر اهيواز  1/165و بيرای
کالن شهر تبریز  1/180ميی باشيد .قابيل رکير اسيت کيه
انتخاب کالن شهرهای اهواز و تبریز به علت تفياوت هيای
موجود در فرهنگ مردم ،شکل و گستردگی شهر ،موقعیت
1. Reputation of places
2. Deep Interview
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جیرافیایی شهره ا و همچنین فرم و شکل مساکن موجيود
در سکونتگاه های غیررسمی آنهيا ميی باشيد .بيه عبيارتی
انتخاب این دو کالن شهر بيه عليت تفياوت هيای اساسيی

موجود در ابعياد مختليف اقتصيادی ،اجتمياعی ،کالبيدی،
محیطی و مدیریتی به ویژه در سکونتگاه های غیررسيمی و
نهادهای درگیر با مسائل این سکونتگاه ها است.

جدول  :2شاخصها و معیارهای مؤثر در راستای تأمین مسکن حداقل برای گروههای کمدرآمد
عوامل

مسکن اجتماعی و حمایتی

ارتقای کیفیت

اصلی

)(SSH

سکونت )(RQI

تأمین و ارائهی
زمین زمین
)(LSP

توانمندسازی
)(En

ایجاد خانههای ارزان قیمت
)(SSH1
اعطای وامهای خانهسازی

بهسازی )(RQI1

(آمادهسازی زمین)

)(SSH2
پرداخت یارانه به سازندگان
زیرمعیارها

)(SSH3
حمایت از تولید انبوه )(SSH4

تأسیس صندوقهای مختلف

)(En1

)(LSP1
توانمندسازی سیاسی

نوسازی )(RQI2

)(En2
ارائهی زمین بدون

مشارکت بخش غیردولتی در
ساخت مسکن )(SSH5

تأمین زمین و خدمات

توانمندسازی بازار

خدمات (روش
بازسازی )(RQI3

مسکن )(SSH6

با توجه به بررسی تطبیقی بین کيالنشيهرهای اهيواز و
تبریز به معرفی این دو کالنشهر و سکونتگاههای غیررسمی
آنها پرداخته میشود .شهر اهيواز بيه عنيوان مرکيز اداری -
سیاسی استان خوزستان و مرکز منطقهی جنوبغربی کشيور
با جمعیت تقریبی یک میلیيون و  911هيزار نفيری در سيال
 ،0932موقعیت سیاسی و اقتصادی ویژهای دارد بيه گونيهای
که این شهر حدود یکچهارم جمعیيت نقياط شيهری اسيتان
خوزستان را در خود جای داده است .این شهر در دشت واقيع
شده و آب و هوای آن مانند سایر نقاط استان خوزستان گيرم
است .اهواز که بر دو طيرف رود کيارون و در مسيیر راهآهين
سراسری قرار دارد ،شهری نوبنیاد است که بر خرابههای شهر
قدیم ساخته شده است .جمعیيت اسيکانهيای غیررسيمی در
کالنشهر اهواز حدود  991111نفير (یيک سيوم از جمعیيت
شهر) بيوده کيه حيدود  9211هکتيار از مسياحت شيهر (50
درصد) را به خود اختصياص داده اسيت .پهنيههيای اسيکان
غیررسمی در کالنشهر اهواز شيامل منياطق شيمال شيرقی
(زرگان و زویه) ،شرق (حصیرآباد ،منبع آب ،آل صافی و کوی
طاهر) ،جنوب (کوت عبداهلل ،کانتکس ،قلعه چنيان ،جنگیيه و
چنیبه) ،جنوب غربی (مالشیه ،گلدشت و گلبهيار ،کریشيان و

توسعهی تدریجی)
)(LSP2

توانمندسازی اجتماع
محلی )(En3

شهرك رزمندگان) ،و غرب (شلنگ آباد -سیاحی و عيین دو)
میباشد (مهندسین مشاور عرصه.)092-092 :0930 ،
تبریييز نیييز مرکييز اسييتان آرربایجييان شييرقی و یکييی از
شهرهای بزر ایيران اسيت .ایين شيهر بيزر تيرین شيهر
منطقهی شمال غرب کشيور بيوده و قطيب اداری ،ارتبياطی،
بازرگانی ،سیاسی ،صنعتی ،فرهنگی و  ...این منطقيه شيناخته
میشود .تبریيز ،در منطقيهای بيه وسيعت  021کیلومترمربيع
گسترده شده است .این شهر از شمال به کوه عینالی ،از غرب
به جلگهی تبریز و از جنوب به دامنههای کوه سيهند محيدود
شده است .جمعیت این شهر بر اسا سرشماری مرکيز آميار
ایران در سال  0119199 ،0932نفر بيوده کيه از ایين تعيداد
حدود یک سوم یعنی  921هزار نفر در اسکانهای غیررسمی
ساکن بودهاند .اسکانهای غیررسمی کالنشهر تبریز به طور
عمده در چهار پهنهی شمال (محالت یوسيفآبياد ،سيیالب،
سیالب قوشخانه ،احمدآباد ،ایيده ليو ،اسيماعیل بقيال ،ليوتی
ابراهیم ،منبع بزر  ،منبيع کوچيک ،چهيل متيری ،قربيانی)،
جنوب (محالت آخر ماراالن و آخير طالقيانی) ،شيمال غيرب
(پارك بزر تبریز) ،و جنوب غرب (محالت الله و آخماقیيه)
گسترش یافتهاند (ملکی و همکاران.)009:0936 ،
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شکل  :2نقشهی موقعیت سکونتگاههای غیررسمی کالنشهر اهواز

شکل  :3نقشهی موقعیت سکونتگاههای غیررسمی کالنشهر تبریز

شرح و تفصیر نتایج
شناخت نقاط قوت و ضعف سیاستهای تأمین مسکن
حداقل گروههای کمدرآمد و اسکانهای غیررسمی

بررسييی سیاسييتهييا ی تييأمین مسييکن حييداقل گييروههييای

کم درآمد و اسکان های غیررسيمی حياکی از آن اسيت کيه
عمدهترین روش ها در این زمینه ارتقيای کیفیيت سيکونت،
تأمین و ارائهی زمین ،توانمندسيازی و مسيکن اجتمياعی و
حمایتی اسيت .در ایين قسيمت نقياط قيوت و ضيعف ایين
رویکردها را مورد بررسی قرار میدهیم.

نشریه علمی – پژوهشی برنامهریزی توسعه کالبدی ،سال سوم ،شماره ( 6سری جدید) ،پیاپی  ،01تابستان 0931
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جدول  :3رویکردهای تأمین مسکن حداقل برای گروههای کمدرآمد و اسکانهای غیررسمی (نقاط قوت و ضعف)
سیاستها

نقاط قوت

نقاط ضعف

ارتقای کیفیت سکونت

تبدیل واحدهای مسکونی غیرقانونی در نواحی فقیرنشین شهری به مساکن از نقاط ضعف این روش ایين اسيت کيه بير
قانونی؛ به رسمیت شناختن حيق مالکیيت بيرای صياحبان ایين مسياکن و تعداد خانيههيای موجيود افيزوده نميیشيود.
افزایش سرمایهگذاری در مسکن؛ صاحبان این مساکن بتواننيد از وامهيای همچنین چون زاغهنشینان دامنههای پرشیب
دولتی استفاده کرده و امکان خرید و فروش آسانتر را برای خانوارها فراهم و سييطو مرتفييع پیرامييون شييهرها را بييرای
کنند تا به خانهی دلخواه و متناسب با درآمد خود دستیابی پیدا کنند؛ فراهم سکونت خود انتخياب ميیکننيد (جيایی کيه
آوردن تسييهیالتی چييون بهداشييت عمييومی ،خييدمات شييهری و امکانييات بهييای زمييین ارزان اسييت و فاقييد هرگونييه
اجتماعی و ایجاد یيک رابطيهی منطقيی بيین نیازهيا و امکانيات شيهری؛ تأسیسات زیربنایی الزم برای زندگی است) و
ساختن خانه یا مرمت آن با استفاده از وام مسکن ،کمکهای فنيی ،تيأمین نفور بر این زمینها مشکل اسيت و مالکيان
اصلی تمایل به فروش زميینهيای پیراميون
حق مالکیت ،کاهش هزینهی استفاده از خدمات عمومی و کاهش تراکم.
حاشیهنشینان ندارنيد ،اجيرای طير نیازمنيد
هزینههای مالی زیادی است.

تأمین و ارائهی زمین

با این روش صاحب ملک یا خانوار ميیتوانيد خانيهی خيود را متناسيب بيا این روش به دلیل موردی بيودن و یيا دربير
امکانات و توانایی و سلیقهی خود تکمیل کند تيا پاسيخگوی نیازهيایش و گرفتن بخشهای محدودی از طر اسيکان
متناسب با درآمدش باشد؛ در این روش عالوه بير سيرمایهگيذاری دوليت ،غیررسمی و منتزع بودن از نظام برنامهریزی
امکانات خود خانوار و نیروی کيار خيانواده بيهطيور وسيیع بيه کيار گرفتيه و بازار ميالی نميیتوانيد بيه عنيوان راهحيل
میشود؛ فعالیتهای مستمر خانهسازی در این پروژه فعالیتهای اقتصيادی جامعی مطر باشد.
جنبی دیگر را برای مثال صنایع تولید مصالح ساختمانی ،عرضهی آنهيا و
کارگاههای کوچک و مراکز خردهفروشی را توسعه ميیدهيد .چيون اعميال
استانداردها با کارایی بیشتر امکانپذیر است ،به نظر میرسيد اجيرای روش
تأمین زمین و خدمات ،در تحقق عدالت نقش داشته باشد.

توانمندسازی

برقراری ارتباط کامل بین بخش مسيکن و برناميههيای کيالن اقتصيادی؛ عدم تحقيقپيذیری جيامع و کاميل رویکيرد
برقراری پیوند همهجانبه بین برنامهریزی مسيکن و برناميهریيزی شيهری؛ برنامهریزی مشارکتی و نیار به آگاهی سازی
تدوین سیاستهایی به منظور تحقق توانمندسازی خانوارهيا ،بيا اسيتفاده از و فرهنگ سازی آن.
سازمانهای غیردولتی و سازمانهای مبتنی بر اجتماعات (مانند تشکلهای
خودیار ،که با فعالیتهای دولت و عملکرد بازار همبسته باشند)؛ توجه ویيژه
به فقرا ،محی زیست و بهداشت در برنامههای مسکن غیررسيمی موجيود؛
این رویکرد سبب مشارکت هرچه بیشتر مردم در برنامههای تهیهی مسکن
میشود و آنها را از حالت انفعالی خارج ساخته و به صورت عناصر فعال در
برنامههای مسکن در میآورد .این رویکرد میتواند برای جمعیيتهيای بيه
سرعت در حال رشد ،و برنامههای با مقیا وسیع جوابگو باشد.

مسکن اجتماعی و حمایتی

ایجاد خانههای ارزان قیمت ،اعطای وامهای خانهسازی «نظارت بر توانایی عيييدم وجيييود زميييین بيييرای واگيييذاری در
زمین و اعمال استانداردهای سياختمانی ،جليوگیری از تصيرف غیرقيانونی کالنشهرها؛ عدم وجود اعتبارات الزم بيرای
زمین» «مشکالت ميالی و هزینيههيای زیياد بير دوش دوليت»؛ کياهش تحقق این رویکرد؛ عدم مشيارکت ميردم در
هزینهی تمام شده مسکن از طریق محدود کردن سطح زیربنای مسکونی؛ این رویکرد؛ شکلگیری یکنواختی در ساخت
تقلیل هزینهی تمام شده از طریق عدم نگاه سودآورانه دوليت بيه مسيکن؛ مساکن و دلزدگی از آنها.
الگوسازی واحدهای مسيکونی کوچيک و رواج اسيتفاده از فضيای بهینيه؛
بهرهگیری از روشهای نوین صنعتی در انبوهسازی مسکن.

ملکی و همکاران :تحلیلی بر عوامل مؤثر در ارتقای سکونتگاههای غیررسمی بر مبنای مؤلفههای مسکن حداقل...

شناسایی رویکردهای مؤثر برای تأمین مسکن حداقل
برای گروههای کمدرآمد و اسکانهای غیررسمی

در این قسمت برای شناسایی مهمترین رویکردها در دستیابی
به مسکن حداقل برای گروههيای کيمدرآميد و اسيکانهيای
غیررسمی بر اسيا امکانيات و محيدودیتهيای موجيود در
کالنشهرهای اهواز و تبریز از مسيلوالن و ميدیران شيهری
پرسشگری بهعمل آمده اسيت و دادههيای بدسيت آميده بير
اسا مدل معادالت ساختاری ميورد تجزیيه و تحلیيل قيرار
گرفته است.
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آزمون مدلهای اندازهگیری

جميعآوری اطالعيات بيرای مشيخص کيردن اینکيه
پس از 
شاخصهای اندازهگیری (متییرهای مشاهدهشده) تا چه اندازه
برای سنجش متییرهای پنهان قابل قبول هستند ،بایيد ابتيدا
همهی متییرهای مشاهدهشدهی مربوط به متییرهای پنهيان
به طور مجزا ،آزمون شوند .شاخصهای کليی بيرازش بيرای
الگوهای اندازهگیری با بيهکيارگیری نيرم افيزار  AMOSدر
جدول  9بیان شده است.

جدول  :4شاخصهای کلی برازش برای الگوهای اندازهگیری
متغیر
مسکن اجتماعی و حمایتی

ارتقای کیفیت سکونت

تأمین و ارائهی زمین زمین

توانمندسازی

GFI

IFI

NFI

CFI

RMSEA

اهواز

1/326

1/395

1/396

1/359

1/10

تبریز

1/358

1/390

1/310

1/391

1/15

اهواز

1/399

1/398

1/396

1/391

1/19

تبریز

1/395

1/352

1/369

1/395

1/10

اهواز

1/319

1/399

1/399

1/365

1/10

تبریز

1/391

1/392

1/393

1/392

1/19

اهواز

1/390

1/351

1/358

1/320

1/15

تبریز

1/393

1/325

1/399

1/360

1/19

یکی از شاخصهای معتبر که برای برازندگی مدل به کار
می رود  GFIیا شاخص نیکویی برازش است .این شاخص را
میتوان مشخصهی مشيابه بيا ضيریب تعیيین در رگرسيیون
چندمتییره در نظر گرفت .هرچه  GFIبه عدد یيک نزدیکتير
باشد ،الگوی دادهها برازش بهتری دارد .همچنین سه شاخص
دیگر IFI ،یا شياخص بيرازش افزایشيی NFI ،یيا شياخص
برازش هنجار شده و  CFIیا شاخص بيرازش تطبیقيی بيین
صفر و یک قرار دارند و هر چه به عدد یک نزدیکتير باشيند،
کارایی مدل بیشتر خواهد بود .شاخص ریشهی دوم میيانگین
مربعييات خطييای بييرآورد یييا  RMSEAنیييز یکييی دیگيير از
شاخصهای برازندگی مدل است که در الگوهای قابل قبيول
مقدار  1/18یا کمتر دارد .برازش الگوهایی که مقادیر باالتر از
میشوند .همان طور که در جدول 9
 1/0دارند ،ضعیف برآورد 
مشاهده میشود ،مقدار این شاخص برای الگوی اندازهگیيری

کمتر از  1/18است که نشاندهندهی بيرازش خيوب الگوهيا
توس دادهها است .در نهایت ،با توجه بيه مطاليب یياد شيده
میتيوان نتیجيه گرفيت الگوهيای انيدازهگیيری (متییرهيای
مشاهدهشده) بيرازش خيوبی دارنيد و بيه ایين معناسيت کيه
متییرهای آشکار بيه خيوبی ميیتواننيد متییرهيای پنهيان را
اندازهگیری کنند.
برازش مدلهيای انيدازه گیيری بيا سيه معیيار پایيایی
شاخص (ضرایب بارهای عاملی ،ضرایب آلفيای کرونبيا و
پایایی ترکیبی یا  ،)CRروایی همگرا و روایی واگرا بررسيی
میشود .ابتدا بار عاملی گویهها بررسی شد .نتایج نشان داد
بييار عيياملی همييهی گویييههييا بیشييتر از  1/2اسييت کييه
نشاندهندهی مناسب بودن این معیيار اسيت .سيایر نتيایج
مربوط به ضرایب آلفای کرونبا  ،پایيایی ترکیبيی و روایيی
همگرا در جدول  2بیان شده است.
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جدول  :5برازش مدلهای اندازهگیری
بار عاملی

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

SSH1
SSH2
SSH3
SSH4
SSH5
SSH6
RQI1
RQI2
RQI3
LSP1

اهواز
1/691
1/285
1/199
1/193
1/800
1/623
1/310
1/619
1/885
1/126

تبریز
1/100
1/895
1/293
1/850
1/696
1/218
1/621
1/801
1/899
1/263

اهواز
1/111
1/180
1/802
1/311
1/306
1/858
1/169
1/109
1/193
1/350

تبریز
1/158
1/166
1/895
1/856
1/163
1/190
1/859
1/303
1/359
1/829

اهواز
1/890
1/863
1/859
1/168
1/129
1/189
1/300
1/311
1/856
1/891

تبریز
1/188
1/126
1/803
1/891
1/313
1/309
1/823
1/169
1/895
1/829

AVE
تبریز
اهواز
1/119
1/193
1/103
1/260
1/665
1/285
1/290
1/683
1/289
1/166
1/625
1/289
1/123
1/619
1/629
1/693
1/116
1/239
1/263
1/288

زمین )(LSP

LSP2

1/293

1/619

1/889

1/866

1/830

1/199

1/629

1/290

توانمندسازی
)(En

En1
En2
En3

1/205
1/110
1/689

1/189
1/699
1/151

1/802
1/161
1/113

1/139
1/166
1/133

1/169
1/193
1/186

1/893
1/886
1/809

1/680
1/161
1/291

1/629
1/665
1/610

متغیر

مسکن اجتماعی
و حمایتی
)(SSH

ارتقای کیفیت
سکونت )(RQI
تأمین و ارائهی

بر اسا

نتایج آماری و همچنيین ميدل تحلیيل مسيیر در

نرمافزار  AMOSمدل ساختاری تحقیق به شر زیر میباشد.

شکل  :4مدل ساختاری تحقیق

ملکی و همکاران :تحلیلی بر عوامل مؤثر در ارتقای سکونتگاههای غیررسمی بر مبنای مؤلفههای مسکن حداقل...
بر اسا نتایج بدست آمده از نمونهی آمياری مهمتيرین
رویکردهای تأمین مسکن حداقل در کالنشهر تبریز ارتقيای
کیفیت سکونت و توانمندسازی بوده که ضرایب حاصل بيرای
این رویکردها به ترتیب  1/39و  1/13میباشد .همچنيین در
این رویکردها بیشترین تأثیرگذاری مربوط بيه سیاسيتهيای
توانمندسازی اجتماع محلی ،نوسازی و بازسازی به ترتیيب بيا
ضریب  1/30 ،1/39و  1/88بوده است .در کالنشيهر اهيواز
نیز مهمترین رویکردهای تأمین مسکن حداقل توانمندسيازی
و مسکن اجتماعی و حميایتی بيوده کيه بيه ترتیيب ضيرایب
حاصل برای آنها  1/88و  1/80میباشد .همچنین بیشيترین
تأثیرگذاری در این رویکردها مربوط به تأسیس صندوقهيای
مختلف مسکن ،مشارکت بخش غیردولتی در ساخت مسيکن
و توانمندسازی اجتماع محليی بيه ترتیيب بيا ضيریب ،1/35
 1/83و  1/89میباشد.
شاخصهيای بيرازش  CFI ،NFI ،GFIو RMSEA
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برای مدل ساختاری به ترتیيب بيرای اهيواز ،1/301 ،1/390
 1/302و  1/19و برای تبریز  1/318 ،1/351 ،1/395و 1/19
بدست آمد که در محدودهی قابل قبول قرار دارنيد و بيرازش
بسیار خوبی دارد.
پس از بررسی و تأیید الگوهای اندازهگیری برای آزميون
معناداری فرضیهها دو شاخص جزئی مقيدار بحرانيی و  Pبيه
کار گرفته شد .بر اسا سيطح معنياداری  1/12مقيدار بایيد
بیشتر از  0/36باشد ،مقدار پارامتر کمتر از این در الگيو مهيم
شمرده نمیشود .همچنيین ،مقيادیر کيوچکتر از  1/12بيرای
مقدار  Pحاکی از تفاوت معنادار مقيدار محاسيبه شيده بيرای
وزنهييای رگرسييیونی بييا مقييدار صييفر در سييطح  32درصييد
اطمینان است .فرضیهها به همراه ضریب رگرسیونی و مقادیر
شاخصهای جزئی مربوط به هير فرضيیه در جيدول  6بیيان
شده است.

جدول  :6ضریب رگرسیونی و مقادیر شاخصهای جزئی مربوط به فرضیهها
قلمرو
پژوهش

کالنشهر
تبریز

کالنشهر
اهواز

فرضیه
به نظر میرسد مسيکن اجتمياعی و حميایتی رویکيردی پاسيخگو در
ارتقای سکونتگاههای غیررسمی و تأمین مسکن حداقل باشد.
به نظر میرسد ارتقای کیفیت سکونت رویکردی پاسيخگو در ارتقيای
سکونتگاههای غیررسمی و تأمین مسکن حداقل باشد.
به نظر میرسد تأمین و ارائهی زمین رویکيردی پاسيخگو در ارتقيای
سکونتگاههای غیررسمی و تأمین مسکن حداقل باشد.
بييه نظيير مييیرسييد توانمندسييازی رویکييردی پاسييخگو در ارتقييای
سکونتگاههای غیررسمی و تأمین مسکن حداقل باشد.
به نظر میرسد مسيکن اجتمياعی و حميایتی رویکيردی پاسيخگو در
ارتقای سکونتگاههای غیررسمی و تأمین مسکن حداقل باشد.
به نظر میرسد ارتقای کیفیت سکونت رویکردی پاسيخگو در ارتقيای
سکونتگاههای غیررسمی و تأمین مسکن حداقل باشد.
به نظر میرسد تأمین و ارائهی زمین رویکيردی پاسيخگو در ارتقيای
سکونتگاههای غیررسمی و تأمین مسکن حداقل باشد.
بييه نظيير مييیرسييد توانمندسييازی رویکييردی پاسييخگو در ارتقييای
سکونتگاههای غیررسمی و تأمین مسکن حداقل باشد.

رویکردهای تأمین مسکن حداقل گروههای کمدرآمد و
اسکانهای غیررسمی بر اساس معیارهای بومی

بر اسا نتایج به دسيت آميده از تجزیيه و تحلیيل دادههيا،
مشاهدات میدانی و همچنین ارزیابی نظامهای موجود تيأمین

ضریب

مقدار

رگرسیونی

بحرانی

1/295

5/95

1/119

1/850

9/36

1/111

تأیید

1/211

5/10

1/119

تأیید

1/185

9/26

1/111

تأیید

1/800

9/23

1/111

تأیید

1/253

5/99

1/115

تأیید

1/695

5/18

1/110

تأیید

1/891

9/65

1/111

تأیید

P

نتیجه
تأیید

مسکن گروههای کمدرآمد وارتقای سکونتگاههای غیررسيمی
مهمترین رویکردهای بومی تأمین مسيکن حيداقل و ارتقيای
اسکانهای غیررسمی به شر جدول  1میباشد.
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جدول  :7راهبردهای تأمین مسکن حداقل در اسکانهای غیررسمی کالنشهرهای اهواز و تبریز
راهبردها
تأمین و ارائهی زمین

مسکن اجتماعی  -حمایتی

بهسازی و نوسازی (ارتقای کیفیت
سکونت)

توانمندسازی

ویژگیها
با توجه به کمبود زمین در کالنشهر تبریز این رویکرد قابل اجرا نیست .همچنین در کالنشهر اهواز این
رویکرد ارئهی زمین در قسمت آمادهسازی قابل اجرا نبوده ولی در بخش توسعهی تدریجی زمین قابل
اجرا است که این نیز با توجه به مشکالت اقتصادی افراد ساکن در اسکانهای غیررسمی نیاز به
اولویتیندی این افراد دارد.
با توجه به قرارگیری مساکن سکونتگاههای غیررسمی در شیبهای تند و موقعیت ناپایدار زمین
(علیالخصوص در کالنشهر تبریز که بر روی گسل قرار دارد) جابجایی مساکن و مکانیابی مساکن
اجتماعی از راهکارهای اجرایی بوده که باید به صورت مرحلهای انجام گیرد .در کالنشهر اهواز با توجه
به وجود زمینهای خالی و پراکندگی شهر امکان مکانیابی این مساکن آسانتر از کالنشهر تبریز
میباشد که دارای بافتی فشرده است .همچنین تأکید بر طر آمایش سرزمین در مکانیابی مساکن
اجتماعی مانند توجه به مطالعات اجتماعی ،اقتصادی و محیطی و توجه به مردم و جایگاه مردم در
برنامهریزیها از ضروریاتی است که در طر های شهری نادیده گرفته میشود.
با توجه به مشکالت عدیده در بافتهای غیررسمی کالنشهرهای اهواز و تبریز از جمله نبود
زیرساختهای اساسی ،توجه به ارتقابخشی این سکونتگاهها از منظر شاخصهای فیزیکی (زیرساختهای
راه و پیادهراه ،تأسیسات بهداشتی ،جمعآوری زباله ،فاضالب ،آب آشامیدنی ،روشنایی معابر) ،اقتصادی
(وام مسکن و زیرساختها ،وامهای کسبوکار کوچک ،ایجاد اشتیال ،تعلیم و حرفهآموزی) ،اجتماعی
(تسهیالت بهداشتی ،تسهیالت آموزشی ،تسهیالت اجتماعی محلی) و همچنین سیاست تجمیع زمین با
توجه به بافت فشردهی شهر ضروری میباشد.
در اسکانهای غیررسمی کالنشهرهای اهواز و تبریز برای توانمند ساختن افراد ساکن نیاز به ارتقای
روحیهی مشارکت و همکاری از طریق جذب ساکنان در تشکلهای محلی یا جماعتی ) (CBOو
تشکلهای غیردولتی )(NGO؛ زمینهسازی برای ایجاد فعالیتهای منطبق با شرای و ویژگیهای
ساکنان از طریق آموزشهای فنی – حرفهای و باال بردن مهارت نیروی کار؛ تشکیل صندوقهای
قرضالحسنهی محلی؛ ارتقای زیرساختهای اساسی؛ بهبود سرانهی کاربریها و عرضهی ارزانقیمت
مصالح بادوام برای ساختوساز و بهسازی مساکن و ارائهی وامهای بلندمدت و میان مدت در راستای
ارتقای کیفیت و استحکام مساکن میباشد.

از طرفی با توجه به نظامهيای برناميهریيزی و ميدیریت
شييهری موجييود در ایييران ،تأکیييد بيير رویکييرد مشييارکتی و
حکمروایی شهری ضروری بهنظر میرسد .مشارکت ،برابری،
شفافیت ،پاسخگویی ،حاکمیت ،قانون ،وفاق گرایی ،اثربخشی
و کييارایی ،بیيينش اسييتراتژیک و پاسيي دهييی از معیارهييای
حکمروایی شهری میباشند .همچنین بایستی نهادهای مدنی
و مخصوصاً مؤسسات خصوصی و غیرانتفاعی تالش فراوانيی
را در جهت ارتقای شرای سيکونتگاههيای غیررسيمی ميورد
توجه قرار دهند.
نظامهای حقوقی و قانونی اصال شوند ،مانند :اصال در
نظام بانکی ،کنترل اجاره ،کاهش و حذف مالیاتهای مربيوط
به انتقال مالکیت ،انجام اصالحات در زیرسیسيتمهيای تولیيد
مسکن شهری.

همچنین اصالحات سازمانی  /نهادی مدنظر قيرار گیيرد؛
مانند :توسعه و ایجاد نهادهيای نظيارت بير بخيش مسيکن؛
توسعهی سازمانهای کنترل و برنامهریزی کمکهای دولتی؛
ایجاد نهادی برای جمعآوری اطالعات و دادهها؛ تیییر رویکرد
دولتها از دخالت سیستم در ساختوساز به نظيارت و تيأمین
منابع مالی.
بحث ونتیجهگیری
بخش مسکن یکی از مهمترین ابعاد توسعه در هير جامعيهای
شناخته شده است .تأمین مسکن کافی و قابلقبول همواره به
عنوان مهمتيرین چيالش ،بيرای جمعیيت رو بيه افيزایش در
کشورهای در حال توسعه است .در ایران نیيز ایين مسيلله از
مهمترین چالشهای دولتها بوده است .بيا توجيه بيه اینکيه

ملکی و همکاران :تحلیلی بر عوامل مؤثر در ارتقای سکونتگاههای غیررسمی بر مبنای مؤلفههای مسکن حداقل...
مسکن یکی از مهمترین اجزای شهر میباشيد ،پيرداختن بيه
معضل مسکن و بهبود آن بایستی با توجه به نیازهای مختلف
چه در زمینهی اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،کالبيدی و چيه
در سایر ابعاد صورت گیرد .از اینرو ،دستیابی به رویکردهيای
مؤثر در تأمین مسکن (مسکن حداقل) با توجه به امکانيات و
محدودیتها ،علیالخصوص در سکونتگاههای غیررسمی کيه
دارای مشکالت اساسی در برخورداری از شاخصهای کمی و
کیفی مسکن و زیرسياختهيای شيهری ميیباشيند ،نیيازی
ضروری است .در واقع دستیابی بيه رویکيرد بيومی در بحي
مسکن زمینهی مناسب جهت سیاستگذاری و برناميهریيزی،
ارزیابی نتایج برنامهریزیها ،تدوین نظام صحیح مسکنسازی
و ارائهی چارچوب تحلیليی را فيراهم ميیآورد .بيا توجيه بيه
بررسیهای صورت گرفته در مورد طر های مسکن ،ارتقيای
سکونتگاههيای غیررسيمی و همچنيین مشياهدات میيدانی و
پرسشگری به منظور تأمین مسکن حداقل در کالنشيهرهای
اهواز و تبریز ،نتایج حاکی از آن است که در کالنشهر تبریيز
با توجه به بافت فشردهی شهر ،نبود زمین کافی برای ارائهی
آن به گروههای کمدرآمد در ميتن شيهر و همچنيین اسيکان
اکثر این گروهها در شمال شهر که بر روی خي گسيل قيرار
دارد ،تقویت و استحکام ایين مسياکن بيه وسيیلهی افيزایش
اعتبارات و ارائهی وام و همچنيین تيأمین مصيالح بيادوام بيا
هزینييهی پييایین و از طرفييی سیاسييت تجمیييع زمييین و
توانمندسازی ساکنان در ابعاد مختلف در اولویت میباشد و در
مرحلييهی دوم مکييانیييابی مسيياکن اجتميياعی و حمييایتی و
جابجایی جمعیيت ایين اسيکانهيا بایيد ميدنظر قيرار گیيرد.
همچنین باتوجه به بافت متراکم این سکونتگاهها و مشکل در
ارائهی خدمات و زیرسياختهيای شيهری ،سیاسيت تجمیيع
زمین از اولویيتهيای اساسيی اسيت .در کيالنشيهر اهيواز
برخالف کالنشهر تبریيز بافيت اسيکانهيای غیررسيمی در
مواردی معدود مانند حصیرآباد دارای بافتی فشرده اسيت کيه
در این محله سیاست تجمیع زمین به منظور تحقيق خيدمات
شييهری کيياربردی مييیباشييد .در سييایر محييالت غیررسييمی
منابع
اطهاری ،کمال ( ،)0989فقر مسيکن در ایيران فقير سیاسيت
اجتماعی ،فصيلنامه رفياه اجتمياعی ،دوره  ،2شيماره ،08
.059-009
آقاصفری ،عارف ،امیيری ،حکميت ،دانيش ،جيابر ،بهشيتیان،
محمدجواد ( ،)0983ویژگیهای کمی و کیفی مسکن در
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کالنشهر اهواز نیاز به ارائهی زیرساختهای شهری احسا
میباشد و با توجه به اینکه در متن کالنشهر اهواز زمینهای
خالی وجود دارد ،مکيانیيابی مسياکن اجتمياعی و جابجيایی
جمعیت ساکن در محالت غیررسمی در اولویت بوده ،بيا ایين
وجود جابجایی جمعیتی که در خانههای با متراژ بياال و دارای
حیاط ساکناند به آپارتمان دارای مشکالت اساسی است کيه
نیازمند برنامهریزی و طر های اجتماعی و فرهنگی میباشيد.
از طرفی تنظيیم طير هيای توانمندسيازی در ابعياد مختليف
اجتماعی ،کالبدی ،اقتصادی و فرهنگی بيا ایجياد اجتماعيات
محلی باید مدنظر قرار گیرد .به منظور تأمین مسيکن حيداقل
میتوان راهبردهای زیر را نیز مدنظر قرار داد:
شناخت دقیق و جامع وضعیت مسکن و تسهیالت آن در
سکونتگاههای غیررسمی مورد مطالعه و بهروز نمودن آميار و
اطالعات و ایجاد بانک اطالعاتی در مورد زمین و مسکن؛
اعمييال تیییييرات و تجدیييد نظيير در سيياختار سييازمانی و
وظایف مدیریت شهری از رویکيرد متمرکيز ،بياال بيه پيایین،
تکنوکراسی و طر های سينتی و جيامع (ایسيتا) بيه رویکيرد
غیرمتمرکييز ،محلييی ،مشييارکتی و طيير هييای راهبييردی –
ساختاری (منعطف)؛
بررسی تجارب جهانی موفق در زمینهی ارتقيای مسيکن
سکونتگاههای غیررسمی و بومی کردن آنها؛
توانمندسازی ساکنان این سکونتگاههيا و مشيارکت دادن
آنها در طر های مسکن؛
نظارت بر سياخت و سيازهای جدیيد بيه منظيور رعایيت
استانداردهای الزم در ساخت مساکن در این سکونتگاهها؛
مقالهی حاضر برگرفته از رسيالهی دکتيری «بازاندیشيی
بييوممحييور در امکييانسيينجی ارتقييای کیفييی – کالبييدی
سکونتگاههای غیررسمی بر اسا معیارهای مسکن حيداقل،
بررسی تطبیقی کالنشهرهای اهيواز و تبریيز» بيا همکياری
نویسندگان میباشد.
بافت تاریخی شهر یزد ( 0982 -0922هي.ش) ،فصيلنامه
مطالعات شهر ایرانی اسالمی ،دوره  ،0شماره .61-85 ،5
پورمحمييدی ،محمدرضييا ،اسييدی ،احمييد ( ،)0939ارزیييابی
سیاستهای دولتی تأمین مسکن در مورد گروههای کيم
درآمد شهری (مطالعهی موردی شهر زنجيان) ،فصيلنامه
فضای جیرافیایی اهر ،دوره  ،09شماره .000-058 ،92
حاتمی نيژاد ،حسيین ،سيیفاليدینی ،فرانيک ،میيره ،محميد
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( ،)0982بررسی شاخصهای مسکن غیررسمی در ایران،
نمونييه مييوردی :محلييهی شييی آبيياد قييم ،فصييلنامه
پژوهشهای جیرافیایی ،دوره  ،98شماره .053-092 ،28
حسین زاده دلیر ،کریم ( ،)0911حاشیهنشيینی در جسيتجوی
معنييی و مفهييوم؛ مجموعييه مقيياالت اولييین کنگييرهی
جیرافیایی ایران ،دانشگاه تهران ،مؤسسهی جیرافیا ،جليد
اول ،تهران.
داداش پور ،هاشم ،حسینآبادی ،سيعید ،پورطياهری ،مهيدی
( ،)0930تحلیل نقش توانمندسازی ساکنان در بهسيازی
کالبدی – محیطيی سيکونتگاههيای غیررسيمی ،نمونيه
موردی :محدودهی شرق کال عیدگاه شهر سبزوار ،نشریه
جیرافیا و برنامهریزی ،دوره  ،06شماره .32-051 ،90
روستایی ،شهریور ،احيدنژاد ،محسين ،اصيیری زميانی ،اکبير،
زنگنه ،علیرضا ( ،)0930بررسی شاخصهيای کالبيدی –
اجتماعی مسکن در تعیین بلوكهای فقیرنشین با استفاده
از مدل تحلیل عاملی (مطالعهی موردی :شهر کرمانشاه)،
فصلنامه پژوهشهای جیرافیای انسانی ،دوره  ،99شماره
.090-026 ،80
زیاری ،کرامت اهلل ،نورری ،آرر دخيت ( ،)0988سياماندهی و
توانمندسازی اسکان غیررسمی شهر اهيواز (کيوی منبيع

آب) ،پژوهشهيای جیرافیيای انسيانی ،دوره  ،90شيماره
.50-96 ،68
محمدی ،یاسر ،رحیمیان ،مهيدی ،موحيد محميدی ،حمیيد و
طرفييی ،عبدالحسيين ( ،)0981بررسييی چييالشهييای
حاشیهنشینی در شهرسيتان کوهدشيت ،اسيتان لرسيتان،
پژوهشهيای جیرافیيای انسيانی ،دوره  ،91شيماره ،66
.82-38
ملکی ،سعید ،امانپور ،سعید ،زادولی خواجيه ،شياهر (،)0936
سازمانیابی فضایی و گسترش سکونتگاههای غیررسمی
در کالنشهر تبریز ،فصيلنامه پيژوهشهيای جیرافیيایی
برنامهریزی شهری ،دوره  ،2شماره .011-059 ،0
ملکييی ،سييعید ،شييیخی ،حجييت ( .)0988بررسييی نقييش
شاخصهای اجتماعی مسکن در سطح استانهای کشيور
با اسيتفاده از روش شياخص ترکیبيی توسيعهی انسيانی،
فصلنامه مسکن و محی روسيتا ،دوره  ،58شيماره :051
.011-89
مهندسین مشاور عرصيه ( ،)0930طير راهبيردی توسيعه و
عمران (جامع) شهر اهواز ،مطالعات تفصیلی محی انسان
ساخت و کالبدی ،اداره کل مسکن و شهرسيازی اسيتان
خوزستان ،معاونت شهرسازی و معماری.
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