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  یراندر ا یر رسمیغ هاي سکونتگاه گیري در شکل یریتیمد -ينهاد یلدال یینتب

  

  17/01/96تاریخ پذیرش نهایی مقاله:                 15/09/95تاریخ دریافت مقاله:

  

   یران)شهري دانشگاه مراغه، مراغه، ا یزيو برنامه ر یاگروه جغراف (استادیار الله پور یژهمن

  یران)، امراغه، مراغهجغرافیا و برنامه ریزي شهري دانشگاه  (کارشناسی ارشد فروش یپوران کرباس

  

  چکیده

هاي بوجود مسائل و پیچیدگی برخی از ى فزآینده کنونی شهرها، اداره و ساماندهیدر توسعه

مسائلی که به انبوه مشکالت مدیریت  شهري است. یکی ازیتى مدیرها در حوزهاز ناکامی آمده، ناشی

هاي خاص خود حساسیت شده و تر شده و با توجه به روند کنونی شهري شدن دنیا، وخیم اضافه شهري

پژوهش حاضر، هدف کلی . با توجه به این موضوع باشدغیررسمی میهاي سکونتگاهرا برانگیخته مسأله 

 روش .باشدهاي غیررسمی در ایران میگیري سکونتگاهتأثیرگذار در شکل مدیریتی - تبیین دالیل نهادي

جامعه آماري پژوهش شامل نخبگان و محققینی است که  .است علّی و پیمایشیپژوهش در این تحقیق 

توجه به عنوان و ماهیت این  بادر حوزه سکونتگاهاي غیررسمی در ایران مطالعات تجربی انجام داده اند. 

 -و دالیل نهادي توصیفی سازماندهی شد از اسناد و منابع مکتوب به صورتالزم  العاتپژوهش، اط

هاي غیررسمی استخراج گردید. با طبقه بندي و تحلیل نتایج حاصل گیري سکونتگاهمدیریتی در شکل

از پرسشنامه نخبگان و استفاده از آزمون تی تک نمونه اي و مدل تحلیل مسیر (اثرمستقیم و 

-و برنامه نظام مدیریتدهد یم) متغیرهاي تعریف شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان میغیرمستق

 هاي محلیمدیریت، 1) در رتبه 622/0با مجموع اثر مستقیم و غیر مستقیم ( اي در ایرانمنطقه ریزي

، 3 ) در رتبه384/0( هاي توسعه شهريضوابط و مقررات تعیین شده در طرح، 2) در رتبه 515/0(

، 4) در رتبه 309/0( ها و مقررات ناظر بر ساخت و سازها در محدوده قانونی و حریم شهرهابرنامه

   ها و سیاست ،5) در رتبه 261/0( زیست محیطی -اقتصادي - هاي کالن اجتماعیگذاريسیاست

ندي رسمی ب، مقررات ناظر بر روند تفکیک و قطعه6) در رتبه 179/0( هاي مسکن کم درآمدهابرنامه

و ضعف  8) در رتبه 158/0( نهادهاي جامعه مدنی و بخش خصوصی، 7) در رتبه 168/0زمین در ایران (

را در شکل گیري سکونتگاههاي غیررسمی به خود اختصاص داده  9) رتبه 114/0فرهنگ شهرنشینی (

   .است
  

  شهري، ایران هاي غیررسمی، نهاد، مدیریتسکونتگاه هاي کلیدي:واژه

                                                
  :نویسنده رابط M.lalepour@gmail.com 
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مه و بیان مسألهمقد  

 نیا در. است داشته جوامع يهتوسع یخیتار ندیفرا در سازتمدن ینقش بشر، سکانا

 يهتوسع انداز چشم. اند بوده نقش نیا يفایا کانون اسکان، سطح نیبرتر مثابه به هارشه ند،آیفر

 اهنگ و برپاکردن گرو در مهم نیا و دارد تداوم همچنان نقش نیا که دهد یم نشان یجهان

 يهکنند حفاظت و تیفعال و ستیز مناسب زا، تیقابل یطیمح با دار،یپا و مولد یشهرهائ داشتن

 سبک در تحول و تکنولوژیک هايتحول و تغییر اما). 114: 1381 ،یصرافاست ( ستزیطیمح

 با شهرها به گرایش. اندداشته همراه به انسانی زندگی براي نیز را هاییآسیب همواره زندگی،

 هايسکونتگاه گیريشکل که، )37: 1369 ،یزاهدان( است بوده همراه نوظهور هايآسیب وزبر

  . آنهاست جمله از شهرها، هیحاش و کنار در غیررسمی

 اندنتوانسته که یشهروندان شوند؛یم یتلق يشهر فقر از ينماد یررسمیغ هايسکونتگاه

این  یعبارت به. )2: 1391 ران،همکا و يگودرز( شوند شهر ياقتصاد -یاجتماع نظام جذب

 يهایژگیو یعرف و یرسم اسکان وهیش با اسیق در که شودیم یتلق اسکان از ینوعها سکونتگاه

 عوامل و یرسم هايطرح و هابرنامه بطن در نکهیا لیدل به. دهدیم بروز خود از یمتفاوت نسبتاً

 از یبخش حذف و شدن رانده هیحاش به موجب خود که دارد وجود ییکارها و ساز ی،تیریمد

  که آنچه. خواند تیمحروم نوع کی توانیم را یررسمیغ اسکان لذا. شودیم تیجمع

 اقشار کردن فراموش شودیم آن افزون روز توسعه موجب و آوردیم وجود به را هاتیمحروم

 حلاهر يارائه و هنگام به صیتشخ در تیریمد ضعف و هايزریبرنامه ها،برنامه در فیضع

   کی دهیپد نیالذا  ،)57: 1381 ،یامکچ( باشدیم جامعه آحاد يبرا بخشسود و مناسب

  .داشت نگرجامع یدگاهید دیبا آن درك يبرا و است یاجتماع يمسأله

 مردمان ازین شدن یمنتف موجب کشور تیجمع از یبخش به درپرداختن هابرنامه غفلت

 را خود سرپناه و مسکن به ازین شده فراموش ای حذف نانینشهیحاش نیبنابرا. شودینم سرپناه به

 در دستانیته يزریبرنامه رسمیریغ اسکان لذا. نندیبیم تدارك یرسمریغ هايچارچوب در

 آن پناه، سر افتنی بر ناظر یطرح ارائه يبرا یفرصت آن رانیمد و زانریبرنامه که است یجوامع

 رشدبنابراین در حاشیه شهرها،  ).Ooi & Phua, 2007: 112( ندارند يشهر يفقرا يبرا هم

 دهیعد معضالت دچار داًیشد را افتهی گسترش ینواح ،یمسکون يواحدها برنامه بدون و هروییب

 پترهال ).1: 1383 پورآقایی،( کندیم یوعموم يشهر خدمات ،یاجتماع رفاه ،یریتیمد ي،نهاد

 يشهرها در ایآ« که کندیم فیتوص نیچن یسوال طرح با را توسعه حال در يشهرها اندازچشم

 قیطر از و افتی دست يشهر يزریبرنامه از هاییافتیره به توانیم توسعه حال در يکشورها
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 ).Hall, 2004: 26( »داشت؟ شهروندان همه یمحل طیشرا بهبود و درآمد شیافزا به دیام آن

 حال در يکشورها يشهر يزریبرنامه و تیریمد نامناسب تیوضع از یروشن به هال گفته نیا

 منسجم، یسازمان ساختار و یقانون نظام فقدان لیقب از يموارد که چنان دارد تیحکا توسعه

 هايطرح يناسازگار و يریناپذ انعطاف ،يشهر نیزم يکاربر هايچالش ،یمال منابع کمبود

 .باشد ادعا نیا بر یلیدل تواندیم ،)19: 1384 زاده، يمهد( جامع طرح جمله از شهرها، یکنون

 اگر: است گفته رسمیریغ هاياسکان مورد در جهانی بانک اسبق رئیس نامارا مک رابرت آقاي

 شهرها با را ویرانگري برخورد فقر است ممکن نکنند، شروع را تري سازنده برخورد فقر با شهرها

 در شهري یتمدیر بر کیديأت واقع در این و) 135: 1382 همکاران، و یآقابخش( کند شروع

 ،ی به شهر و سکونتگاههاي غیررسمی آنتیریمد کردیرو از نیبنابرا .است مسئله این به توجه

 ای تیظرف فاقد که یی استنهادها و هاسازمان هاي غیررسمی معلول ساختار و عملکردسکونتگاه

      و مسکن و نیزم نیتأم و یسازمانده کنترل، و نظارت ،يزریبرنامه يبرا یکاف توان

 اندازه هر بیترت نیا به ي هستند.شهر تیجمع به خدمات ارائه نیهمچن و الزم يهارساختیز

 گسترش امکان ابدی کاهش وسازهاساخت بر نظارت و کنترل به تعهد و یتیریمد ستمیس اقتدار

  شود.یم بیش تر یررسمیغ هايسکونتگاه

ه نگاه مدیریتی و نهادي به دهد که امروزمطالعه مبانی نظري مرتبط با موضوع نشان می

هاي غیررسمی در اولویت مطالعات پژوهشگران و نیز اقدامات گیري و ساماندهی سکونتگاهشکل

ساختارها و  یتماه اجرایی نهادهاي مدیریتی قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی

مورد  ي ایراناشهرهدر  یررسمیغ يهابافت گیريحاصل از آن در شکل یامدهاينهادها و پ

    که شهروندان ابداع  یمبنام ییو بندها یدقرار گرفته است. اگر نهادها را مجموعه ق یبررس

جستن از  هرهها، با هدف بسازمان یانم ینمتقابل خود را شکل دهند؛ در ا يهاکنند تا کنشیم

   مبحث  ینبا اورند. آینهادها در روند تحول خود فراهم م ،که یندآیبه وجود م ییهافرصت

شناخته شده هستند که جهت  یتو به رسم یرسم ينهادها یها نوعتوان گفت که سازمانیم

هم با هدف  يشهر یریتمد يهاشوند. سازمانیم یجادا يایژهو با هدف و یمشخص یفهانجام وظ

 یفر. با تعیرندگیجامعه شکل م یک یو اقدام در حوزه امور عموم یزيربرنامه ي،گذارتیاسس

   از تمام  یدبایموفق م یریتیمد ساختار یککه  یافتشناخت دست  ینتوان به ایباال م

مدیریتی به  -ينهاد یکرد. رویردخود بهره گ يعملکرد یطموجود در مح ينهاد يهافرصت

چقدر و برنامه ریزي  یریتمد ساختارهاي اینکهپردازد؛ یموضوع م ینبه همفضاهاي شهري 

نهادها و  یناستفاده کنند، تعامل ب يشهر يهایطموجود در مح ينهاد يهایترفاند از ظتوانسته
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موفق  مدیریت توسعه فضاهاي شهريالزم جهت  ينهادها یتها برقرار کنند و در تقوسازمان

مشاهده کرد.  ينظام شهر یک ردتوان در عملکیرا م یتظرف یناز ا یناش یامدهايعمل کنند. پ

 یمببر یپ یراندر ا یررسمیغ يهاو تداوم سکونتگاه یريگشکل یلدال به ینکها يبرا ینبنابرا

با توجه به مباحث  .یمکن ییرا شناسا آیندفر ینمؤثر در ا مدیریتی -ينهاد يهاینهزم یدبایم

  مطرح شده، سؤاالت تحقیق به این صورت طرح گردیده است که:

هاي گیري سکونتگاهدر شکلترین عوامل تأثیرگذار  از رویکرد نهادي و مدیریتی مهم -

  غیررسمی در ایران کدامند؟

هاي غیررسمی در گیري سکونتگاهمدیریتی در شکل-جایگاه هر یک از عوامل نهادي -

  ایران چگونه بوده است؟

 

  مروري بر سوابق و ادبیات پژوهش -1

المللی  بین سطح در اخیر هايدر دهه ايمطالعات گسترده غیررسمی اسکان خصوص در

  کنیم:که چند نمونه از این تحقیقات را ارائه می است. انجام شده لیداخ و

 در که N1(U CHS) دمتح بشر سازمان ملل اسکان المللی کمیسیون بین سطح در

 شعار با 2تحت عنوان هبیتات آن و مرکز اجرایی گردید تشکیل  در ونکوور کانادا 1976سال 

 ). برنامه شهرهاي90: 1373پور،  د (جواهريباشمی» سرپناه مناسب براي همه تحقق راهبرد«

تهیه  5محیط زیست سازمان مللو برنامه  4با مشارکت کمیسیون اسکان که ملل سازمان 3پایدار

موضوع  نخستین بار طور مشخص براي به که بیانیه کپنهاگ هایی چوندر کنار بیانیهشوند. می

 و بر توانمندسازي که رسیف بود، بیانیه داده تاکید قرار را مورد فقر شدن یا شهري شهري فقر

شهرهاي  عنوان چالش نشست بلوهوریزونته با کرد،می شهري تاکید فقر ضرورت مبارزه با

سال  در شهره عنوان اجالس جهانی دربار با دو هبیتات در برزیل و 1995در سال  غیررسمی

 فقرنشین و محالت مدکم درآ هايگروه براي ویژه به تامین امنیت حق سکونت به که 1996

 بانک طور مشترك توسط به 1999سال  که در 6و برنامه اتحادیه (ائتالف) شهرهاکند می تاکید

                                                
1- United Nation Commission for Human Settlement 
2- Habitat 
3- Sustainable Cities Programme-SCP 
4- UNCHS  
5- UNEP 
6- Cities Alliance 
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 که مطالعات هستند ). از جمله نهادهایی90: 1373(جواهري پور،  اجرا گردید و هبیتات جهانی

  اند.داده خصوص اسکان غیررسمی انجام در المللی بین را در سطوح ايعمده

 تحلیل ضمن »شهرنشینی شتابان و ناهمگن« عنوان تحت خود مقاله در ،)1367( یرانپ

 بازار قالب در چیز هر از بیش را آن غیررسمی هايسکونتگاه گیريشکل چگونگی و فرایند

 به تبدیل یکی راستا این در را عمده دلیل دو و دانسته تبیین قابل مسکن و زمین غیررسمی

 و زابرون و پیرامونی توسعه شرایط تحت) حیاتی و اولیه نیاز دو این( مسکن و زمین شدن کاال

 به که کندمی اشاره و است قائل پناه سر به شهر کالن به شده وارد مهاجرین اولیه نیاز دیگري

 بازي بورس رشد و مسکن و زمین شدن ییکاال بزرگ، شهرهاي به مهاجرت گسترده سیل دلیل

 طبقه هر. کندنمی پیدا شدن بالفعل امکان هرگز مسکن القوهب تقاضاي از مهمی بخش زمین،

 به قادر که مانندمی باقی طبقاتی میان این در اما کندمی تولید را خود شهري فضاي اجتماعی

  اند.نبوده مسکن و زمین رسمی بازار قواعد ايبنم بر خود خاص شهري فضاي تولید

، تاکید کرده »آن يامدهایپ و آثار و هارشه در ینینشهیحاش« مقاله در ،)1371( ياطهار

-تشدیدشکل موجب و آوردمی در حرکت به را مسکن رسمیغیر بازار مکانیزم آنچه است که،

 درآمد کم هايگروه منديبهره عدم. شودمی ايکرانه شهرهاي قالب در آن کالبدي گیري

 در درآمد کم هايروهگ نداشتن ملحوظ دیگر بیان به و مسکن و کالبدي هايطرح از شهري

 حال در کشورهاي در غیررسمی اسکان دالیل از که معتقدند همچنین. است ریزيبرنامه نظام

 و( تفصیلی و جامع هايطرح قالب در که است شهري ریزيبرنامه شیوه هايکاستی توسعه

 به توجه عدم ،اقتصادي و اجتماعی حیات با ناسازگار معیارهاي و ضوابط برقراري با) آن امثال

...  و شهري توسعه و رشد گسترده ابعاد به توجه عدم و ايمنطقه هايطرح با ارتباط ضروت

  .آورندمی فراهم را رسمیغیر اسکان گیريشکل موجبات

 بر آن پیامدهاي و آثار :نشینی حاشیه« مطالعاتی طرح در ،)1372( همکارانش و رفیعی

 توسعه الگوي را غیررسمی هايسکونتگاه گیريلکش در تأثیرگذار اصلی عامل اصوالً »شهرها

   مسکن و کالبدي ریزيبرنامه و شهري ریزيبرنامه شیوه هايکاستی و گراییآرمان شهري،

 دهه سه دو در ایران شهري يتوسعه الگوي غالب وجه که هنگامی کنندمی اشاره آنها. دانندمی

 استانداردهاي سوي به ،توسعه اجتماعی و اقتصادي تحوالت اندازچشم و روند از فارغ اخیر

 نامطلوب عملکرد به واکنش در درآمد کم هايگروه داشت،میبر گام خود هايآرمان و جهانی

  .اندگذاشته اجرا به را عملی و ممکن هايحلراه خود متعارف شعور بر تکیه با و مسکن بازار
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 در اجتماعی بنديقشر و مسکن ریزيبرنامه« عنوان تحت خود مقاله در ،)1373( خاتم

 حاشیه هايسکونتگاه به گرایش علل تحلیل در که کندمی اشاره اينکته به »تهران منطقه

 امر این. است مشخصی اما کوچک ايخانه داشتن به گرایش آن و است توجه جالب کالنشهر

 فیتکی ارتقاء امکان که است آپارتمان بر کوچک شخصی مسکن اقتصادي مزیت از ناشی

 براي گذاريسرمایه نوعی زمین قیمت افزایش به توجه با و دهدمی افزایش آینده در را سکونت

 خرید جهت اعتباري تسهیالت بودن ناکافی درآمدي، و شغلی ثباتیبی دلیل به زیرا. است آینده

 الگوي هايویژگی و خانوار بعد با کوچک آپارتمان تناسب عدم رسمی، بازار در سکونیم واحد

 کالنشهر داخل در آپارتمان بر شخصی و کوچک مسکن خرید. … و خانواده معاشرت و رفتار

  .یابدمی ارجحیت

اسکان غیررسمی در تهران، ساماندهی منطقه «) در پژوهشی با عنوان 1376کمانرودي (

حل مناسب ، هدف از این پژوهش را دستیابی به فضاهاي شهري در خور و راه»شهرداري 6

و رسمیت بخشیدن به وجوه کالبدي و حقوقی اجتماعات اسکان غیررسمی منطقه  جهت اصالح

داند. وي ضمن به امید ایجاد انگیزه، تحریک، پویایی اجتماعی و اقتصادي در آن اجتماعات می 6

هاي موجود، گزینه سیاست اسکان در مکان جدید را ها و قابلیتشناسایی مشکالت، محدودیت

  ارائه داد. 6یررسمی منطقه جهت ساماندهی اسکان غ

  

  نتیجه مطالعه سوابق تحقیق

گردیده  حاشیه شهرها در غیررسمی اسکان پدیده رشد و پیدایشدالیل متعددي باعث 

سایر  به نسبت بارزتري تبلور مدیریت سوء است که مختلفی سطوح از برخاسته دالیل ایناست. 

اي فیزیکی و کالبدي نبوده، بلکه مسألههاي غیررسمی در ایران صرفاً سکونتگاه دارد. مسائل

هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی و دراثر نابرابري است که متأثر از مسائل ساختاري بیش تر

 به براي مقابله با روند رواز این رو،  ایجاد شده است.اي و ملی هاي منطقههمچنین عدم تعادل

 هايسیاست در اساسی بازبینی ت بایدنخس گام درعالوه بر اینکه  غیررسمی هاياسکان رشد

ترین  مهم 1صورت گیرد. در جدول شماره  شهريریزي و برنامه ساختار مدیریتو  ملیکالن 

نظران اصلی این حوزه ارائه هاي غیررسمی در ایران از نظر صاحبگیري سکونتگاهدالیل شکل

  شده است.
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  هاي غیررسمیگیري سکونتگاه: علل شکل1جدول

  هاي غیر رسمیگیري سکونتگاهلعلل شک

  نتیجه پژوهش  عنوان پژوهش  سال  پژوهشگر

شهرنشینی شتابان و ناهمگون:   1367  پیران

  مسکن نابهنجار

، ضوابط تفکیک مسکن و زمین غیررسمی بازار

  قطعات

 و آثار و ها شهر در ینینش هیحاش  1371  اطهاري

  آن يامدهایپ

 امنظ در درآمد کم هايگروه نداشتن ملحوظ

  ریزيبرنامه

 شهرهاي مجاور روستاهاي دگرگونی  1371  حبیبی

 اسکان نظام در آنها نقش و بزرگ

  کشور

 از خارج در اراضی از استفاده نامه آیینعدم 

  شهرها استحفاظی حریم و محدوده

-برنامه و شهري ریزيبرنامه شیوه هايکاستی  نشینی حاشیه  1372  رفیعی

  مسکن و کالبدي ریزي

 بنديقشر و مسکن ریزيبرنامه  1373  خاتم

  تهران منطقه در اجتماعی

 جامع هايطرح در تفکیک حداقل تعیینعدم 

-گروه امکانات گرفتن نادیده همراه به را شهري

 براي جمعیت در آنها سهم و درآمد کم هاي

  درآمدها کم

 اقتصادي – یاجتماع یبررس  1377  یفیلط

 یدر شهر تهران در ط نشینییهحاش

  1372 – 1360 ياهسال

و  یدر سطح مل ییاجرا ریزيبرنامه یکعدم 

و  يو شهر ايمتعاقب آن در سطوح منطقه

 یبخش

اي براي ساماندهی به سوي نظریه  1380  صرافی

اسکان غیررسمی از حاشیه نشینی 

  تا متن شهرنشینی

توزیع ناعادالنه ثروت، عدم تعادل هاي منطقه 

دم اي و محلی، ضعف برنامه هاي بخشی، ع

بینی فضاي مسکونی کافی و مناسب براي پیش

  کم درآمدها در طرح هاي کالبدي

اقتصاد غیر رسمی زمین و اسکان   1389  فنی

  غیر رسمی

هاي حمایتی از مسکن کم ضعف نظام سیاست

  درآمدها

  )1395منبع: (مطالعات محقق، 

گیري شکل ریزي شهري درهاي نظام مدیریت و برنامهبراساس مطالعات نظري، آسیب

بندي گردید. در ادامه، هر یک از این آسیب ها مورد هاي غیررسمی استنباط و دستهسکونتگاه

  اند. بحث و بررسی قرار گرفته است. این عوامل اساس پژوهش حاضر را تشکیل داده
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  هاي ناشی از ضعف فرهنگ شهرنشینیآسیب -

برخوردار است. رشد توجه به فرهنگ در امر مدیریت شهري از اهمیت بسزایی 

شهرنشینی و صنعتی شدن جوامع شهري بدون در نظر گرفتن توسعه فرهنگ شهرنشینی، 

  ).9: 1380(پیران،  اي را در شهرها به وجود آورده استمشکالت گسترده

باشد نیاز به ، زندگی در عصر حاضر که عمدتاً از نوع شهري می)1380به گفته شیخی (

ت خاص خود دارد. هرگونه وقفه، کوتاهی و نادیده گرفتن قوانین قوانین، ارتباطات و تعامال

ها، خشونت و نامالیمات اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی را مربوطه، موجبات بسیاري از تنش

در بسیاري از کشورهاي روبه توسعه از جمله ایران گسترش  :معتقد است . اوکندفراهم می

تر از کشورهاي صنعتی اتفاق سابقه و حتی سریعیشهرنشینی و ورود فرهنگ مادي با سرعتی ب

افتاده است و از آنجا که بسیاري از افراد و به طریقی شهروندان آمادگی الزم براي ورود به این 

هاي فردي و اجتماعی را ها و نابهنجارينوع از زندگی را پیدا نکردند این خود بسیاري از چالش

 -که بسیاري از تغییرات اجتماعی 21در آستانه قرن افزاید: وي می. به دنبال آورده است

هاي قبلی سریعاً در حال وقوع هست، باید به افراد و شهروندان، اقتصادي بدنبال پیش زمینه

). از این 23: 1380(شیخی،  قوانین مربوط به شهرنشینی یادآوري شده یا آموزش داده شود

هاي پیرامون شهرها به نهادهاي رسمی زمین توان در عدم مراجعه مالکانرویکرد، عاملی که می

  آشنایی آنها به قوانین مدیریتی و ضوابط  اطالعی و نیز عدممدیریت شهري ذکر کرد، بی

ریزي، پیامدهاي ناشی از بی توجهی به رسانی ضوابط و مقررات برنامهریزي است. اطالعبرنامه

در یادگیري فرایند اداري و اجراي کار  قوانین در آشفتگی بافت هاي شهري و قرارگیري مالکان

ها جلوگیري کند. تفکیک غیررسمی زمین تواند تا حدودي از فرایند تفکیک غیررسمی زمینمی

   ها رعایت نشده است، در نتیجهریزي براي این زمینیعنی اینکه هیچ یک از ضوابط برنامه

  ري شهري خواهند بود.هاي به وجود آمده نامنظم، بدقواره و فاقد خدمات ضروبافت

  

  ؛رانیدر ا نیزم يبندو قطعه کیضوابط ناظر بر روند تفکهاي ناشی از آسیب -

هاي توسعه که مورد بندي زمین بر اساس مقررات و برنامهفکیک عبارتست از قطعهت

عرض و  ،مقررات کلی تفکیک دربرگیرنده اندازه و شکل قطعات زمین اند.گرفته تصویب قرار

با اجراي این روش ممکن است قطعات  ست.هامین دسترسیأهمچنین چگونگی ت ها وطول آن

(دالل  هاي عمومی اختصاص یابدمتعلق به مالکان خصوصی است براي استفاده زمینی که احیاناً
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 بکر زمین تقسیم فرآیند از است عبارت به عبارت دیگر تفکیک اراضی ).46: 1379 پور محمدي،

عمومی  فضاهاي هاي تخصیص یافته برايزمین و ي مسکونی، خیابانکاربر با قطعات زمین به

)(Pate, 1954.  

بندي شهرها به  ثرترین وسیله اجراي ضوابط منطقهمؤنظارت و کنترل بر تفکیک اراضی 

تجاري و اداري و غیره و همچنین ضوابط مربوط به استفاده از اراضی  ،صنعتی -مسکونی مناطق

توان گفت کنترل  ري بر این پایه قرار دارد لذا میهي جامع شها اساس طرح چون باشد و می

و  ءمالکان به تهیه نقشه تفکیکی با رعایت ضوابط مذکور منشا ردنک تفکیک اراضی و وادار 

. وظایف است ریزي شهريبرنامهصحیح  جامع و استقرار نظامهاي اساس اجراي طرح 

که براي آن  زمینی بهکه  این است ب آنهاهاي تفکیک اراضی و تصویها در مورد نقشه هرداريش

بینی شده در  سیسات پیشأها و ت در مسیر گذربنديرسیدگی کنند تا  تقاضاي تفکیک شده

هاي تفصیلی قرار نداشته و مساحت قطعات تفکیکی و عرض معابر آن نیز از  طرح طرح جامع و

تر  شده است کم ینمیزان مساحت قطعات و عرض معابر که در ضوابط پیوست طرح جامع تعی

  ).1378(سعیدنیا،  نباشد

باید سند رسمی از زمین خود نکته مهم اینکه، براي تفکیک رسمی زمین، مالک می

هاي رسمی تفکیک زمین قرار دهد. در حالیکه داشته باشد تا بتواند زمین خود را در چارچوب

شود تا به باعث میهاي حاشیه شهرها، فاقد سند رسمی هستند و همین عامل زمین بیش تر

ها مراجعه نکنند. در نتیجه زمین نهادهاي رسمی از جمله اداره ثبت اسناد و امالك و شهرداري

هاي تفکیک رسمی زمین و به صورت غیررسمی و بدون رعایت هر خود را در خارج از فرآیند

هاي واقع در نریزي شهري تفکیک و به متقاضیان بفروشند. در ارتباط با زمیگونه ضوابط برنامه

بندي آنها مطرح شده، ابتدا باید حریم و پیرامون شهرها، که تقاضایی مبنی بر تفکیک و قطعه

قانون زمین شهري تعیین شود، سپس اگر موات  12نوعیت کاربري زمین در کمیسیون ماده 

 14ه نبودن زمین تأیید شد و نوعیت آن بایر یا دایر تشخیص داده شد، پرونده در کمیسیون ماد

تواند بعد از شود. سپس مالک میقانون زمین شهري مطرح و رأي بر تفکیک آن زمین صادر می

درصد از زمین خود را به دولت واگذار کرد، زمین خود را در جریان تفکیک رسمی  50اینکه 

هم  زمین قرار دهد. عالوه بر اینکه اثبات این قضیه که زمین بایر بوده و موات نبوده و اینکه دایر

شود که مالک احساس کند قسمت اي است، همچنین این امر باعث مینبوده فرایند پیچیده

اي از زمین خود را از دست خواهد داد و به همین دلیل این جریان را براي خود هزینه بر عمده
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). بنابراین به صورت غیررسمی زمین خود را تفکیک کرده و 1378ارزیابی می کند (سعید نیا، 

  دهد. تیار متقاضیان قرار میدر اخ

  

 ا؛شهره میو حر یمقررات ناظر بر ساخت و سازها در محدوده قانونهاي ناشی از آسیب -

ها در محدوده قانونی و حریم شهرها؛ ها بر ساخت و سازترین ابزار نظارتی شهرداري مهم

کند وظف میباشد و شهرداري را مصدور پروانه ساختمان، عدم خالف و گواهی پایان کار می

هاي مورد اشاره را در سند واحدي به نام شناسنامه ساختمان صادر و به درخواست کننده گواهی

باید به  ساختمانترین مدرك و سندي که هنگام درخواست صدور پروانه  مهمتسلیم کنند. 

در مرحله پذیرش  .و طرح معماري و محاسباتی آن است ساختماننقشه  ،شهرداري ارائه شود

نظام مهندسی، باید از سوي دارندگان پروانه اشتغال، امضا شده  قانون 30ه که بنا بر ماده نقش

    تخصص تطبیق آن را با اصول شهرسازي مصوب در  ها توانایی وباشد، چنانچه شهرداري

د و این توانایی را به کار بندند، در مرحله نباش داشته مسکنهاي شهرسازي و مقررات ملی طرح

یابد و مراحل بعدي و سازها تحقق می ساخت اي از نظارت بر، بخش عمدهمسکنوانه صدور پر

در سال  که هاماده صد قانون شهرداري از 4 . ولی به دلیل تبصرهنظارت را آسان می سازد

هاي ساخته شده بدون پروانه در ساختمان صد ماده الحاق شده است کمیسیون آن به 1358

اجراي کارآمد نظارت بر  عمل، امکان در و تشویق کرده ت جریمهدریاف رأي ساخت، به صدور

  ).1384زاده، ساخت و سازها را کاهش داده است (عباس

هایی که به صورت هاي غیررسمی پیرامون شهرها، چون خریداران زمیندر مورد اسکان

 اند، فاقد سند رسمی زمین هستند، در  زمان ساخت مسکن هم برايغیررسمی تفکیک شده

سازند نه کنند. بنابراین ساختمانی هم که میها مراجعه نمیصدور پروانه ساخت به شهرداري

ماند. وساز هم بی بهره میتنها مجوز از شهرداري ندارد، بلکه از هر گونه ضوابط و مقررات ساخت

هاي غیررسمی در شرایط عدم ساخت و سازهاي صورت گرفته در  اسکان بیش تراز این رو 

قواعد تفکیک و نیز ضوابط ساختمانی از استحکام الزم برخوردار نبوده و در زمان اندکی  رعایت

  شوند. به بافت هاي فرسود، بی نظم و بی قاعده شهري تبدیل می

و  هاي خارج از حریم شهرها، اشکاالتعامل دیگر در عدم نظارت بر ساخت و ساز

 عدم توانائی به در این کمیسیون اختیارات حدود 100 ماده کمیسیون قانونی وارده به ابهامات

 این در مقررات دیگري اگر و باشد می آن حریم و شهري خارج از محدوده تخلفات رسیدگی
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عملیات  آن حریم و شهري محدوده از بیان کرد که خارج توانمی زمینه موجود نباشد

 از قبال خارج که مجوز ثانیاً عملیات ساختمانی بدون شود.نمی محسوب ساختمانی تخلف

 گرفته قرار محدوده شهري شهر در توسعه به دلیل و پذیرفته صورت آن حریم شهر و محدوده

و  تخریب هايآن مجازات به استناد تواننمی و نبوده در کمیسیون مربوطه رسیدگی قابل

در  قرار گرفتن ملک از پس آن مالکان آنکه گرفت، مگر در نظر آن مالکان براي را جریمه

باشد رسیدگی می قابل حدود همین در بنا نمایند که تجدید به اقدام بدون مجوز شهر ودهمحد

اساسی  یکی از معضالت نشینیحاشیه صورت افزایش حریم شهري، در لذا ).1384زاده، (عباس

هاي غیررسمی این است که، مالک هیچ گردد. مسئله بعدي در مورد اسکانشهري می مدیریت

هاي مدیریت شهري ندارد تا از تخلفات ساختمانی خود مطلع باشد. ه سازماناي بگونه مراجعه

ساز در زمینی که سند ندارد، قواعد تفکیک زمین را رعایت نکرده است، ضوابط ولذا ساخت

ساخت و ساز را رعایت نکرده، فاقد پروانه ساخت و .... می باشد؛ فرایندي که از ابتدا تا انتها 

  باشد.غیررسمی می

براي گرفتن  اي که هزینهمچنین به دلیل طوالنی شدن روند صدور پروانه ساخت و ه

شود و نیز براي صدور برگ امضاي مهندسان صاحب صالحیت و عوارض شهرداري پرداخت می

ها يدر ارتباط با شهردار بیش تراین موضوع  شده باشد. پایان کار، ساختمان یکجا باید تکمیل

 دهندیان کار را به مسکن تمام شده میا در واقع مجوز ساخت و پاهي شود. شهرداریمطرح م

ک قطعه یکه اقشار کم درآمد ابتدا  ی، درصورت)1387ي معاونت شهرسازي و معماري، (حوزه

مسکن کنند و به صورت تدریجی در طی سالیان بعدي یار میتوان خود را اخت زمین متناسب با

 یشان طج مسکنیگر و به تدریک اتاق دیگر یازند؛ سال دسیاتاق م  کیسازند. اول میخود را 

عالوه  نیست. متناسبي ن شیوه ساخت با ضوابط و قوانین شهرداریشود و ایل میچند سال تکم

ساز به شهرداري را هم ندارند. وهاي ساختبر اینکه توان مالی الزم را هم براي پرداخت هزینه

باید در طی ي کم درآمد و اسکان هاي غیررسمی میهااینجاست که روند ساخت و ساز گروه

  روندي متفاوت از ساخت و سازهاي رسمی نگریسته و مدیریت شوند. 

  ؛رانیدر ا يتوسعه شهر يشده در طرح ها نییضوابط و مقررات تع هاي ناشی ازآسیب -

 دهیپد گسترش و رشد به منجر که يشهر نیزم بازار تحول در عطف طهنق مهم ترین

 رخ آن از پس یعنی ،1340 دهه دوم مهین در شد، رانیا يشهرها از یبرخ در یررسمیغ اسکان

 هیته ضرورت به بار نینخست يبرا يشهر عمران فصل در) 1341-1346( سوم برنامه در که داد
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 یمنطق یقالب در يشهر يبناها ریز توسعه ینیب شیپ و میتنظ هدف با يشهر جامع يهاطرح

 يبرا یلیتفص و جامع يهاطرح نام با بعدها که بودیی هاطرح هیته به زامال آن، جهینت. شد اشاره

  ).34: 1378(تشکر،  دیگرد هیته شهرها از ياریبس

اساس اولویت در شهرها تعیین گردید. بدین هاي مدیریتی برهاي جامع، محدودهدر طرح

خارج از حریم شهر  صورت که شهرها به محدوده قانونی، محدوده خدماتی و حریم شهر و نهایتاً

   ریزي شهري اجرا بندي شدند. در محدوده قانونی و خدماتی ضوابط و مقررات برنامهتقسیم

     دهد، و ناخودآگاه این امر منجر به شود و شهرداري هم به این مناطق خدمات میمی

نطقه باال گردد. قیمت زمین در این مگزینی این قسمت از شهر نسبت به پیرامون آن میجدایی

یابد. در مقابل در حریم هاي با درآمد باال افزایش میرفته و تقاضا براي سکونت هم توسط گروه

گردد و خارج از حریم شهر هم هیچ گونه ضابطه و ضوابط به صورت محدودتري اعمال می

 مقرراتی نداشته و خدماتی هم از شهرداري نگرفته و به تبع آن قیمت زمین هم در حریم 

). امري که امکان تأمین زمین را براي اسکان 35:1378باشد (تشکر، تر از داخل شهر میینپای

کند. در شرایط عدم نظارت بر ساخت و سازها و فقر درآمدي این هاي کم درآمد تسهیل میگروه

شود. از این هاي غیررسمی در این منطقه فراهم میگیري سکونتگاهگروه زمینه براي شکل

 مدون ايبرنامه نداشتن ایران در شهري هايطرح هايکاستی ترینبزرگ ازکی روست که، ی

   .باشدمی درآمد کم افراد اسکان به ندادن ءبها و شهرها پیرامون براي

 يچ فضایاست که ه يبه نحو يتوسعه شهر يهابندي در طرحضوابط حوزههمچنین 

 کنند.بینی نمیها پیشگروهشهري براي سکونت این  یشده در محدوده رسم يزیربرنامه

و  ریزيبرنامه لحاظ به که شوند،می شامل را حاشیه شهرها یشترب غیررسمی هايبنابراین اسکان

هاي شهري در این مناطق و زیرساخت هستند شهري خدمات و استانداردها فاقد شهرسازي

همچنین باشد. نواحی با مشکالت وسیعی روبرو می مسیرهاي ارتباطی به این وجود ندارد و

شود. متأسفانه هنوز هم استانداردهاي طراحی متعارف موجب عرضه قطعات بزرگ زمین می

 یدهند در صورتیشنهاد میک را در متراژ باال پیضوابط تفک یلیتفص يهاجامع و طرحي هاطرح

توانند یاقشار کم درآمد توان در اختیار داشتن و تملک زمین را با چنین ضوابطی ندارند و نمکه 

ن یهاي غیررسمی بت کنند. در حال حاضر متوسط متراژ در سکونتگاهیرا رعا یضوابط نیچناین

هاي توسعه شهري توجهی به لذا در طرح .متر است 100کمتر از  یعنیمتر است  80تا  75

  شود.نمی بارههاي فقیر در این میزان استطاعت گروه
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  ؛رانیدر ا يامنطقهریزي و برنامه تیرینظام مد هاي ناشی ازآسیب -

اي در ایران قبل از انقالب در قالب طرح آمایش سرزمین مطرح ریزي منطقهبرنامه

هاي بعد از آن همواره تهیه طرح آمایش ملی و و سال 60گردید. بعد از انقالب هم از نیمه دهه

است. اما اجراي  مناطق ایران تهیه شده بیش ترها براي اي مطرح بوده و امروز این طرحمنطقه

ها نیازمند یک ساختار سازمانی در ها تا به امروز به تعویق افتاده است. اجراي این طرحاین طرح

اي. اما در اي یا سازمان هاي عمران منطقههاي مدیریت منطقهاي است، سازمانسطح منطقه

مجموعه اي  ساختار مدیریتی متمرکز و بخشی حاکم بر نظام سیاسی و مدیریتی کشورمان که

اي را بر عهده دارند، گذاري در سطح منطقهاي مدیریت و سیاستاز نهادهاي ملی و منطقه

). با وجود تداوم ساختار فعلی 277: 1370پذیر نخواهد بود (وحیدي، ها امکاناجراي این طرح

د اي هم مشکلی را حل نخواهد کرد و این نهاد جدیهاي عمران منطقهگیري سازمانحتی شکل

ها و سازمان ، بلکه به عنوان سازمانی در کنار سایر بخشاه سازمان و ها بخش یرنه در رأس سا

اي در ایران براساس هیچ گونه ضابطه مشخصی ها تعریف خواهد شد. نظارت بر تحوالت منطقه

هاي دولتی و ها) و نیز سازمانها و دهیاريهاي محلی (شهردارياي از سازماننبوده و مجموعه

اي کنترل و نظارت دارند؛ بر تحوالت منطقه 13هایی نظیر کمیسیون ماده سیاسی و کمیسیون

اساس معیار مشخصی نبوده سرزمین برکه این نظارت هم در شرایط عدم اجراي ضوابط آمایش

ریزي کالن اقتصادي ریزي مرکزي و تسلط برنامهبرنامه به علت وجود سیستماست. نتیجه اینکه 

قرار بخشی و کالن هايتحت تأثیر برنامه اي هموارهریزي منطقهبرنامه ،ریزي بخشیو برنامه

 هايقطب تعیین این مسیر از در هاي انجام شدهشده است. تالش آن هدایت جهت در و داشته

 برنامه توسعه و عمرانی قبل در نیاز قوانین مورد ایجاد تشکیالت و الزم، هايبرنامه توسعه، تهیه

مناطق (که در  به و اداري مالی تفویض اختیارات استانی و بنديبودجه به توجه تا بانقال از

دیگر،  به عبارت است. پیش رفته مطرح است)، کشور در تشکیالت استانی قالب در زمان حاضر

از  برخی به لحاظ اما انجام رسیده به مرکز از تمرکززدایی در جهت مناسبی زمان روند درطی

و  کالن، تشکیالت متمرکز هايگذاريبا سیاست اجرایی هايعدم پیوند برنامه از جمله مشکالت

کامل  کنون توفیقتا نفت) به وابسته (اقتصاد کشور مالی متمرکز در نگر اداري، منابعبخشی

). در این شرایط 1372،  کشور وزارت برنامه ریزي شهري مطالعات است (مرکز نشده حاصل

هاي تولیدي و صنعتی در خارج از شهرها و روستاها و دید یا کارگاههاي جگیري سکونتگاهشکل
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 ریزي و آمایشی شکل اي بدون نظارت مؤثر و فارق از ضوابط مشخص برنامهدر سطح منطقه

  .گیرندمی

  ؛رانیمسکن کم درآمدها در ا يهاها و برنامهاستیس هاي ناشی ازآسیب -

ها و باورهاي ها، آرمانبیانگر نگرش هاي مسکن، قبل از هر چیزبه طور کلی سیاست

درآمد، منعکس هاي کمهاست. اتخاذ هر گونه سیاستی در خصوص مسکن گروهسیاسی دولت

بین شود (جهانها تلقی میها در جهت بهبود کیفی زندگی این گروهکننده خواست واقعی دولت

  ).119: 1389و همکاران، 

جمهوري اسالمی ایران،  ساماندهی اسکان هاي مسکن، در سه برنامه مصوب در سیاست

هاي توسعه و عمران شهري و گاه به طور مستقیم و مشخص جزء اهداف برنامهغیررسمی هیچ

هاي عمرانی پیش از انقالب وجود این پدیده حداقل به مسکن نبوده است. در حالی که در برنامه

-1352رنامه پنجم عمرانی () تا ب1346- 1342صراحت پذیرفته شده بود و از برنامه سوم (

هاي مسکونی هاي مشخص براي حل آن در دستور کار قرار داشت. ساختن کوي)، برنامه1356

هاي گذاري دولت در امر تهیه خانهها (برنامه سوم)، اولویت سرمایهو پاك کردن گودها و زاغه

ها و گودهاي آلونک ها ودرآمد و پاك کردن شهرهاي بزرگ از زاغهارزان قیمت براي طبقات کم

نشینان (برنامه مسکونی (برنامه چهارم) و احداث واحدهاي مسکونی ارزان قیمت براي حاشیه

). 25: 1381پنجم)، حداقل نشانه تمایل صوري به رویارویی با این پدیده است (اطهاري، 

د، به نوعی بیننهاي مدون و رسمی خالی میبنابراین پیداست، آنهایی که جاي خود را در برنامه

  کنند.شوند و مشکل خود را با هر آنچه در اختیار دارند، حل میدست به کار می

پیرو مطرح شدن ابعاد جدید اسکان غیررسمی که  1357بعد از پیروزي انقالب اسالمی 

 1354هایی حاد انجامیده بود، دخالت دولت در امر زمین، که از سال قبل از انقالب نیز به تنش

از  1361تري به خود گرفت تا آن که قانون زمین شهري در سال ود، شکل قاطعآغاز شده ب

تصویب گذشت. با تصویب این قانون محدودیت عرضه زمین در داخل شهرها از یک سو و 

     انحصاري بودن اختیار واگذاري آن توسط دولت از سوي دیگر، عمالً دولت را به تدوین 

کرد. همین امر ها به متقاضیان و کنترل آنها ناگزیر میاريهایی براي چگونگی واگذنامهآئین

ها و سهل کردن امر کنترل آن، به ضوابطی شد که براي عملی نمودن نحوه واگذاريمی موجب 

شد. در این رابطه، متوسل شدند که عمدتاً به حذف برخی و منتفع شدن برخی دیگر منجر می

از  بیش ترانجامید که  به کنار گذاشتن افرادي میعمالً ،شرایط و ضوابط مصوب همتأسفانه کلی
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را داشتند. چنانکه موضوع تسلیم  همه استحقاق دریافت، توجه به رسیدگی از سوي برنامه

هاي که از سوي دولت در اختیار مردم قرار نامه براي تضمین باز پرداخت اقساط زمینضمانت

می مشغول به رسبراي افرادي که در بخش غیرشد، در شرایطی بود که امکان تأمین آن داده می

(بیکاران) وجود نداشت و به همین دلیل نیز چنین افرادي از  شاغل نبودند دراصلبودند و یا کار 

دایره شمول اقدامات و تسهیالت برنامه بیرون مانده و امکان دریافت زمین از بازارهاي رسمی 

این جا ناگزیر در ، )27: 1381(اطهاري،  دندداکشور را که در انحصار دولت بود، از دست می

هاي رسمی رسمی که معموالً هم در خارج از محدودهزمین مورد نیاز خود را باید از بازار غیر

  . کردندشهر قرار داشت، تأمین می

آمیز در واگذاري زمین بر مبناي شهرهاي جدید هم نمونه دیگري از سیاست تبعیض

اسناد موجود، وزارت مسکن و شهرسازي ایجاد شهرهاي جدید را  وضعیت شغلی افراد بود. طبق

فرصتی براي تأمین زمین براي کارمندان وکارکنان دولت اعالم کرد، با این دیدگاه که آنان 

بینیم به طور رسمی در یک توانایی تهیه زمین در بازار معلول زمین را ندارند، از این قرار، می

براي  هعمدبه طورشهرهاي جدید عرصه زمین در  ه شهري،گذاري مهم در حیطه توسعسیاست

نامه عالوه بر آن، در آئین). 81: 1387(جهانبین،  هاي رسمی اعالم شده استشاغلین بخش

بر تشکل را هاي شهرهاي جدید، شرط اصلی هاي اجرائی تدوین شده براي نحوه واگذاري زمین

ها، شاغل بودن در بخش رایط تشکل در تعاونیها قرار داده بودند، در حالی که از شدر تعاونی

رسمی تعیین شده بود، که قطعاً براي شمار چشمگیري از سرپرستان خانوارها این شرط قابل 

   ).123: 1382(زیاري،  ماندنداحراز نبود وبه این ترتیب از چنین فرصتی محروم می

گذاري ست. سیاستهاي مالی اهاي دولتی تامین مسکن، اعطاي کمکترین سیاسترایج

آید و هاي استراتژیک در برنامه تامین سرپناه به شمار میدر زمینه تأمین وام و اعتبار از مولفه

ها معموال در جهت ایجاد بستري مناسب براي ارائه و فراهم آوردن امکانات دسترسی به دولت

تقلیل هزینه وام و اعتبار،  دهند. در این راستا، تجهیز منابع مالی،هایی را سازمان میها تالشآن

هاي ایمن براي ضمانت بازگشت آن، از بینی سیستمهاي مالی و پیشبهبود کارآیی واسطه

ترین گام و پراهمیت مهم ترینشود. اما شاید هاي مسکن تلقی میاقدامات اساسی در برنامه

 مهم ترینو شاید  اطمینان از دسترسی همگان و به ویژه اقشار نیازمند به این امکانات است،

هاي مسکن، همان تضمین سنجه براي ارزیابی موفقیت و مؤثر بودن این وجه از سیاست

). همچنین 126: 1389بین و همکاران، دسترسی اقشار نیازمند به این امکانات است (جهان
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ضوابط وام بر پایه احراز مالکیت و داشتن سند رسمی است که عمالً بسیاري از ساکنین 

هر چند تصرف عدوانی در  . کندهاي غیررسمی را از امکان دریافت وام محروم میاهسکونتگ

نامه، پته و سایر شود، اما وجود قولایران به خصوص پس از انقالب اسالمی به ندرت دیده می

همچنین  .قراردادهاي غیررسمی و معمول براي برخورداري از تسهیالت نظام بانکی کافی نیست

د باید به توان خود در پرداخت ماهانه اقساط اطمینان داشته باشد که این نیز با خانوار کم درآم

بینی نیست. از این رو، منابع غیررسمی اقتصاد لرزان و مشاغل نامطمئن این خانوارها قابل پیش

و محلی (بدون این ضوابط و البته با بهره بسیار باال) براي تأمین مالی ساکنان اسکان غیررسمی 

بنابراین پیدایش و گسترش اسکان ). 9: 1394(الله پور و همکاران،  گیرندستفاده قرار میمورد ا

که در فضاي رسمی شهر نیاز به سرپناه و  ،جویی اقشار کم درآمد استغیررسمی نوعی چاره

این امر و اند حق سکونت آنها به رسمیت شناخته نشده و به بیانی شهروند به حساب نیامده

هاي کم درآمد زدایی گروهاست که منجر به شهروند رسمی مسکنهاي برنامهناشی از ضعف 

  جامعه شهري شده است. 

 ,NGO1(ی و بخش خصوص یجامعه مدن ينهادها يریگعدم شکل هاي ناشی ازآسیب -

CBO2 ي؛مختلف امور شهر يهادر حوزه) ها  

شود که ذیر اطالق میپانتفاعی، داوطلبانه و عضودولتی به هر گروه غیرهاي غیرسازمان

  ).93، 1380بشیریه، ( المللی تشکیل شده استاي، ملی و بینمنطقه در سطح محلی،

هاي فعالیت شامل، هاي مردم نهاددولتی یا سازمانهاي غیر وضوع فعالیت سازمانم

 امور زنان،، بشر دوستانه ،ههنري و نیکوکاري و امور خیری ورزشی، اجتماعی، فرهنگی، علمی،

عمران و  محیط زیست، حمایتی، بهداشت و درمان و توانبخشی، ب دیدگان اجتماعی،آسی

ها و هاي مذکور در محدودهفعالیت بیش تربه نوعی   که باشد. ها می اي از آن آبادانی و یا مجموعه

هاي فرسوده هاي غیررسمی، بافتشهري (سکونتگاه و نوسازي بهسازي هاي هدف احیاء،محله

     گري شرکت عمران و بهسازي شهري ایران و کمک حمایت و تسهیل ند باتواو... ) می

رسانی و اطالع ، به دلیلهاي مردم نهادکارکرد سازمان هاي مردم نهاد صورت پذیرد.سازمان

کردن نیروهاي بالقوه و شهروندان در متشکل جلب مشارکت مردمی (بسیج عمومی)، سازي،آگاه

گسترش و تقویت هماهنگی بین  بع کوچک مردمی (بسیج منابع)،ها و منا محل، جذب سرمایه

                                                
1- Non Governmental Organization 
2- Community Based Organization 
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وري در استفاده از افزایش بهره مردم،گسترش نظارت عمومی، دفاع از حقوق شهروندان، دولت و

هاي اجتماعی،  آسیب ،مدیریت نظارت عمومی و ارزیابی پیگیري مطالبات شهروندان، منابع،

تک این کارکردها که تک رزشمند برخوردار هستند.بازوان مشورتی و... از اهمیت و جایگاه ا

شهري    و نوسازي  بهسازي هاي هدف احیاء،ها و محلهدرارتقاء کیفیت زندگی محدوده

باشند. که بایستی در فرسوده و... ) تعیین کننده و مهم می هايهاي غیررسمی، بافت(سکونتگاه

). این درحالی 157، 1378رزاقی، ( پردازندهاي مردم نهاد به ایفاي نقش بها سازماناین زمینه

هاي غیررسمی و باز آفرینی این مناطق، وجه جلوگیري از توسعه سکونتگاه مهم تریناست که، 

توان ها، نمی CBOو  NGOکه مشارکت هاي مردمی است به دلیل عدم فعال بودن نهادهاي 

ه، حضور نهادهاي مردمی در در مدیریت این مناطق موفقیت باالیی را حاصل کرد. در صورتی ک

  این مناطق، باعث بازآفرینی این مناطق خواهد شد.

  :مرحله می توان نسبت به جلب مشارکت شهروندان اقدام نمودسه به طور کلی در 

الف) اطالع رسانی، اعتمادسازي و آگاه سازي: ابتدا باید اعتماد جامعه محلی را نسبت به 

هاي در دست اجرا جلب نمود. یقیناَ که اطالع رسانی رحنهادهاي دولتی، نتایج و سرانجام ط

  .آورددقیق و آگاه سازي، اعتماد و مشارکت موثر افراد را به ارمغان می

سازي: در فرایند مشارکت از یک سو باید نهادهاي مورد نیاز را ب) نهادسازي و نهادینه

یعنی تقویت ایمان و  ارکت،سازي مشتشکیل داد و فعال کرد و از سوي دیگر باید به نهادینه

اعتقاد مردم و نهادها به مشارکت، آموزش از سطوح پایین، تمرین مشارکت و مواردي از این 

رسد انجام این امور با مشارکت و فعالیت شورایاران محله، دفاتر قبیل پرداخت. به نظر می

دولتی ی و غیرامناي محالت و سایر نهادها و تشکیالت مردمی دولت تأخدمات نوسازي، هی

  .ممکن باشد

ها هاي دولتی باید با مشارکت مردم به انجام پروژهج) اجرا: در این مرحله سازمان

ولیت کارهایشان را بر عهده خواهند گرفت و مواردي ؤبپردازند. در این جریان شهروندان مس

مک هاي فنی مانند اعمال ضوابط تشویقی و تنبیهی، جلب سرمایه هاي مختلف و متنوع، ارائه ک

فرایند  این موارد درایجاد. هاي بالعوض موثر خواهد بوداي به مردم، اعطاي وام و کمکو مشاوره

   باید براي نهادینه کردن بهسازي   مشارکتی توسط شرکت عمران و بهسازي شهري ایران

 ددشهري رعایت گر هاي غیررسمی)فرسوده و سکونتگاه هاي قدیمی،هاي نابسامان (بافتبافت

  ).548: 1393(دماري و همکاران، 
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  ی؛طیمحستیز -ياقتصاد - یکالن اجتماع يهايگذاراستیس هاي ناشی ازآسیب -

مساله تمرکزگرایی اجتماعی و اقتصادي کشور یکی از آثار توسعه نامتعادل است 

 شوند.شهرهاي بزرگ با انباشت و تمرکز ثروت اقتصادي، بدل به نقاطی جذاب براي مهاجرت می

بنابراین هجوم افراد براي سکونت و کار در شهرها، در تحلیل کالن به نظام متمرکز اداره امور 

گردد. در این شرایط تا این نظام اصالح نگردد و به سمت توسعه متوازن اداري و اقتصادي برمی

  حرکت نکند، امواج مهاجرت به شهرها ادامه خواهد یافت.

مواره به عنوان یکی از دالیل بارز مداخله دولت در بهبود توزیع درآمد و کاهش فقر، ه

گذاري دولت ایفا اقتصاد مطرح بوده است و به همین دلیل توزیع درآمد نقش مهمی در سیاست

کرده است. ولی نکته مهم این است که، این مداخله بایستی به چه طریق و با چه شدتی صورت 

هاي مالیاتی ي توزیعی دولت، از طریق سیاستهابگیرد. در اکثر کشورهاي توسعه یافته، سیاست

گیرد. بدین صورت که هاي تامین اجتماعی صورت میهاي سازمانو مشارکت دولت در هزینه

هاي باالي درآمدي دریافت کرده و با ي از گروهبیش تردولت براي بهبود توزیع درآمد، مالیات 

هاي تأمین اجتماعی در اختیار گروهي را به صورت بیش ترافزایش درآمدهاي مالیاتی، خدمات 

اقتصادي  فقیر جامعه قرار می دهد. عواملی که سبب توزیع ناعادالنه درآمد وکاهش رشد

هاي گیريرانت اطالعاتی که در نتیجه نشت اطالعات، از تصمیم به طور مثالدرکشورمی شود: 

هاي طالئی اقتصادي هاي باد آورده و فرصتآید، منشاء ایجاد ثروتاقتصادي به وجود می

 این   دهد، هاي تولیدي میهایی که دولت به کارخانجات و شرکتشود و یا بسیاري از وام می

گذاري در کارخانجات دولتی به ظاهر خصوصی ها به جاي اینکه صرف افزایش تولید و سرمایهوام

، در بیش ترتولید شود و به نوعی به جاي افزایش شود، در امور بازرگانی و خرید زمین صرف می

شود و پول حاصل از این تجارت را براي جبران ضرر اي و داللی صرف میامور واسطه

کنند که این در واقع نه تنها به افزایش تولید در کشور کمک کارخانجات تولیدي خود صرف می

        شود که در جامعه به کار اقتصادي و مولد کند بلکه باعث دلسرد کردن افرادي می نمی

شود، منجر به توزیع هاي کار و تولید در کشور میپردازند و در واقع باعث فلج شدن چرخمی

ناعادالنه درآمد، افزایش شکاف طبقاتی، فقر وبیکاري و درنتیجه کاهش رشد اقتصادي در جامعه 

شود که آن را از یک کاالي مصرفی به یک گذاري در مسکن  نیز سبب میگردد. سرمایهمی

اي پر بازده تبدیل کند، در حالیکه خانه و مسکن یک کاالي مصرفی با دوام است ي سرمایهکاال

و باید بر اساس تولید و عرضه متناسب با تقاضا به تعادل قیمت برسد؛ اما به دلیل تبدیل شدن 
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یابد و متقاضی نیز اي، به راحتی توسط عرضه کننده، قیمت آن افزایش میبه یک کاالي سرمایه

منجر به رانت  در نهایتدلیل نیاز به آن در هر صورت، تن به قیمت عرضه شده خواهد داد و به 

بازي و داللی در بازار مسکن وکاهش نرخ رشد اقتصادي کشور و توزیع ناعادالنه درآمد و شکاف 

اي از بودجه خود را به ). دولت همواره قسمت عمده1393شود (دماري و همکاران، طبقاتی می

دهد. این هاي کاالهاي اساسی (مواد غذایی و انرژي) اختصاص میها و باالخص یارانهیارانهانواع 

ها اگر چه ممکن است در کوتاه مدت کمک به اقشار محروم جامعه باشد، ولی با افزایش سیاست

ها و در نتیجه مداخله دولت، به افزایش مصرف کاهش انباشت سرمایه و اغتشاش در قیمت

شود و عالوه بر این بسیاري از افراد که استحقاق ز آهنگ رشد اقتصادي منجر میکاسته شدن ا

کنند، سبب توزیع ناعادالنه درآمد و ها استفاده میها را ندارند، از این کمکدریافت این کمک

  ). 1393و همکاران،  يدمارشود (افزایش فاصله طبقاتی می

ب است، اگر مفهوم خشکسالی، بحران مسأله بسیاري از مناطق کشور، مسأله آامروزه 

آب، گرم شدن زمین و توزیع نامتوازن جمعیت را در نظر بگیریم، تمامی اینها به خشکسالی 

شوند. نگاهی به اتفاقاتی که در شرق، جنوب شرق و در دریاچه ارومیه افتاده است،  مرتبط می

ر مناطق غربی، جنوب د .تهایی دارد که به سمت مرکز کشور رخ داده اس نشان از موج مهاجرت

رو هستیم که این  با پدیده ریزگردها هم روبه نیز و شمال غربی، شرق و جنوب شرقی کشور

عامل هم ناشی از خشکسالی و بحران آب است. نماد پررنگ این اتفاقات، خوزستان و سیستان و 

سالی سخت دلیل گردوغبارهاي ناشی از خشک  بلوچستان است که زندگی در این مناطق را به

  .کرده و مهاجرت به مناطق مرکزي را رقم زده است

ترین منبع معیشت و شود که تنها و اصلیغییرات محیطی زمانی اثرش ملموس میت

مناطقی که در مسیر ریزگردها قرار دارند  بیش تردرآمد مردم زمین کشاورزي و دامداري باشد. 

ت. زمانی که تنها منبع معاش افراد تنها منبع درآمدشان کشاورزي، دامداري و زراعت اس

کشاورزي و دامداري است و زمین و محیط تخریب شده باشد هیچ گزینه دیگري جز مهاجرت 

پیش پاي ساکنان قرار ندارد چون مهاجرت در چنین شرایطی نوعی راهبرد براي تداوم حیات 

تند فرار را بر قرار کنند مدیران به فکر آنها نیسزمانی که مشاهده می به عبارتی مردم .است

بنابراین این افراد هنگام مهاجرت به شهرهاي مرکزي ناگزیر هستند به دلیل دهند. ترجیح می

ساماندهی و احیاي شرایط سطح اقتصادي پایین در حاشیه شهرها ساکن گردند. در صورتی که 

ازمان اي، ملی و فراملی پیگیري شود. مدیران سمحیطی کشور باید در سطوح منطقهزیست
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محیطی را در اولویت بندي مشکالت، موضوعات حاد زیستحفاظت محیط زیست باید با اولویت

مدت براي ایجاد امید در جامعه و ماندگاري هاي بلندمدت و کوتاهریزيقرار دهند و با برنامه

  .افراد در شهر و دیارشان عمل کنند

  ؛رانیدر ا یمحل يهاتیریمدساختار  هاي ناشی ازآسیب -

شود که در این نظام، دولت مرکزي سیستم اداري ایران به صورت نظام متمرکز اداره می

هایی در اداره در رأس همه تصمیمات اداري قرار دارد این سیستم باعث به وجود آمدن چالش

کشور به ویژه در حوزه مدیریت شهري و سرانجام تضعیف مدیریت محلی بوده است. هر چند با 

می شهر و اعطاي بعضی از وظایف به شهرداري، حرکتی جدید به سمت اسالتشکیل شوراي

تمرکززدایی در شهرها شده، اما به خاطر سیستم پیچیده ساختار مدیریتی کشور، هنوز این امر 

در زمینه تمرکززدایی توفیقی نداشته است. به عبارتی در شهرها، شهرداري به جاي آنکه مدیر 

ن را براي اداره امور شهر فراهم کند، خود همچون دستگاه شهر باشد و بتواند نظم و ساما

گردد. مشخص نبودن جایگاه شوراي اسالمی شهر و شهرداري در خدماتی متوسطی تلقی می

هاي متفذ و قدرتمند، در سطح شهر لزومی به سلسله مراتب قدرت باعث شده است تا سازمان

-مواجهه شهرداري با مساله سکونتگاه تبعیت و هماهنگی با شهرداري حس نکنند. بدین ترتیب

هاي غیررسمی و یا هر مساله شهري دیگر، بدل به کاري پر زحمت شده است. که مستلزم 

صرف هزینه و وقت فراوان براي هماهنگی با سازمان هاي دیگر است. با وجود این، باز هم 

شود، تلقی می هاي شهروندانهاي شهرداري، که دیدگاهضمانت اجرایی براي رعایت دیدگاه

وجود ندارد.  در کنار ضرورت ساماندهی نظام اداره امور محلی نباید از توجه به مساله ساماندهی 

هاي غیررسمی و ساکنان آنها را اجتماعی مساله اسکان غیررسمی غافل بود. حضور سکونتگاه

 باید چونان واقعیت موجود در شهرها پذیرفت. 

-رسمی و گسترش آن حتی در سالمناطق غیر گیريسبب شکل، مجموعه این عوامل

هاي اخیر در برخی از شهرهاي میانی و کوچک گردیده است. سازندگان مسکن غیررسمی در 

کنند و غالباً زمین را از بازار ایران به ندرت به تصرف بدون پرداخت بهاي زمین اقدام می

 باعث شهرها در طبقاتی افشک تر شدنعمیق و شهري فقر پدیده رشد .کنندغیررسمی تهیه می

 شکل پیرامون شهر در فضاهاي محلی اجتماعات غالب در درآمدکم هايگروه است که شده

 از گروه این .هستند شده رانده حاشیه به اصطالح به و مانده کنار توسعه بر روند از که گیرند

 با غیررسمی ربازا در کار مسکن و نامناسب شرایط پذیرش و زندگی بهبود امید مهاجران به
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 راه از این تا هستند خود نیازهاي رسمیریغتأمین  در خود جبران ناتوانی پی در فراوان تالش

  .کنند تضمین شهر در را خود بقاي

  

  روش پژوهش -2

 ق،یتحق انجام روش لحاظ از و ياتوسعه - يکاربرد نوع از هدفحاضر به لحاظ  پژوهش

اي و میدانی(مصاحبه، ات از دو روش کتابخانهمی باشد. در جمع آوري اطالع یشیمایپ و یعل

 که یتیریمد -ينهاد لیدال پژوهش نیا درپرسشنامه و مشاهده مستقیم) استفاده گردیده است. 

 هدف به دنیرس جهت و ییشناسا اندبوده لیدخ یررسمیغ هايسکونتگاه يرگیشکل در

- رهاي شناسایی شده، پرسشنامهبا توجه به این مساله و براساس متغی. شد گرفته کار به پژوهش

 ریزانبرنامه و یدانشگاه نظران صاحب از نفر 35هایی تهیه و با استفاده از روش دلفی براي 

  پرسشنامه تکمیل گردید.  29ارسال شد که تعداد  شهري امور اجرایی

دانش موجود در نزد  يبند و طبقه يآور جمع يبرا یافتهساختار  ینديفرا یروش دلف

افراد و  ینا یندر ب ییها پرسشنامه یعتوز یقکارشناسان و خبرگان است که از طراز  یگروه

گیرد. در این تحقیق نیز، بر اساس  یصورت م یافتیها و نظرات در بازخورد کنترل شده پاسخ

پرسشگري،  يروش دلفی اهمیت متغیرها از نظر خبرگان مشخص شد. پس از انجام مرحله

تجزیه وتحلیل شدند. به این ترتیب آزمون تی  Spssده از نرم افزار اطالعات بدست آمده با استفا

، تکنیک رگرسیون گام به گام و مدل تحلیل مسیر »One Sample T- test«تک نمونه اي 

مورد استفاده قرار گرفته است. رتبه بندي نهایی عوامل از طریق نتایج حاصل از مطالعه مبانی و 

 از مطالعه میدانی انجام گرفت.پیشینه تحقیق و نیز نتایج حاصل 

  

  نتایج پژوهش -3

در این قسمت با توجه به سؤاالت مطرح شده، یافته هاي تحقیق ارائه می شود. ابتدا -

غیررسمی از طریق آزمون تی تک نمونه تأثیر هر یک از مؤلفه ها در شکل گیري سکونتگاههاي 

ا در شکل گیري سکونتگاه هاي تعیین گردیده و سپس درجه تأثیرگذاري هر یک از این مؤلفه ه

غیررسمی از طریق مدل رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر ارائه شده ودر نهایت مدل 

ایران هاي غیررسمی در مدیریتی در پدیده سکونتگاه -ساختاري از تأثیرگذاري عوامل نهادي

 ارائه گردیده است.
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هاي گیري سکونتگاهؤثر در شکلمدیریتی م–هاي نهادياي بر روي مؤلفهنمونهتکآزمون تی -

  غیررسمی

) به جزء مؤلفه ضعف فرهنگ شهرنشینی 2هاي مورد بررسی در جدول(از میان مؤلفه

ها ) قرار دارند که در نتیجه نقش این مؤلفه0,05از ( بیش ترتمام مولفه ها در سطح معناداري 

ته گردید. با توجه به مدیریتی پذیرف -هاي غیررسمی در بعد نهاديگیري سکونتگاهدرشکل

) میزان عملکرد آنها مورد 3ها و مقایسه آنها با مبناي نظري (مقدار میانگین هر یک از مؤلفه

باشد نشان دهنده عملکرد آن در ایجاد  بیش ترسنجش واقع گردید. هر چه این رقم از حد مبنا 

     باشد.تغییرات مذکور می

  

  ضعف فرهنگ شهرنشینی مؤلفه يرو براي مونهن تکتی : نتایج حاصل از آزمون2جدول  

Test Value= 3  

انحراف   میانگین  مولفه

  معیار

مقدار 

  tآماره 

سطح 

معناداري

Sig 

اختالف 

از 

  میانگین

میزان اختالف در 

  %95سطح اطمینان 

حد 

  پایین

  حد باال

  -0,467  -0,782  -0,626  0,000  -8,167  0,412  2,375  فرهنگ شهرنشینی

ناظر بر روند تفکیک و مقررات 

  بندي رسمی زمینقطعه

3,793  0,704  6,068  0,000  0,793  0,525  1,061  

برنامه ها و مقررات ناظر بر 

ساخت و سازها در محدوده 

  قانونی و حریم شهرها

4,152  0,792  7,829  0,000  1,152  0,850  1,453  

ضوابط و مقررات تعیین شده 

  هاي توسعه شهريدر طرح

4,301  0,909  7,706  0,000  1,302  0,956  1,648  

 ریزيو برنامه نظام مدیریت

  اي در ایرانمنطقه

3,184  0,880  1,125  0,003  0,184  0,151-  0,519  

هاي مسکن ها و برنامهسیاست

  کم درآمدها

4,466  0,748  10,554  0,000  1,466  1,181  1,750  

 نهادهاي جامعه مدنی و بخش

  خصوصی

3,218  0,752  1,564  0,129  0,218  0,0677

-  

0,505  

هاي کالن گذاريسیاست

-زیست -اقتصادي-اجتماعی

3,404  0,688  3,160  0,000  0,404  0,142  0,666  
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  محیطی

0,0892  0,075  0,358  0,934  0,431  3,075  محلی هاي مدیریتساختار 

-  

0,239  

  )1395منبع: (محاسبات محقق، 

 
مدیریتی،  - هاي نهاديروي مولفهاي بر تک نمونه Tدر مجموع نتایج حاصل از آزمون 

) sig=000.0) اختالف معناداري (542/3) و مقدار محاسبه شده (3دهد بین حد مبنا (نشان می

گیریم باشد. نتیجه میاز حد مبنا می بیش تروجود دارد. از آنجایی که مقدار محاسبه شده 

ایران نقش تعیین  هاي غیر رسمی درگیري سکونتگاهمدیریتی در شکل -متغیرهاي نهادي

  اي داشته اند. کننده

  مدیریتی –مؤلفه هاي نهادي  يرو براي نمونه تک تی : نتایج حاصل از آزمون3جدول

 شاخص

انحراف   میانگین

  معیار

مقدار 

  tآماره 

سطح 

معناداري

Sig 

اختالف 

از 

  میانگین

میزان اختالف در 

  %95سطح اطمینان 

  حد باال  حد پایین

 - عوامل نهادي

  مدیریتی

3,542  0,465  6,267  0,000  0,542  0,365  0,719  

 )1395منبع: (محاسبات محقق، 

  

  نتایج مدل رگرسیون گام به گام -

هاي گیري سکونتگاهمدیریتی در شکل - هاي نهاديبه منظور شناسائی مؤثر مؤلفه

ها  می مؤلفهبدین منظور ابتدا تما. استگام استفاده شده غیررسمی، از روش رگرسیون گام به

منظور بررسی رابطه و میزان تاثیرگذاري این متغیرها از رگرسیون   کامپویت گردیدند و سپس به

  در روش رگرسیون چند متغیره گام به گام، نه متغیر به. چند متغیره گام به گام استفاده شد

مدیریتی  -ديدهد نقش عوامل نهاعنوان عوامل تاثیرگذار وارد معادله شدند که نتایج نشان می

 1 در یک ترکیب خطی با متغیرهاي وارد شده برابر با) طور کلی به (هاي نه گانه براساس مؤلفه

  .دهنده همبستگی باال بین متغیرهاي مستقل و متغیر وابسته است باشد که این مقدار نشان می
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  سهم هر متغیر در مدل رگرسیون گام به گام :4جدول

  

 بعد

  

  مراحل

  گانهاصول نه

 متغیر وارد شده به مدل در هر مرحله

ضریب 

 (R)همبستگی

  چندگانه

ضریب 

  تعیین

(R2)  

ضریب 

  تعیین

تعدیل 

  شده

خطاي 

  معیار

 گام اول
-هاي کالن اجتماعیسیاست گذاري

  زیست محیطی -اقتصادي
848.  719.  

709

.  
000.  

  گام دوم

ها و مقررات ناظر بر ساخت و برنامه

ریم سازها در محدوده قانونی و ح

 شهرها

946.  896.  
888

.  
000.  

 .929  .964  نظام مدیریت منطقه اي در ایران گام سوم
920

. 
002.  

  گام چهارم
نهادهاي جامعه مدنی و بخش 

  خصوصی
984.  968.  

963

.  
03.  

  گام پنجم
ضوابط و مقررات تعیین شده در طرح 

 شهري هاي توسعه
989.  977.  

973

.  
000.  

  گام ششم
تفکیک و قطعه مقررات ناظر بر روند 

 بندي رسمی زمین
995.  989.  

986

.  
000.  

  .993  .996 مدیریت هاي محلیساختار   گام هفتم
991

.  
000.  

  .995  .998 فرهنگ شهرنشینی  گام هشتم
993

.  
038.  

  گام نهم
سیاست ها و برنامه هاي مسکن کم 

 درآمدها
1,000  

1,00

0  

1,0

00  
000.  

  )1395منبع: (محاسبات محقق، 

 

  تحلیل مسیرنتایج مدل 

براي انجام روش تحلیل مسیر، با به کارگیري تکنیک رگرسیون و از طریق روش  -

Forward، هاي غیر رسمی، وارد مدل تحلیل مسیر عوامل دخیل در پدید آمدن سکونتگاه

شدند. این عوامل عبارتند از: فرهنگ شهرنشینی، مقررات ناظر بر روند تفکیک و قطعه بندي 
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ضوابط و ، ها و مقررات ناظر بر ساخت و سازها در محدوده قانونی و حریمبرنامه رسمی زمین، 

، اي در ایرانمنطقه ریزيو برنامه نظام مدیریت ،هاي توسعه شهريمقررات تعیین شده در طرح

-سیاست، نهادهاي جامعه مدنی و بخش خصوصی، هاي مسکن کم درآمدهاها و برنامهسیاست

هاي محلی. این عوامل به عنوان ، مدیریتمحیطیزیست -دياقتصا-هاي کالن اجتماعیگذاري

هاي غیر رسمی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. در متغیر مستقل و سکونتگاه

) هاي هر یک از متغیرها مشخص �این مرحله میزان اثر مستقیم هر یک از عوامل، ضرایب بتا (

گیري گذاري مستقیم و غیر مستقیم عوامل در شکلاثرو با استفاده از نمودار ترسیمی چگونگی 

هاي غیررسمی نشان داده شده است. در نهایت، با توجه به مسیر هر یک از متغیرها سکونتگاه

  )، آنها را در هم ضرب و مقدار اثرگذاري هر یک از مسیرها مشخص شده است.�ضرایب (

 
 هاي غیررسمیري سکونتگاهگی:  نتایج تحلیل رگرسیون براي بررسی شکل5جدول 

  مدیریتی - هاي نهاديمتاثر از مولفه 

 مدل

 ضرایب غیر استاندارد

 

ضرایب 

 استاندارد
 مقدار

T 

 سطح

  معنی

 داري

ضرایب 

 رگرسیونی

(B) 

خطاي 

انحراف 

 معیار

Beta 

.081 8,405 متغیر وابسته   2,515 021.  

 -اقتصادي-هاي کالن اجتماعیسیاست گذاري

 زیست محیطی
177.  070.  164.  5,380 000.  

برنامه ها و مقررات ناظر بر ساخت و سازها در 

 محدوده قانونی و حریم شهرها
102.  019.  189.  8,380 000.  

.183 نظام مدیریت منطقه اي در ایران  022.  210.  11,916 000.  

.144 نهادهاي جامعه مدنی و بخش خصوصی  012.  158.  9,137 000.  

در طرح هاي توسعه شهري ضوابط تعیین شده  133.  014.  217.  6,873 000.  

مقررات ناظر بر روند تفکیک و قطعه بندي 

 رسمی زمین
127.  015.  168.  7,157 000.  

هاي محلیمدیریت  123.  0,17 103.  3,204 000.  

.068 ضعف فرهنگ شهرنشینی  0,021 098.  3,016 000.  

هاي مسکن کم درآمدهاسیاست ها و برنامه  067.  0,022 179.  3,339 000.  

  )1395منبع: (محاسبات محقق، 
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به عبارتی در مورد اهمیت و نقش متغیرهاي مستقل در پیشگویی معادله رگرسیون باید 

باشند. بنابراین از ) استفاده کرد. از آنجا که مقادیر بتا، استاندارد شده میBetaاز مقادیر بتا (

مقدار بتا نشان دهنده  توان در مورد اهمیت نسبی متغیر قضاوت کرد. بزرگ بودنطریق آن می

  باشد. اهمیت نسبی و نقش آن در پیشگویی متغیر وابسته می

 شده در طرح یینضوابط و مقررات تع یرقضاوت کرد که متغ توان یم ینجادر ا ینبنابرا

 محدوده در سازها و ساخت بر ناظر مقررات و ها ) و برنامه0,217( يبا بتا يتوسعه شهر هاي

 یریتیمد - ينهاد يمولفه ها یانرا از م یرتأث ینبیش تر) 0,189( يبا بتاشهرها  یمو حر قانونی

 یببا ضر ینیفرهنگ شهرنش یرداشته است و متغ یررسمیغ هاي سکونتگاه گیري لموثر بر شک

 یمیپژوهش، نمودار ترس هاي یافته. در ادامه، براساس باشد یرا دارا م یرثأت ین. کمتر098 يبتا

موثر  یریتیمد - يگوناگون که از عوامل نهاد یرهايتوجه به مس مستقل با یرهايمتغ یبضر

 یلوابسته با استفاده از مدل تحل یراز آنها بر متغ یکهر  ين اثر گذاریزابوده، با محاسبه م

را  یرمستقیمو خطوط کم رنگ اثرات غ یمرسم شده است. خطوط پررنگ اثرات مستق یر،مس

  .دهند ینشان م

هر  یرمستقیمو غ یماثرهاي مستق توان ی)، م�بتا ( یبضرا پس از به دست آمدن اکنون

 یلتحل یاگرامدر د ینکهوابسته را محاسبه نمود.  نظر به ا یرمستقل بر متغ یرهاياز متغ یک

به صورت استاندارد شده هستند،  یزن یبضرا ینو ا شود¬ی) استفاده م�بتا ( یباز ضرا یرمس

کرد.  یینآنها را تع ینو مؤثرتر یسهمقا یکدیگرختلف را بر م متغیرهاي اثرهاي توان یم ین،بنابرا

به دست  یرمتغ یاست که از مجموع آنها اثر کل یرمستقیمو غ یمداراي دو اثر مستق یريهر متغ

 یربه متغ یدنتا رس یر) هر مس�بتاي ( یبضرا یرمستقیم،. براي محاسبه اثرهاي غآید یم

  .شود یم ضربوابسته در هم 
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  هاي غیررسمیگیري سکونتگاهمستقل بر شکل متغیرهاي ضریب ترسیمی : نمودار1شکل

  )1395(محاسبات محقق،  

 
 تأثیر متغیر وابسته مسیرهاي متعدد بر طریق از است متغیري ممکن هر که این به نظر

گر، اثرهاي دی متغیر بر یک متغیر غیرمستقیم کل اثرهاي محاسبه براي بنابراین، بگذارد،

 آوردن اثرهاي به دست براي کنیم.می یکدیگر جمع با نیز را دو متغیر آن غیرمستقیم مسیرهاي

 شده انجام محاسبات جمع شوند. یکدیگر با غیرمستقیم و مستقیم اثرهاي علّی کل، باید

 طور به متغیر وابسته، بر مستقل متغیرهاي از یک هر و غیرمستقیم مستقیم تأثیر پیرامون

و نهایتاً رتبه بندي هر یک از عوامل در ستون آخر جدول   شده ذکر 6شماره  در جدول الصهخ

  ارائه شده است.

  

  مستقل متغیرهاي غیرمستقیم و مستقیم اثرهاي : محاسبه6دولج

مدیریتی در شکل  -دالیل نهادي

 گیري سکونتگاه هاي غیر رسمی

سیاست ها و برنامه هاي 

مسکن کم درآمدها در 

سیاست گذاري هاي کالن 

زیست  -اقتصادي-اجتماعی

ضعف فرهنگ شهرنشینی 

هاي جامعه مدنی و نهاد

  بخش خصوصی

ایران

د مقررات ناظر بر رون

تفکیک و قطعه بندي 

 رسمی زمین

برنامه ها و مقررات ناظر بر ساخت 

و سازها در محدوده قانونی و 

ضوابط و مقررات تعیین شده 

در طرح هاي توسعه شهري 

 مدیریت محلی

ه نظام مدیریت و برنام

 اي در ایرانریزي منطقه

217/0  

164/0  

189/0  

210/0  

158/0

168/0  

103/0

098/0  

179/0

881/0

540/0  

716/0  
093/0  

412/0
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  مؤلفه ها

    �میزان تاثیر براساس ضرایب بتا 

اثر   تاثیر رتبه

  مستقیم

اثر غیر 

  مستقیم

  مجموع

  9  0,114  0,016  0,098  یفرهنگ شهرنشین

  7  0,168  -  0,168  مقررات ناظر بر روند تفکیک و قطعه بندي رسمی زمین

برنامه ها و مقررات ناظر بر ساخت و سازها در محدوده 

  قانونی و حریم شهرها

0,189  0,12  0,309  4  

ضوابط و مقررات تعیین شده در طرح هاي توسعه 

  شهري

0,217  0,167  0,384  3  

  1  0,522  0,412  0,210  ت منطقه اي در ایراننظام مدیری

  6  0,179  -  0,179  سیاست ها و برنامه هاي مسکن کم درآمدها

  8  0,158  -  0,158  نهادهاي جامعه مدنی و بخش خصوصی

زیست  -اقتصادي-سیاست گذاري هاي کالن اجتماعی

  محیطی

0,164  0,097  0,261  5  

  2  0,515  0,412  0,103  مدیریت هاي محلیساختار 

  )1395منبع: (محاسبات محقق، 

  

  بحث -4

همانطوري که قبال هم اشاره شد، نظریات متعددي در ارتباط با شکل گیري 

سکونتگاههاي غیررسمی در ایران ارائه شده است. در این تحقیق این نظریات به تفصیل مورد 

مؤلفه ها و بررسی قرار گرفت و نهایتا آسیب هاي تظام مدیریت و برنامه ریزي کشورمان و نیز 

شاخصه هایی جهت مطالعه حاضر فراهم گردید. هدف این بود تا با دسته بندي آنها، درستی این 

مؤلفه ها و نیز میزان اثرگذاري هر یک از متغیرها در شکل گیري سکونتگاه هاي غیررسمی 

ده و  تعیین گردد. به این منظور سعی گردید تا یک دسته بندي از عوامل و مؤلفه ها تدوین گردی

) 1(شماره در جدول در اختیار متخصصان عرصه سکونتگاههاي غیررسمی کشورمان قرار گیرد. 

 ینا اصلی نظراناز نظر صاحب یراندر ا یررسمیغ هايسکونتگاه گیريشکل یلدال ینتر مهم

  گردیده است.حوزه ارائه 

به یک مطالعه در واقع محقق عالوه بر مطالعه کتابخانه اي از مبانی و پیشینه موضوع، 

میدانی هم متوسل گردید تا با ترکیب نتایج این دو مطالعه و تعیین اثرات مستقیم و 

  غیرمستقیم، عوامل موثر در شکل گیري سکونتگاه هاي غیررسمی را تبیین کند.
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همانطوري که در یافته ها اشاره شد، در مطالعه میدانی صورت گرفته که حاصل تجزیه 

توسعه  هايشده در طرح یینضوابط و مقررات تع یرمتغامه اي است،  وتحلیل داده ها پرسش ن

شهرها بیش  یمو حر قانونی محدوده در سازها و ساخت بر ناظر مقررات و هاو برنامه يشهر

 یررسمیغ هاي سکونتگاه گیري موثر بر شکل یریتیمد -ينهاد يلفه هاؤم یانرا از م یرتأث ینتر

  .باشدیرا دارا م یرکم ترین تاث ینیفرهنگ شهرنش یرداشته است و متغ

اما براي تأیید این نتیجه بایستی مطالعات نظري تحقیق و  یافته هاي حاصل از مطالعه 

پیشینه پژوهش هم لحاظ می شد. بدین منظور اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرها هم از 

از تحلیل پرسش نامه طریق مدل تحلیل مسیر محاسبه گردید. در اینجا عالوه بر نتایج حاصل 

ها به نتایج حاصل از مبانی و پیشینه مطالعاتی هم رجوع می شود و در مدل تحلیل مسیر 

حاصل از  یجبراساس نتانتیجه نهایی از میزان تأثیرگذاري و رتبه متغیرها تعیین می گردد.  

 یمحل يها یریت، مد1) در رتبه 0,522با مقدار ( یراندر ا ايمنطقه یریت) نظام مد6جدول (

با مقدار  يتوسعه شهر هايشده در طرح یین، ضوابط و مقررات تع2) در رتبه 0,515با مقدار (

 یمو حر یقانون ه، برنامه ها و مقررات ناظر بر ساخت و سازها در محدود3) در رتبه 0,384(

 یستز -ياقتصاد-یکالن اجتماع هايگذاريیاست، س4) در رتبه 0,309شهرها با مقدار (

مسکن کم درآمدها با مقدار  هايو برنامه هایاست، س5) در رتبه 0,261با مقدار ( طییمح

) 0,179با مقدار ( ینزم یرسم يبندو قطعه یک، مقررات ناظر بر روند تفک6) در رتبه 0,179(

و ضعف فرهنگ  8) در رتبه 0,158با مقدار ( یو بخش خصوص یجامعه مدن ي، نهادها7در رتبه 

  .اندنقش داشته یررسمیغ هايآوردن سکونتگاه یددر پد 9) در رتبه 0,114قدار (با م ینیشهرنش

این یافته ها عالوه بر تأیید نتیجه پژوهشهاي انجام گرفته و معرفی شده در عرصه 

سکونتگاه هاي غیررسمی کشورمان، با ارائه یک چارچوب نظري و مدل تحلیلی منسجم از 

کل گیري سکونتگاه هاي غیررسمی کشورمان و تعیین عوامل و مؤلفه هاي تأثیرگذار در ش

)؛ این امکان را براي نهادهاي مدیریت و برنامه ریزي 1میزان تأثیرگذاري هر یک از آنها (شکل 

کشورمان فراهم ساخته تا با اصالح هر یک از این ساختارها بر اساس یک رویکرد سیستماتیک و 

گام هاي پدیده در شهرها با تداوم شکل گیري این  یکپارچه بتوانند در ساماندهی و نیز مقابله

  اساسی بردارند.   
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  گیرينتیجه -5

 یافته توسعه کشورهاي بیشتر از توسعه حال در کشورهاي در شهرنشینی رشد سرعت

 و شتابان مشکالت روند این و بوده همراه شتابان روندي شهرنشینی با نیز ایران در ت.اس

بنیادهاي  بدون شهرنشینی رشد چون .داشته است دنبال به اشهره براي را بسیاري معضالت

 اندازه به در آن ها زیرساخت توسعه و است شده انجام نظارتی و ، کنترلتئوریکی مشخص

 توسعه مسأله به غیرمتعارف هايو قیمت مسکن زمین، تورم است؛ نبوده آن فیزیکی توسعه

 - این پژوهش، شناسایی دالیل نهادي ازهدف  است. زده دامن تر غیررسمی بیش اسکان هاي

و در نهایت ارائه مدلی ساختاري از میزان  هاي غیررسمیگیري سکونتگاهمدیریتی در شکل

  تأثیرگذاري مؤلفه هاي مدیریت در شکل گیري سکونتگاههاي غیررسمی بود. 

 مدیریتی-در این راستا سوال اصلی تحقیق به این صورت ذکر گردید که آیا دالیل نهادي

هاي غیررسمی در ایران تأثیرگذار بوده است. جهت پاسخ به این سؤال، گیري سکونتگاهدر شکل

هاي کیفی و هاي الزم گردآوري و با ترکیبی از روشاي دادهاز طریق مطالعات میدانی و کتابخانه

  کیفی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند.

فته، مقدار بتاي ضعف فرهنگ مطابق مطالعات، تحلیل و محاسبات آماري انجام یا

)، مقررات ناظر بر روند تفکیک و قطعه بندي رسمی 098/0شهرنشینی در آزمون رگرسیون (

ها و مقررات ناظر بر ساخت و سازها در محدوده قانونی و حریم برنامه)، 168/0زمین در ایران (

نظام )، 217/0( هاي توسعه شهريضوابط و مقررات تعیین شده در طرح)، 189/0( شهرها

 هاي مسکن کم درآمدهاها و برنامهسیاست)، 210/0( اي در ایرانمنطقه ریزيو برنامه مدیریت

هاي کالن گذاريسیاست)، 158/0( نهادهاي جامعه مدنی و بخش خصوصی)، 179/0(

دهد در ) را نشان می103/0( هاي محلیمدیریت)، 164/0( زیست محیطی -اقتصادي- اجتماعی

هاي غیررسمی گیري سکونتگاهمدیریتی در شکل - ان بر این اعتقادند دالیل نهاديمجموع خبرگ

مدیریتی، ساختارهاي مدیریت محلی و  -اند. لذا بازبینی در عوامل نهادينقش موثري داشته

هاي هاي توسعه شهري و مسکن الزمه جلوگیري از شکل گیري بافتاي، قوانین و طرحمنطقه

  حاشیه شهرها می باشد.اي در محدوده و حاشیه

هاي گیري سکونتگاهمدیریتی در شکل -تر دالیل نهاديدر ادامه مطالعات به صورت جزئی

غیررسمی (براساس مدل تحلیلی ارائه شده) با استفاده از مدل تحلیل مسیر (اثر مستقیم و 

- منطقه زيریو برنامه نظام مدیریتدهد غیرمستقیم) مورد سنجش قرار گرفته، نتایج نشان می

ضوابط و مقررات تعیین شده در ، 2در رتبه  هاي محلیمدیریت، ساختار 1در رتبه  اي در ایران
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ها و مقررات ناظر بر ساخت و سازها در محدوده برنامه، 3در رتبه  شهريي هاي توسعه طرح

 زیست محیطی -اقتصادي- هاي کالن اجتماعیگذاريسیاست، 4در رتبه  قانونی و حریم شهرها

، مقررات ناظر بر روند تفکیک 6در رتبه  هاي مسکن کم درآمدهاها و برنامهسیاست ،5در رتبه 

در رتبه  نهادهاي جامعه مدنی و بخش خصوصی، 7بندي رسمی زمین در ایران در رتبه و قطعه

قرار دارد. این نتیجه نشان می دهد که عوامل نهادي و  9و ضعف فرهنگ شهرنشینی در رتبه  8

مطمئناً ی نقش زیادي در شکل گیري سکونتگاه هاي غیررسمی کشورمان داشته اند. مدیریت

اصالح  يها و برنامه ها یاستس یو اثربخش ییعوامل در کارا ینا يگذار یتو اولو ییشناسا

 پیشنهادهاییدر این راستا،  خواهد بود. یرگذارکشورمان تأث یریتیو مد ينهاد يساختارها

در ارتباط با جلوگیري از شکل گیري  مدیریت شهريي سازي نهادهاظرفیتبراي 

  ارائه می شود: سکونتگاههاي غیررسمی در ایران

  نظارت بیشتر دستگاه قضایی بر فعل و انفعاالت درون شهري و برون شهري براي کنترل بی

 اجتماعی و تصرف اراضی.  هاينظمی

 گسترش عدالت اجتماعی به نشین و توجه ویژه به فقرزدایی و توانمندسازي مناطق حاشیه

   این مناطق.

 ضرورت ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا.  

 بینی فضاهاي مناسب براي تولید هاي جامع و تفصیلی شهري، به منظور پیشبازنگري طرح

  هاي جوان، خانواده هاي کم درآمد و...مسکن کوچک، مقاوم و ارزان قیمت براي زوج

 نگر در نظام برنامه ریزي شهري هاي جامعتدوین برنامه ها و سیاست  

 به صورت عادالنه در تمام نقاط  فراهم آوردن تاسیسات و تجهیزات و خدمات مناسب شهري

  شهري.

 هاي تجاريساماندهی اقتصاد محدوده به ویژه در چارچوب فعالیت.  

 آموزش و ارتقاء سطح آگاهی ساکنین در زمینه هاي مختلف.  

 هادهارتقاء حقوق شهروندي در این محدو.  

 باشند و انجام رسمی میهاي غیرشناسایی مناطقی که داراي پتانسیل تبدیل به سکونتگاه

  ریزي مناسب براي ارتقاء سطح این محدوده ها.برنامه

 هاي کوچک و متناسب با درآمد خانوارها؛  سازيي مسکن فراهم کردن زمین جهت توسعه

  البته با نظارت مدیریت شهري
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  با  ضمن دربافت شهري.از براي ساکنین این مناطق در داخل و خارج ایجاد اشتغال مولد

توان از توجه به هزینه پائین زندگی، نیروي کار ارزان در این مناطق، تولید با هزینه کم را می

  این مناطق براي بافت شهري و سایر نقاط تامین نمود.

 ب آوردن این مناطق به به حساو ها به رسمیت شناختن و هویت دادن به ساکنین این محله

 عنوان مناطق رسمی و قانونمند جامعه شهري.

  به رسمیت شناختن مالکیت زمین در این مناطق و به این ترتیب ارتقاء ارزش زمین و مسکن

 هاي غیررسمی شهر.ساکنان بافت

 هاي مردم نهاد و غیردولتی در محالت غیررسمی شهر جهت اطالع تقویت حضور سازمان

 سازي محالت و ارائه خدمات شهري.سازي، توانمندرسانی، آگاه

 هاي با بهره    سازي مالی ساکنین و ارائه وامهاي مالی کوچک جهت توانمندحمایت از صندوق 

 پایین (نظیر نمونه بانک گرامین در پاکستان و سایر کشورها).
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