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 چکیده

که به دنبال تحوالت  بوده انقالب صنعتی به مفهوم امروزی، پیامد غیررسمیو اسکان  نشینی زاغه

ساختاری و بروز مسائل و مشکالت اقتصادی و اجتماعی فراوانی همچون رشد شهرنشینی 

در کشورهای مختلف جهان بخصوص شهرهای جهان سوم نمایان شده  گسیخته لجام های مهاجرت

اشی از افزایش شهر نشینی ایران نیز در عصر جدید از این پدیده برکنار نبوده و رشد شهری ن .است

شهر بابل از جمله شهرهای میانه اندام و تاریخی کشور است که به دلیل توان باالی  .را تجربه نمود

افزایش جمعیت ناشی از . صادی به یک قطب مهاجر پذیر در استان مازندران تبدیل گردیده استاقت

شهر نشینی از شهرسالزی پیشی رشد طبیعی و مهاجرت سبب رشد فیزیکی و بی برنامه گردیده و 

. غیر رسمی در پیرامون شهر بوده است های سکونتگاهنمود این امر در گسترش و رشد . گرفته است

غیر  های گاهاین پژوهش برای آن است که به تبیین عوامل اقتصادی و اجتماعی شکل گیری سکونت 

و ابزار گردآوری اطالعات  ودهبتحلیلی  -توصیفی صورت به روش کار. رسمی در شهر بابل بپردازد

و با استفاده از  باشد میو پرسشنامه خانوار  میدانی محقق، اسناد های برداشتمشاهده میدانی و 

 های یافته. وتحلیل قرارمی گیرد مدل تحلیل مسیر چگونگی اثرگذاری این عوامل مورد تجزیه

اسکان  شکل گیریدر  گذارتأثیرعوامل  ترین مهم عنوان بهکه ده عامل  دهد میپژوهش نشان 

عوامل اقتصادی  دودسته دهد مینتایج حاصل از تحقیق نشان . باشد می مؤثر در شهر بابل غیررسمی

 . بوده اندمؤثرشهر بابل  غیررسمی های سکونتگاه گیری شکلدر  میزان یکو اجتماعی به 

 تحلیل مسیرشهر بابل، ، جامعه هدف گرا، نشینی حاشیه، غیررسمیاسکان : واژگان کلیدی

 

 

 



 

 

 مقدمه -

 سازوکار این فضایی تبلور .است جامعه بر حاکم نهادهای و ها نظام سازوکار حاصل که اقتصادی بوده – سیاسی مقوله یک فقر اساساً

 توان می ... و( وندالیسم) ناامنی و خشونت و شهرها به روستائیان مهاجرت و مسکن و سرپناه به درآمدان کم ماندن محروم در را

فقر . شهری به خود گرفته است ای چهرهر نیز با گسترش شتابان شهرنشینی، فق. (۱۱1: ۱۳31 پالیزبان و همکاران،) نمود مشاهده

 داردپیوند تنگاتنگی  توسعه درحالدر کشورهای  خصوص بهنابسامان و فاقد امکانات زندگی،  های سکونتگاهشهری با رشد 

 فقر گسترش بازتاب شوند می تلقی شهری فقر از ونمادی بازتاب غیررسمی های سکونتگاه(. 31: ۱۳33و امین ناصری،  عالءالدینی)

 خدمات از برخورداری میزان کاهش ودرچارچوب شهر کل پیکره از مسکونی نواحی از ای پارهکالبدی  گسست در توان می را شهری

 ها سکونتگاه گونه این در ها گروه از ای پاره اجتماعی وایانز و شدن حاشیه رانده به دیگر سوی از و سکونت کیفیت اجتماعی، شهری،

بازتاب فضایی یا کالبدی پدیده کنار گذاشتگی یا به  نشینی حاشیهگفت  توان می(. ۱۲1: ۱۳11 مشکینی و همکاران،) کرد مشاهده

ورهای جنوب در شهرهای خصلت عام کنار گذاشتگی در کش دیگر عبارت بهحاشیه راندن بخشی از جامعه در کشورهای جنوب است 

بارز فقر  های چهرهیکی از  مثابه به غیررسمیاسکان  درمجموع(. ۳: ۱۳33 سرگران قوی،) کند می بروز نشینی حاشیه صورت بهآن 

که درون یا مجاور شهرها به شکل خودرو، فاقد مجوز ساختمان و برنامه رسمی شهرسازی با تجمعی از اقشار  شده تعریفشهری 

، اسکان نشینی حاشیهو همان پدیده است که با عناوینی همچون  گیرد میزندگی شکل  کیفیت وسطح نازل کمیت و  درآمد کم

و  نشینی زاغه (.31: ۱۳1۱ مرصوصی و همکاران،) شود میخودرو و نابسامان و اجتماعات آلونکی خوانده  های سکونتگاهغیررسمی، 

ساختاری که بیشتر ماهیت شهری داشت باعث عتی است که به دنبال تحوالت به مفهوم امروزی، پیامد انقالب صن غیررسمیاسکان 

جذب جمعیت و مهاجرت از مناطق روستایی به شهرها شده و این امر در کشورهای جهان سوم به دلیل ضعف ساختارها به صورت 

 . حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی نمود پیدا کرد

جهت توسعه و ارائه خدمات و تسهیالت شهری برای این  غیردولتیدولتی و  های سازمانرشد فزاینده جمعیت شهری، از توان 

شهر، اسکان  ریزی برنامهدر فضای رسمی و  درآمد کمنیاز مسکن و سرپناه اقشار  نشدن برآوردهجمعیت فرآینده پیشی گرفته و 

 ایران کشور در که این است مسلم آنچه .(: ۱۳33خواه، کشور دوست و کاظم ) استشکل و گسترش داده  ای گونه بهرا  غیررسمی

 انباشت و افزایش کشور، اقتصادی ساختار دگرگونی و المللی بین کار تقسیم گیری شکل از ناشی تحوالت فوق، روند بر عالوه هم

 ناسکا گیری شکل آن تبع به و شهرنشینی روند تسریع عمده علل ازجمله چهل دهه از بعد ارضی اصالحات و نفتی درآمدهای

 شهری نواحی دیگر با قیاس در شهری زندگی تسهیالت از غیررسمی های سکونتگاه برخورداری عدم و محرومیت .اند بوده غیررسمی

 از کثیری ،سازی جهانی فرایند در که نیست تردید جای .است نموده انسانی پایدار توسعه ضد و شهری بغرنج مسائل کانون را ها آن

وقوع  (.۱۱3: ۱۳11 فیروزی و همکاران،) شوند می محروم نیز تماعیاج های حمایت از بسیاری از و دهش رانده حاشیه به شهروندان

، بطوریکه این مسئله با شدت بیشتری نسبت گردد یمدر شهرهای ایران محسوب  یررسمیغانقالب اسالمی نقطه عطفی در اسکان 

 .ایران مطرح گردیدیکی از مسائل اساسی شهرهای بزرگ و میانی  عنوان بهبه گذشته 

به دلیل توان باالی اقتصادی از شهرهای جمعیت پذیر استان مازندران شهرهای میانه اندام کشور است که  ازجملهنیز  شهر بابل

 رشد فیزیکی به دلیل. (۱۳11مرکز آمار ایران، ) باشد مینفر  ۲۱1113جمعیت این شهر  ۱۳11سرشماری سال  اساس بر و بوده

با توجه به اهمیت . شهر بابل شده است ناهماهنگ کالبدی به رشد منجر امراین رت روستاهای مجاور به این شهر شهر بابل و مهاج

در شهر بابل در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، کالبدی ( غیررسمیاسکان ) ای پدیدهموضوع، توجه به چنین 

هکتار  ۱1۸3.1یعنی  درصد از مساحت شهر ۳3.۸1کند که  مشخص می شهر بابل توسعه و گسترش  چراکهضرورت اساسی داشته 

اند و از خدمات شهرداری  شده ها در محدوده قانونی شهر واقع سکونتگاه اند که همه این های غیررسمی اشغال کرده آن را سکونتگاه

که در شرق،  باشند میرسمی شهر بابل  غیر های سکونتگاه ترین مهمچهار محله موزیرج، کتی، هفت تن و سادات محله . برخوردارند

از بابل، عدم محدودیت  فیزیکی   خروجی های جادهقرار گرفتن در امتداد  که بدلیل  اند شدهواقع جنوب شرق و غرب شهر بابل 



 

مرز پایدار در و خودرو و غیر مجاز با کالبدی نابی رویه  سازهایساخت و . باشند سعه، با جذب مهاجر درحال رشد میبرای تو

ترین  اصلیکه کاربری مسکونی  دهد میاین محالت نشان  های کاربریبررسی . باشد میمذکور به وضوح قابل مشاهده  ها محله

 فضاهایدر ارتباط با  عمدتاًاصلی نیز مبین آن است این محالت دارای مشکالتی  های کاربریبررسی . کاربری در این محالت بوده

،استخر بویژه برای زنان و بانوان های ورزشی، کتابخانه طور مشخص عدم وجود سالنسبز بورزشی  پارک و فضای  –فرهنگی 

. ، نامنی در این محله مواجه استشامل کمبود درمانگاه و دارو خانهبهداشتی  مسائلو همچنین با مشکالتی درخصوص . باشد می

با . فرعی ، تنظیف دائمی معابر نیز وجود دارد های کویو  ها کوچهدیگر مانند بهبود کیفی آسفالت  نیازهایعالوه بر مشکالت فوق 

، این ها سکونتگاهغیر رسمی زیاد در شهر بابل  و حاد شدن مشکالت این شهر در اثر گسترش این  های سکونتگاهتوجه به وجود 

حاضر ضمن  حقیقتهای غیر رسمی در این شهر بوده ه شکل گیری سکونتگا اقتصادی و اجتماعی تحقیق در صدد شناسایی علل

پاسخگویی به این سواالت که میزان رضایت ساکنین از  وضعیت  محل سکونت خود در چه سطحی قرار دارد؟ کدام عوامل 

به بررسی سکونتگاه های غیر  بیشترین نقش را در شکل گیری و گسترش سکونتگاهای غیر رسمی در حاشیه شهر بابل دارند؟

 تاثیرگذاری و کالبدی، اولویت اجتماعی –اوضاع اقتصادی  ،حاشیه نشینان از لحاظ مسکنبا شناخت وضعیت رسمی در شهر بابل، 

نماید و با توجه به مدل تحلیل مسیر که سهم و اثر گذاری هر عامل را تعیین و مشخص می  مشخص را نامبرده عوامل از کدام هر

 به دستیابی با همچنین. ی در شهر بابل می پردازدکند به تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر شکل گیری سکونتگاه های غیر رسم

ضل و در نهایت بهبود روند آن و مع این از رهایی جهت راهکارهایی ارایه به در شهربابل رسمی غیر اسکان در گذار تاثیر عوامل

 .ازدبپرد( توسعه بومی)توانمندسازی اسکان غیر رسمی با توجه به توانهای محیطی، اقتصادی اجتماعی و فرهنگی 

 پیشینه تحقیق -

... تحقیقات زیادی درباره اسکان غیر رسمی در کشور صورت گرفته است که می توان به گوشه ای از این تحقیقات در جدول شماره 

 .اشاره کرد

 تحقیقات صورت گرفته در زمینه اسکان غیر رسمی:(۱)جدول شماره

 نام و نام خانوادگی سال  عنوان نتیجه

 که است مختلفی عوامل معلول رسمی غیر نتگاههایسکو رشد و شکلگیری

 میباشد شهرها سطح اقتصادی  در نابرابریهای آنها مهمترین از یکی

نابرابری اقتصادی و شکل گیری و رشد 

 -سکونتگاه های غیر رسمی در شهرها

 با تاکید بر مورد ایران

مهدیه خالوباقری و سید  ۱۳11

 محمدشایان قریشی

 وضعیت دارای غیررسمی سکونتگاههای در مسکن هایویژگی و شرایطبرخی 

 وضعیت و اساسی خدمات از برخورداری دلیل به اما ، است نامتعارف و نابهنجار

 بهتری نسبت و مساعدتر بسیار شرایط دارای مسکن، شاخصهای برخی مناسبتر

 کشورهاست سایر در پدیده این به

مسکن در سکونتگاه   تیوضع یبررس

 یارائه راهبرد هاو  یرسم ریغ یها

محله  یمطالعه مورد. آنها یسامانده

 زدیحسن آباد 

 نجما اسماعیل پور ۱۳31

تعدد و ناهماهنگی در مدیریت منطقه کالنشهری و کند بودن ماهیت اصالحات 

 ساختاری را از مولفه های موثر در گسترش ابعاد اسکان غیر رسمی در تهران

تداوم مهاجرت و رشد جمعیت شهری 

 کالن شهری تهران منطقه

 سرور و جعفری ۱۳33

تفاوت های بنیادی میان سکونتگا های غیر رسمی و در حال ترقی و در حال 

زوال  مشاهده می شود که ناشی از روند تکوین و تکامل آنها  در شرایط 

محیطی و نیز رویکرد مدیریتی حاکم بر  –کالبدی  –اقتصادی –اجتماعی 

 .آنهاست

در سکونتگا های عنوان یاس و  امید 

نمونه موردی شهر ) غیر رسمی 

 (کرمانشاه

 ایراندوست و صرافی ۱۳31

 سکونت وگسترش گیری شکل عامل مهمترین روستائی، و شهری های مهاجرت

 بوده شهراهواز کالن در رسمی غیر های گاه

سکونتگا های غیر رسمی شهری در 

 کالن شهر اهواز

و کوروش   ماجدی حمید ۱۳3۸

 لطفی

 

 :اشاره کردحاشیه نشینی به مطالعات زیر در ارتباط با  توان یمبه آن اشاره شد نیز ( ۱)در جدول شماره  آنچهوه بر عال



 

و همکاران در مقاله تحت عنوان ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی با شیوه توانمندسازی نمونه  ابولفضل مشکینی

 غیررسمی اسکان برگسترش موثر عوامل له ای تحت عنوان تحلیلموردی باقر شهر، محمد علی فیروزی و همکاران در مقا

ساماندهی، هادی حسینی و مرتضی چینی چیان در مقاله  و مندسازی توان راهبرد ارائه و خوزستان استان شهرهای در

 علی ابن شهرک خلج و باغ محله های اراک؛ شهر در غیررسمی اسکان ویژگی های از ای تحت عنوان  تحلیلی

 مطالعه مسکن فقر و رسمی غیر اسکاندر مقاله ای تحت عنوان ۱۳31، سیاوش پالیزبان و همکاران در سال (ع)بابیطال

 پیامدهای در مقاله خود با عنوان تحلیل ۱۳33پاکدشت، کشور دوست و کاظم خواه در سال  شهر :موردی ی

رسمی و نحوه برخورد با سکونتگاههای لنگرود به بررسی علل و ویژگی های اسکان غیر  شهر رسمی غیر سکونتگاههای

اما در خارج از کشور نیز مقاالت متعددی کار شده که به طور خالصه می توان به تحقیقات زیر . حاشیه ای پرداختند

 .اشاره داشت

 INFORMAL SETTLEMENTS ANDتحت عنوان  یا مقالهدر ( Daniel-Gabriel) دنیل گابریل

SQUATTING IN ROMANIA: SOCIO-SPATIAL PATTERNS AND TYPOLOGIES ( اسکان

 یها یژگیو لیوتحل هیتجزبه ( مانی، الگوهای اجتماعی، مکانی و نوع شناسیودر ر یرقانونیغو  یررسمیغ

 جوزف پی هافمن،، در مورد کشور رمانی ۲1۱۳در سال  یررسمیغ یسکونتگاهو فضایی  اجتماعی و اقتصادی

 ,P. Hofmann c, Josef Strobl a, Thomas Blaschke a)کوکس استوربل، توماس بالسچک و هرمان 

Hermann Kux ) در پژوهشی با عنوانDETECTING INFORMAL SETTLEMENTS FROM 

QUICKBIRD DATA IN RIO DE JANEIRO USING AN OBJECT BASED APPROACH 
در ریودوژانیروی  با استفاده از رویکرد شئ محور کویک برد یها دادهاز  یررسمیغمشخص کردن مساکن )

Al، ۲113در سال  (آرژانتین hassan Zi bl i m  در پژوهشی تحت عنوان(The Dynami cs of  
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در پژوهش حاضر با توجه به عوامل شکل گیری . پدید آمدن اسکان غیر رسمی در نقاط مختلف جهان پرداختند

ی آنان رابه دو دسته عوامل اقتصادی و اجتماعی تقسیم نموده و با استفاده از مدل سکونتگاه های غیر رسم

تحلیل مسیر به تعیین و سهم اثر گذاری هریک از عوامل اقتصادی و اجتماعی در شکل گیری سکونتگاههای غیر 

 .رسمی شهر بابل پرداخته است

 روش تحقیق -



 

که در  هایی شاخصدر این راستا  .اطالعات اسنادی و پیمایشی است وریآ جمع های روشتحلیلی است و  –روش تحقیق توصیفی 

 شده گرفتهبه کار  شناسایی و در جهت رسیدن به هدف پژوهش اند بودهاسکان غیررسمی در شهر بابل دخیل  گیری شکلایجاد و 

توسعه شهری، روابط  های طرحمسکن، درآمد، بیکاری، قوانین شهری،  بهای اجاره، قیمت مسکن، قیمت زمین، مهاجرت .است

 ازآنجاکه. شوند میمتغیر وابسته شناخته  عنوان به غیررسمیمتغیرهای مستقل تحقیق و اسکان  عنوان بهخویشاوندی و مالکیت 

دارد و افراد جامعه آماری نیز زیادند، برای گردآوری  گستره جغرافیایی وسیعی( غیررسمی های سکونتگاه) موردمطالعهمحدوده 

غیررسمی شهر  های محدودهجامعه آماری در این تحقیق را ساکنین . و پرسشنامه استفاده شد است گیری نمونهاز روش اطالعات 

 ؛ج از شهر سکونت دارندری، کتی، هفت تن و موزمحله ساداتمحله  1و در  ۲331۲ بر بالغ ها آنکه جمعیت  دهند میبابل تشکیل 

نفر از سرپرستان خانوار  ۳۱3 درصد حجم نمونه/ 1۸درصد و مقداری خطای  1۸تمال توسط فرمول کوکران با اح گیری نمونهبا  که

. باشد میو واحد آن سرپرست خانوار  ای طبقهاین پژوهش با توجه به عدم تجانس آن تصادفی  گیری نمونهنوع . تعیین گردید

درصد نسبی جمعیت  برحسبو از هر محله  ندک میمحله انتخاب  اساس بر ای منطقهپرسشگر نقاط نمونه را در هر طبقه یا فضای 

و ( است شده دادهتوزیع  ها آندر بین  پرسشنامهبه روش تصادفی ساده افراد نمونه انتخاب و ) انتخابآن منطقه خانواری را 

اسخ و اطمینان از پ ها آنها و بازبینی  آوری پرسشنامه پس از جمع. است شده تکمیلپرسشنامه توسط سرپرست و فرد پاسخگو 

بر اساس  سؤاالتها، هریک از  بعد از کدبندی پرسشنامه. ها آغاز گردید توسط ساکنین کار کدبندی پرسشنامه سؤاالتتمامی  به

بندی اطالعاتی صورت گرفت و  دسته موردنظرهای  تناسب شاخص گذاری شد و بر اساس نوع داده و به واحد سنجش متناسب ارزش

 .شدند spss افزار  وتحلیل آماری وارد نرم گذاری شده و برای تجزیه شده و ارزش بندی ده، دستهش های کدبندی ترتیب داده این به

قیمت زمین، )شاخص ۱1شاخص های اقتصادی و اجتماعی براساس مطالعه در تحقیقات گذشته و مبانی نظری استخراج شده و 

طرح های توسعه شهری، روابط قومی و خانوادگی و ، اجاره بهای مسکن، بیکاری، قوانین شهری، قیمت مسکن، درآمد، مهاجرت

و استنباطی صورت گرفته  توصیفیدر دو سطح آمار  ن مطالعهای های داده وتحلیل تجزیهبرای  .مورد بررسی قرار گرفتند( مالکیت

ت و در سطح اس شده استفاده وتحلیل تجزیهوانی برای انظیر میانگین، درصد و فر هایی شاخصدر سطح آمار توصیفی از . است

برای مقایسه وضع . است شده استفادهو تحلیل مسیر  t-test ها آزمونتحقیق از  سؤاالتباطی با توجه به فرضیه تحقیق و ناست

در حوزه مطالعات اجتماعی و . فاده شده استموجود با وضع مطلوب و سنجش میزان رضایت از محیط زندگی از آزمون تی است

. متغیره زیادی وجود دراند که به بررسی اثرات و روابط بین متغیرهای مورد مطالعه می پردازنداقتصادی روش های تحلیل چند 

اما در این میان تحلیل مسیر از جمله . این روش ها عمدتا اثرات مستقیم یک متغیر بر متغیر دیگر را مورد بررسی قرار می دهند

ستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته، اثرات غیر مستقیم این تکنیکهای چند متغیره می باشد که عالوه بر بررسی اثرات م

همچنین  .متغیرهای را نیز مورد نظر قرار می دهد و روابط بین متغیرها را مطابق با واقعیت های موجود مورد بررسی قرار می دهد

 .است شده استفاده ها دادهبهتر  وتحلیل تجزیهنمودار و نقشه و  جهت ترسیم GISو  excel افزارهای نرماز 

 موردمطالعهمعرفی محدوده  -

 ۳1ثانیه و عرض جغرافیایی  ۲1دقیقه و  11درجه و  ۸۲بابل یکی از شهرهای مرکزی استان مازندران است و در طول جغرافیایی 

ومتری آن قرار کیل 13ثانیه قرار دارد بابل در قسمت غربی شهر ساری مرکز استان مازندران و در فاصله  ۱1و  دقیقه ۳1و  درجه

 .باشد میهکتار  ۳1۸۲مساحت شهر بابل برابر با . دارد



 

 
 موقعیت شهر بابل در کشور، استان و شهرستان: (۱)شماره شکل 

 .دهد می ها را نشان آن، وسعت، میزان جمعیت و موقعیت قرارگیری موردمطالعه غیررسمیمحالت جدول زیر نام 

 

 

 موزیرج، کتی، هفت تن محله ساداتو موقعیت محله نسبت به محدوده شهر محالت تعداد جمعیت، مساحت : (۲)جدول شماره 

موقعیت محله نسبت به محدوده  (هکتار) مساحت محله جمعیت نام محله

 شهر

 شرق ۲۳/۲1 ۸13۸ محله سادات

 جنوب شرق ۳1/1۲ 11۲۱ کتی

 جنوب شرق ۸1/3۱ 31۱۸ هفت تن

 غرب 1۸/۱۲1 11۸۱ موزیرج

 (۱۳11) بابلغیررسمی  های سکونتگاهدسازی طرح توانمن: منبع

 
 در شهر بابل غیررسمی های سکونتگاهمحدوده : (۲)شماره  شکل



 

 (۱۳11) بابلغیررسمی  های سکونتگاهطرح توانمندسازی نگارندگان با اقتباس از : منبع

 

 :نظری های دیدگاه و تعاریف، مفاهیم -

 :شوند میبه ترتیب اهمیت تعریف غیر رسمی با اسکان  های مرتبط واژهدر ذیل برخی مفاهیم و 

 نشینی حاشیه

هستند ولی جذب اقتصاد  ساکن شهربه معنای اعم، شامل تمام کسانی است که در محدوده اقتصادی  نشینی حاشیهمفهوم 

و  کشد میای کار صنعتی و بازاره های قطب سوی بهجاذبه شهرنشینی و رفاه شهری، این افراد را از زادگاه خویش کنده و . اند نشده

با این  نشینی حاشیه (.1۱۲: ۱۳3۳یاوری، ) شوند میگذراندن بهتر زندگی راهی شهرها  منظور بهاکثراً مهاجرین روستایی هستند که 

و اجتماعی و تسهیالت زیربنایی  سکونت، بهداشت، خدمات عمومی ازنظرو افرادی که در محدوده شهرها  خانوارهامفهوم که 

، برای اشتغال ای حرفه، مهارت فنی و و این افراد به علت عدم برخورداری از سرمایه کنند میی نامطلوب زندگی هری، در شرایطش

است  ای پدیدهشهری،  نشینی حاشیه. شود میدرگیرند که در بازار کار شهر، غیر مولد تلقی  هایی فعالیتدر  اکثراًدر اقتصاد شهری، 

 طورکلی بهنوسازی و توسعه اقتصادی رخ نموده است و  های برنامهوران استقالل و اجرای از د توسعه درحالکه در تمام کشورهای 

 (.۱۳: ۱۳3۱ حاج یوسفی،) داردریشه  گرایی شهردر گسترش شهرنشینی ناموزون و آهنگ شتابان 

 غیررسمیاسکان 

و نابسامان و اجتماعات آلونکی  خودجوش های سکونتگاه، نشینی حاشیهدر ایران با عناوین مختلفی همچون،  غیررسمیاسکان 

لذا باید در نظر داشت که اول، این مفهوم یک تلقی فرآیندی است و  (.۲1۱: ۱۳11 حکیمی و همکاران،) است کاررفته به

 باشد می ها مکانبودن این  غیررسمی لزوماًبر غیرقانونی و  تأکیددر مکان یا محیطی، به وقوع نپیوسته است و دوم  الساعه خلق

بارز فقر شهری است که در درون یا مجاور شهرها  های چهرهیکی از  غیررسمیاسکان  (.۳۱1: ۱۳1۱ و شاکر اردکانی، یاناحد)

و  درآمد کمرسمی شهرسازی، با تجمعی از اقشار  ریزی برنامهبه شکلی خودرو، فاقد مجوز ساختمان و ( شهرهای بزرگ ویژه به)

خودرو و  های سکونتگاه، غیررسمی، اسکان نشینی حاشیهو با عناوینی همچون  گیرد میکمیت و کیفیت زندگی شکل  تر نازلسطح 

برای کلیه اشکال این پدیده، اصطالح اسکان  نشینی آلونکو  نشینی حاشیهبا توجه به نارسا بودن اصطالح . شود مینابسامان نامیده 

شامل  غیررسمیاصطالح اسکان  رو ازاین. رود میار بک نشینی آلونکو  نشینی حاشیه جای به تر گسترده، با تعبیری غیررسمی

مسکن  ریزی برنامه غیررسمیبه نظر جان اف ترنر اسکان  (.۱1 :۱۳33 ،رودی کمان) باشد میو اشکال متعدد  نشینی حاشیه

حسینی ) ارندندبرای فقرای شهری  هم آنتهیدستان در جوامعی است که برنامه ریزان آن فرصتی برای ارائه طرحی ناظر بر سرپناه 

 (.11: ۱۳11 و چین چیان،

 :در ایران غیررسمی های سکونتگاهانواع 

 خدمات در سطح بسیار پائینی  ازلحاظهستند قانونی، ولی بسیار پرجمعیت  های سکونتگاه: فقیرنشینیا محالت  ها زاغه

 .باشند می

 از پیش تعیین اندیشیده شدهو غالباً فاقد طراحی  غیرقانونیهستند  هایی سکونتگاهغصبی؛  های سکونتگاه 

 ولی باشد می، دارای طرحی از پیش اندیشیده شده الذکر فوقدو نوع سکونتگاه  برخالف غیرقانونیبا تفکیک  های سکونتگاه 

 .(3۲: ۱۳33، محمد پورعمران و محمودی پاتی) اند گرفته شکل غیرقانونی صورت به



 

 در ایران یررسمیغاسکان 

پدید آمد، سبب شد تا  ۱۳1۸ یها مهرومومساختاری در نظام اقتصادی روستایی ایران در بعد از  رشد شتابان جمعیت و تحوالت

. گردند یا گستردهوسیع و  یها مهاجرتمناطق روستایی کشور، جاذب  یها مهاجرتمقصد  عنوان بهشهرهای بزرگ  ژهیو بهشهرها 

ر و سکونت در محدوده رسمی شهر و پرداخت هزینه مسکن و در این میان، بیشتر مهاجران که توانایی مالی و اقتصادی استقرا

. در شهرهای بزرگ به حاشیه شهرها روی آوردند ژهیو بهخود  سرپناه نیتأمرا نداشتند، برای  شهرهااقامت در محدوده قانونی 

. صنایع متفاوت استبسته به شرایط اقتصادی و تمرکز  ها آنکشور و شهرهای  یها استاندر  مسئلهکه شدت و حجم این  هرچند

د، تبریز، اصفهان، ههران، مشتازجمله مشکالت شهرهای بزرگ  نیتر مهمیکی از  یررسمیغآنچه مسلم است پدیده سکونت 

و  یررسمیغ یها سکونتگاهجمعیت این شهرها در  هفتم کی شود یم، زاهدان، رشت است، برآورد بندرعباس کرمانشاه، اهواز،

 (.11 :۱۳3۳، ییآقاپور )باشند نابسامانی ساکن 

 غیررسمی های سکونتگاه گیری شکلدالیل 

 موردنیازالگوی  درواقعالگوی برتر و  مثابه به شهرنشینیدر ایران نیز تسلط  کشورهاچون بسیاری از  داری سرمایهتوسعه  درواقع

وستن ایران به اقتصاد جهانی و این اساس با پی بر. را در مقابل الگوی زندگی عشایری و روستایی به همراه داشت داری سرمایه

به ایجاد نظام طبقاتی، جدایی گزینی و به حاشیه رانده  ای کارخانهصنعت  آمدنجهانی به همراه به وجود  کار تقسیمدر  قرارگیری

چنین امری زمینه تاریخی بسیاری از جدایی گزینی و تشکیل (. 3: ۱۳1۱ همکاران،کانی و ) بوداجتماعی  های گروهشدن برخی 

 (.۱۸3: ۱۳31 ،دوست ایران) گیردرا دربرمی  غیررسمی های سکونتگاه

این پدیده متنوع و متعدد است که ممکن است از مکانی به مکان  گیری شکلدالیل . باشد مییک پدیده جهانی  نشینی حاشیهوجود 

صلی افراد در انتخاب مناطق ازجمله دالیل ا. شود میمهاجرت یکی از دالیل مهم آن محسوب  هرحال به. دیگر متفاوت باشد

مسکن در این  بهای اجارهو میزان  و ترجیح آن بر سایر مناطق شهری، پایین بودن، ارزش ملک، پایین بودن قیمت زمین ای حاشیه

شهری ه مسکن  درآمد کممهاجر و افراد  های گروهتا  شود میگفت ترکیبی از عوامل باعث  توان می درمجموع. باشد میمناطق 

 (.۱3۲-۱3۳: ۱۳31 و همکاران، آبادی زنگی) باشنددسترسی نداشته مناسب 

مطرح نمود،  نشین حاشیه مناطقیکی از مشکالت بزرگ اکثر  عنوان بهو هم  گیری شکلعامل  عنوان به تواند میاز عوامل دیگر که 

 .(۱3۳همان منبع، ) استر حد بحرانی که د باشد میبیکاری و بیکاران در مناطق مذکور  مسئله

معموال وجه بیرونی و ظاهر آن مورد توجه عموم مردم و مبناری قضاوت این . اسکان غیر رسمی دارای دو وجه بیرونی و درونی است

و بین محل سکونت آنها و . افراد در این شرایط در مناطقی اقامت می گزینند که با جامعه میزبان ارتباط کمی دارند. پدیده است

این امر ممکن است به دلیل وضعیت نامطلوب اقتصادی و عدم توانایی مالی خانواده ها . یی وجود داردمنطقه اصلی شهر نوعی جدا

اما (. 11: ۱۳11 حسینی و چینی چیان،)باشد که به دلیل هزینه های باالی زندگی قادر به زندگی در مناطق اصلی شهر نیستند

در یک نگاه اجمالی (. 11همان، ) موقعیت روانی افراد مرتبط است اجتماعی و نیز -وجه درونی اسکان غیر رسمی با نظام فرهنگی

 :می توان مجموعه دیدگاه های ناظر بر پدیده اسکان غیر رسمی در سه دسته تفکیک نمود

در این دیدگاه مهم ترین دلیل شکل گیری این . این دیدگاه بر پایه نظریه های لیبرالی شکل گرفته است: لیبرال -الف

از نظر این مکتب، در مرحله ای از توسعه جوامع، مازاد نیروی کار و تولید به وجود . عامل جمعیتی و مهاجرت استسکونتگاه ها 

این جمعیت وقتی به شهر می رسد به دلیل عدم توان . می آید از این رو موجی از مهاجرت از روستاها به شهرها آغاز می شود

در کل این دیدگاه دلیل اصلی .چار در سکونتگاه های غیر رسمی سکنی می گزینندپاسخگویی شهر در زمینه اشتغال و مسکن، به نا



 

داداش پور و ) ت می بیندشکل گیری و گسترش این سکونتگاه ها را عامل رشد جمعیت و راه حل این مساله را نیز در کنترل جمعی

 (.11: ۱۳11 علیزاده،

 بنیادگرا عنوان تحت که نظریاتى مجموعه کنون تا آن تداوم و ۱131 دهه گرا بنیاد نگرش: دیدگاه های بنیاد گرایی-ب

 از بیش و است غیررسمى اسکان و نشینى حاشیه پدیده گیرى شکل هاى ریشه و بنیادها متوجه کلى طور به اند شده بندى دسته

 اسکان دالیل به دارد عىس نظر این .دارد توسعه حال در کشورهاى در جوامع اقتصادى – سیاسى نظام بین تنگاتنگ ارتباط چیز هر

 فض سیاسی اقتصاد لیبرالی، دیدگاه برخالف(. ۳۱1: ۱۳1۲احدیان و شاکر اردکانی، )بپردازد فضا سیاسى اقتصاد قالب در غیررسمى

 شهری نظام در شهری تک دیدگاه، این . شود درگیر مسئله ریشه با کوشد می و پردازد می مختلف های سکونتگاه پیدایش علل به ا

 و کار،تولید بر حاکم ساختار تغییر در را مسئله حل و دهد می نسبت ) امپریالیسم( بیرونی عوامل به تماماً را نظام این ناهمگونی و

 مقطعی برخورد برای دستورالعملی لذا و کند می وجو جست جوامع بنیادین تغییر سرانجام و اقتصادی ت ساخ یعنی مصرف و توزیع

 سکّنی م را آنها حالت بهترین در و داند نمی کارساز را مقطعی و موردی های نسخه و ندارد غیررسمی ناسکا پدیده برای موردی و

 (. ۳: ۱۳1۲ حکیمی و همکاران،) می کند مخفی نیز را درد ریشة بسا چه که پندارد می

 گرایان جامعه و گرا جامعه مکتب اندیشمندان دیدگاه از جدید جامعه گرایان دیدگاه: جامعه گرایی یا هدف گرایی -ج 

 روند عملکرد از ناشی توسعه را  حال در کشورهای شهری در جوامع ای حاشیه های گروه پیدایش و غیررسمی اسکان جدید،

 انباشت و تمرکز یعنی داری سرمایه نظام اقتصاد بر حاکم قوانین عملکرد قهری پیامد و است سرمایه و کار میان تضاد طبیعی

 اینها نظایر و طبقاتی تضاد روستایی، و شهری زندگی بین تضاد ( اجتماعی تضادهای بروز و اقتصادی ونناموز  رشد سرمایه،

 اسکان پیدایش جمله از اجتماعی مشکالت و بروز تضادها داری، سرمایه جامعه ناهماهنگ تحوالت جریان در بنابراین، و است)

 تداوم و ۱111 و۱131 گرا دهه هدف نگرش(. ۸1: ۱۳11 علیزاده، پور و داداش)است اجتناب ناپذیر بزرگ شهرهای در غیررسمی

 در مداخالت گذشته به توجه با و پردازد مى نشینى حاشیه و غیررسمى سکونتگاه وجودى علت بیان به نگرش این تاکنون آن

 چون توانمندسازى، ىمفاهیم به توجه چیز هر از بیش و است مخالف سازى پاک و تخریب مفاهیم عمالَ با اى حاشیه هاى بافت

 معلول نشینى حاشیه و غیررسمى اسکان داشت که نظر در توان مى مذکور موارد به توجه با بنابراین .دارد نوسازى و بهسازى

در این تحقیق براساس دیدگاه جامعه گرا و هدف گرا به اسکان غیر رسمی نگاه شده است و سعی در  .است هاى گوناگون علت

 .ای غیر رسمی و توانمند سازی آنان شده استتوجه به سکونتگاه ه

 دیدگاه های مختلف نگرشُ دوره های زمانی و نحوه برخورد با اسکان غیر رسمی: (3)جدول شماره 

 نحوه برخورد دوره نگرش دیدگاه

 نادیده گفتن ۱111دهه  تا مسئله ای گذرا لیبرالیسم

 تخلیه و تخریب ۱131تا  ۱111 غده ای چرکین محافظه کار

 خودیاری ۱131تا  ۱131 ریشه در نظام های نابرابری سرمایه داری رادیکال

 مسکن عمومی ۱131تا  ۱1۸1 ویکرد قانونی و بروکراتیک ئولیبرالیسمن

 بهسازی مسکن ۱111تا  ۱131 فرهنگ فقر اسکار لوییز

 ادی و اجتماعیتوانمندسازی اقتص تا کنون ۱111 تغییر در نگرش نهادهای بین المللی چارلز آبرامز

 ۱۲1: ۱۳11، فیروزی و همکاران: منبع

 تحلیل و  تجزیه -

 :موزیرج، کتی و محله ساداتهفت تن،  غیررسمی های سکونتگاهاقتصادی و اجتماعی  های ویژگی



 

درصد  1۱، هفت تن و کتی اکثر سرپرستان خانوار مرد هستند و محله سادات، در محالت موزیرج ۲به جدول شماره  توجه با

دارند و این سطح از تحصیالت به دنبال خود  از مقطع لیسانس دارند و در حد دبیرستان و راهنمایی تر پاییناکثرشان از سطح سواد 

 .آورد میصادی مانند فقر به وجود مسائلی اخالقی مانند اعتیاد و مشکالت اقت

 بلشهر با غیررسمی های سکونتگاهجنسیت و سطح سواد ساکنین : (4)جدول شماره 

 سطح سواد جنسیت

 لیسانس و باالتر دبیرستان راهنمایی ابتدایی زن مرد

1۱ 1 ۱1.۳ ۳1 ۲1.۸ ۲1.1 

 .آمده است ۳خالصه در جدول شماره  صورت بهزیر  میدانی محقق نتایج های پژوهشمطالعه اسناد و  اساس بر

 لدر شهر باب غیررسمیمحالت اقتصادی و اجتماعی  های ویژگی: (5)اره جدول شم

 موزیرج محله سادات کتی هفت تن شاخص

 ۱۱313 ۱۱131 113۸ 13۸1 جمعیت محله

 ۲۸۱1 ۳۱۱1 ۲311 ۲31۲ تعداد خانوار

 3۳/۳ 13/۳ 3۱/۳ 33/۳ بعد خانوار

 1۲/11 1۸/۱33 ۱1/31 ۸3/۱۲1 (نفر در هکتار)تراکم جمعیت 

 313۲ 1131 31۸۲ 3۱۳۳ جمعیت کل باسواد

 ۱۲۸3 ۳1۸1 ۲1۳1 ۲131 جمعیت شاغل

 1۸۱ ۸11 ۳33 11۳ جمعیت بیکار

 ۱1/۳ ۲3/۳ ۳1/۳ ۲1/۳ بار تکفل

 ۲1۱۸ ۱1۸3 ۲۳11 ۲۱11 جمعیت مهاجر کل

 31/۱۳ 13/3 33/3 13/1 سوادی بینرخ 

 11/۱1 11/۸ 11/۸ 1۳/3 مردان سوادی بینرخ 

 1۱/۱1 3۳/۱3 31/1 1۲/۱۲ زنان سوادی بینرخ 

 1۸/1 13/1 ۸3/۱ 3۱/۸ نرخ بیکاری

 ۱3/3 1 ۱۲/۱ 31/1 اری مرداننرخ بیک

 13/۲3 13/1 1۱/۸ ۸1/۱۲ نرخ بیکاری زنان

 31/۲3 ۲3/1۲ ۱1/۳3 ۱۱/1۱ نرخ مشارکت اقتصادی

 شهر بابل غیررسمی های سکونتگاه توانمندسازیمطالعات میدانی و طرح : منبع

 موزیرج، کتی و محله ساداتهفت تن،  غیررسمی های سکونتگاهکالبدی  های ویژگی

 ؛باشد میاجتماعی و روانی مسکن  تأثیرگذارامنیت و احساس ایمنی در تصرف مسکن یک بعد مهم و : ه مالکیت مسکننحو -

دورنمای سکونت خود احساس ایمنی کند و این امر به آسایش روانی بیشتری  ازنظرخانوار در واحد مسکونی  شود میزیرا سبب 

در طول زمان وضع مسکن خود را بهبود بخشند امنیت حق  درآمد کم های روهگ که ایناز طرف دیگر برای . کند میبرایش ایجاد 

صورت ملی و شخصی  بهدر بررسی نوع مالکیت مسکن مشخص شد که تیپ غالب تصرف مسکن . تصرف بسیار حائز اهمیت است

هر بابل وجود ندارد و این ش غیررسمی های سکونتگاهنتیجه گرفت که مالکیت از نوع زورآباد نشینی در  توان میبراین بنا ؛است

 .اند ایجادشده درآمد کماقشار  فزایندهنواحی به دلیل ناکارآمدی بازار رسمی مسکن در مقابل تقاضای 

 شهر بابل غیررسمی های سکونتگاهنحوه مالکیت مسکن در : (6)جدول شماره 

 نحوه مالکیت شخصی رهنی ای اجاره غصبی مجموع

 درصد 3۸.1 1.1 ۱۳.1 ۳.1 ۱11



 

 مطالعات میدانی محقق: نبعم

 :تعداد واحد مسکونی -

دارای بیشترین تعداد واحد مسکونی با  محله ساداتتعداد واحد مسکونی محله  اساس برو مطالعات اسناد  مطالعات میدانی اساس بر

 .باشند میمسکونی  تعداد واحد ۱111و  ۱13۸ ،۲۸۱1و کتی به ترتیب دارای  هفت تن، موزیرج های محلهو  باشد می ۲131تعداد 

 شهر بابل غیررسمی های سکونتگاهتعداد واحد مسکونی در : (7)جدول شماره 

 محله هفت تن کتی محله سادات موزیرج

 تعداد واحد مسکونی ۲1۲3 ۱111 ۲131 ۲5۱4

 شهر بابل غیررسمی های سکونتگاهو طرح توانمندسازی مطالعات میدانی محقق : منبع

 عمومی مسکن های شاخص -

 آمده دست بهبر اساس نتایج . محله کتی دارای بیشترین تعداد خانوار در واحد مسکونی است ای کتابخانهمطالعات میدانی و  اساس رب

 1خالصه در جدول شماره  طور بهنتایج حاصل از مطالعات و تحقیق . محله کتی دارای بیشترین تعداد نفر در واحد مسکونی است

 آمده است

 شهر بابل غیررسمی های سکونتگاهعمومی مسکن در  های اخصش: (8)جدول شماره 

تعداد خانوار در واحد  مساحت واحد مسکونی محله

 مسکونی

تعداد نفر در واحد 

 مسکونی

 ریزدانگی م خالص مسکونیتراک

 1۱.1۸ ۲11.۲ 31/1 1/۱ ۳13۱31.۱ هفت تن

 1۳.۲1 ۲۸3.1 3/۸ 1/۱ ۱331۸۸.۳ کتی

 ۳1.۳۲ 1۲۳.3 1۲/1 11/۱ ۱۲11۱۲.۲ محله سادات

 11.۳3 111.۲ 1۲/1 ۳/۱ ۱1۱۳33.۳ موزیرج

 شهر بابل غیررسمی های سکونتگاه توانمندسازیمیدانی و طرح  مطالعات: منبع

 استنباطی های یافته -

 تها با مساعد پرسشنامه تکمیل پرسشنامه، تنظیم و ها پرسش طرح از پس میدانی، مطالعات انجام منظور به در این بخش از پژوهش

 افزار نرم از استفاده با ها داده تحلیل و پردازش ها، داده آوری جمع از پس و انجام موردنظر غیررسمی های سکونتگاه در محلی ساکنان

SPSS شده انجام پذیرد و از نتایج غیرضروری  ها، در راستای سؤاالت مطرح گرفت و سعی شد تا تحلیل داده به شکل زیر صورت

 .اجتناب شود

وسیله آزمون آماری  های آن را ترکیب کرده و به نمونه، همه شاخص های محله درو مطلوبیت محیط زندگی ش وضعیت برای سنج

T-TEST مورد  باشد مییق که وضعیت رضایت و مطلوبیت ساکنین از وضعیت و کیفیت محل مسکونی و سکونتگاه فرضیه تحق

 (.3 جدول شماره)قرار گرفت  آزمون

از وضعیت و کیفیت  موزیرجو  محله ساداتهفت تن، کتی،  های محلههمه پاسخگویان و ساکنین دول، اساس دادهای این ج بر

در این میان ساکنین محله . اند کردهسکونتگاه و محل زندگی خود رضایت چندانی ندارند و شرایط و وضعیت را نامطلوب ارزیابی 

، محله موزیرجبعد از محله . رضایت را از محل سکونت خود داشتند از حد استاندارد کمترین تر پایین -1.۸1با میانگین  یرجموز

بیشترین نارضایتی را از محیط زندگی خود و کیفیت سکونتگاه را دارا  از حد متوسط تر پایین -1.۸3با میانگین  محله سادات



 

محله هفت تن . ا به همراه داشته باشداز حد متوسط نتوانسته رضایت ساکنین ر تر پایین -1.۸۲محله کتی نیز با میانگین . باشند می

و  موزیرجکتی، هفت تن، ) چهارگانهدر بین محالت  را محیط زندگیاز بیشترین رضایت و مطلوبیت  -1.۳3با میانگین 

ج با توجه به نتای. دیگر از سطح باالتری برخوردار است های محلهو سطح رضایت در این محله نسبت به  باشد میرا دارا ( محله سادات

 ویت در کل وضعنمونه  های محله در( پاسخگویان) خانوارهادهد که سرپرستان  نشان می تر بوده و این ها پایین میانگین آمده دست به

فرض این و درنتیجه  کیفیت محیط و مطلوبیت آن رضایت چندانی ندارندکنند و از  خود را مثبت ارزیابی نمی محیط زندگی کیفیت

 .گردد تأیید میپایین است  غیررسمی های سکونتگاهمطلوبیت  فیت وکه رضایت ساکنین از کی

 شهر بابل غیررسمی های سکونتگاهوضعیت رضایت ساکنین از مطلوبیت و چگونگی کیفیت  :(9)جدول شماره 

 
پس از آگاهی از میزان رضایت ساکنین از کیفیت و مطلوبیت محیط زندگی خود برای سنجش عوامل اقتصادی و اجتماعی 

و تعیین قل بر متغیر وابسته برای تعیین سنجش اثر متغیرهای مست و موردمطالعهدر محدوده  غیررسمی های سکونتگاه گیری شکل

 .است شده استفادهاز آزمون تحلیل مسیر  ها عاملسنجش اثر 

 متغیرهایتحلیل چند متغیره زیادی وجود دارند که به بررسی اثرات و روابط بین  های روشدر حوزه مطالعات اجتماعی و اقتصادی 

اما در این میان  ؛دهند میقرار  موردبررسیدیگر را  متغیریر بر اثرات مستقیم یک متغ عمدتاً ها روشاین . پردازند می موردمطالعه

یک متغیر بر متغیر دیگر،  غیرمستقیممستقیم و  اثراتکه عالوه بر بررسی  باشد میچند متغیره  های تکنیک ازجملهتحلیل مسیر 

 کند میموجود در تحلیل وارد  های تواقعیو روابط بین متغیرها را مطابق با  دهد میقرار  مدنظرمتغیرها را  غیرمستقیماثرات 

 (.۲۲۳: ۱۳3۸کالنتری، )

( جو موزیر محله ساداتهفت تن، کتی،  محالت) بابلدر شهر  غیررسمیبر اسکان  مؤثرتحلیل عوامل اقتصادی و اجتماعی  منظور به

ابتدا جهت اعتبار سنجی . است شده تعیین ها آنبا استفاده از مدل تحلیل مسیر این عوامل مشخص و میزان تأثیرگذاری هریک از 

فقط بخشی از  توانند میتحلیل مسیر متغیرهای این تحلیل  درروش. است شده بررسیمدل تحلیلی تحقیق ضریب خطای مدل 

 بوسیه مانند مییا عوامل ناشناخته باقی  اثرات عنوان به آنچهواریانس متغیر وابسته را تبیین کنند به همین دلیل در تحلیل مسیر 

«e »میزان (. ۲1۲همان، ) شود میمعروف است نشان داده « کمیت خطا»ه به ک«e » بیانگر میزان واریانس متغیری است که

در این تحقیق ابتدا برای تبیین . دیآ یمبه دست  -۱ =از طریق فرمول و ؛متغیرهای مستقل موجود قادر به تبیین آن نیستند

در جدول زیر برای کلیه متغیرهای  آمده دست بهضریب تعیین . گرفت  ک  ()ر وابسته باید از ضریب تعیین میزان واریانس متغی

 .باشد یمپژوهش 

 میزان ضریب خطای متغیرهای مستقل: (۱1)جدول شماره 

R 
 

 میزان خطا استانداردشدهضریب تعیین 

1.11۲ 1.131 .13۲ 1.1۸۲ 

درصد از مجموعه تغییرات  ۱/13، یعنی باشد می 1.131مقدار ضریب تعیین برابر با  شود میق مشاهده که در جدول فو طور همان

از طریق ضریب به دست آورد که  توان میهمچنین ریب خطا را . شوند میوابسته، توسط تحلیل مسیر و متغیرهای مستقل تعیین 

 

 متغیر

انحراف  میانگین تعداد

 معیار

میانگین 

انحراف 

 معیار

آمار آزمون 
T 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

میانگین 

 ها تفاوت

% 1۸تفاوت در سطح 

 فاصله اطمینان

 باالترین ترین پایین

 -1.۲3 -1.13 -1.۳3 1.111 31 -3.۳3 1.1۸ 1.1۱ ۲.1۱ 3۸ ت تنهفمحله 

 -1.۳1 -1.1۸ -1.۸۲ 1.111 13 -3.۱1 1.11 1.۸۲ ۲.13 11 محله کتی

 -1.11 -1.13 -1.۸3 1.111 31 -۱۱.33 1.11 1.۳1 ۲.1۱ 11 محله ساداتمحله 

 -1.31 -1.3۲ -1.۸1 1.111 3۸ -1.۸3 1.11 1.۸1 ۲.11 31 جمحله موزیر



 

به عبارتی این مدل تنها یک و نیم درصد از واریانس متغیر وابسته را  باشد یم ۱.1برابر با ضریب خطا  -۱ =با توجه به فرمول

متغیر مستقل  عنوان بهدر شهر بابل  یررسمیغ یها سکونتگاه یریگ شکلعوامل  نیتر مهمپس از تعیین اعتبار مدل . کند ینمتبیین 

در مرحله بعد برای تعیین اثر مستقیم هر یک از . است شده گرفته در نظر متغیر وابسته عنوان بهدر این شهر  یررسمیغو اسکان 

دل تحلیل مسیر ضرایب بتا هر یک از این متغیرها مشخص و اثر   «Enter »متغیر مستقل از روش رگرسیون به شیوه یها شاخص

با توجه به  تیدرنها. است شده دادهنشان شهر بابل  یررسمیغ یها سکونتگاهمستقیم هر یک از متغیرهای مستقل در پدید آمدن 

 . است شده مشخصهر یک از مسیرها  یاثرگذاردر هم ضرب و مقدار  ها آنمسیر هر یک از متغیرها ضرایب بتای 

 ضریب بتای متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته  :(۱۲)جدول شماره 

 مقدار بتا  ها شاخص مقدار بتا ها شاخص

 1.۱3۸ قیمت مسکن 1.۲1۱ مهاجرت 

 1.۱11 قیمت زمین  1.۱1۲ بیکاری

 1.۱1۲ مسکن بهای اجاره 1.۱۸۸ درآمد 

 1.۱3۸ مالکیت  1.۱1۲ روابط خانوادگی و قومی

 1.۱1۲ توسعه شهری های طرح 1.۱۳3 قوانین شهری

 گیری شکلاز عوامل  متأثرنمودار ترسیمی ضرایب متغیرهای مستقل با توجه به مسیرهای مختلف که  در ادامه تحقیق

. استرسم شده ( غیررسمیاسکان ) وابستهبر متغیر  ها آنهریک از  تأثرو  تأثیر بوده با محاسبه میزان غیررسمی های اهسکونتگ

هریک از متغیرهای مستقل بر متغیر را محاسبه  غیرمستقیممستقیم و  تأثیرات توان میآمدن ضرایب بتا  دست بهو  کار ازاین پس

در . متغیر را تعیین نمود مؤثرترینضرایب بتا عمل کرد و  اساس بر توان میغیرهای مستقل مقایسه اثرات مت یبنابراین برا ؛کرد

برای . آید میاثر کلی متغیر به دست  ها آنکه از مجموع  غیرمستقیماثر است اثرات مستقیم و  دودستهحقیقت هر متغیر دارای 

آوردن اثرات  دست بهبرای . کنیم میر وابسته در هم ضرب ضرایب بتای هر مسیر را تا رسیدن به متغی غیرمستقیممحاسبه اثرات 

 دست بهبرای . کنیم میآن دو متغیر را نیز باهم جمع  غیرمستقیمیک متغیر بر متغیر دیگر، اثرات مسیرهای  غیرمستقیمکل 

در  شده انجام اسباتمح درنتیجه. را آن دو متغیر را نیز باهم جمع کنیم غیرمستقیمآوردن اثرات کلی، باید اثرات مستقیم و 

 . نشان داده شده است ۱۳ته در جدول شماره مستقل بر متغیر وابس هر یک از متغیرهای غیرمستقیمخصوص اثرات مستقیم و 

 

 

 (شهر بابل غیررسمی های سکونتگاه)متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته غیرمستقیممجموع اثرات مستقیم و : (۱3)جدول شماره 

ه 
تب

ر
یر

تأث
  

 تأثیراتجموع درصد م

هر  غیرمستقیممستقیم و 

 متغیر 

مستقیم  تأثیراتمجموع 

  غیرمستقیمو 

اثرات 

 مستقیم 

اثرات 

  غیرمستقیم

 متغیر مستقل 

3 ۱1 1.۳۱۸ 1.۱3۸ 1.۱1 (X1)مالکیت 

۱ ۱1 1.1۲3 1.۱3۸ 1.۲1۲ (X2)قیمت مسکن 

5 1 1.۱11 1.۱11 - (X3)قیمت زمین 

7 3 1.۱1۲ 1.۱1۲ - (X4)مسکن ایبه اجاره 

۲ ۱3 1.1۱۱ 1.۲1۱ 1.۲۱ (X5) مهاجرت 

4 1 1.۲1۸ 1.۱۸۸ 1.1۸ (X6)درآمد 

8 1 1.۱1۲ 1.۱1۲ - (X7)بیکاری 

9 ۸ 1.۱1۲ 1.۱1۲ - (X8)توسعه شهری های طرح 



 

6 3 1.۱33 1.۱۳3 1.11 (X9)قوانین شهری 

۱1 ۸ 1.۱1۱ 1.۱1۱ - (X10) روابط خانوادگی و قومی 

 

 ودار ترسیمی ضریب متغیرهای مستقل بر متغیر وابستهنم:    (3) شماره شکل

 تأثیربیشترین  این است که متغیرهای قیمت مسکن، مهاجرت و مالکیت به ترتیب شود میآنچه از جدول و نمودار باال استنباط 

شهر بابل را دارا در  غیررسمی های سکونتگاه گیری شکلدر  اثرگذاریبیشترین  غیرمستقیماثرات مستقیم و  درمجموعو  رادارند

توسعه شهری و روابط قومی و  های طرحمسکن، بیکاری،  بهای اجارهمتغیرهای درآمد، قیمت زمین، قوانین شهری، . باشند می

 های سکونتگاه گیری شکلبر  مؤثر عوامل تأثیرگذاریشدن  تر روشنبرای  .بعدی قرار دارند های رتبهخانوادگی به ترتیب در 

است که متغیرهای قیمت زمین، قیمت مسکن،  شده تقسیماقتصادی و اجتماعی  دودستهعوامل را به  در شهر بابل غیررسمی

 های طرحعوامل اقتصادی و متغیرهای مهاجرت، مالکیت، روابط قومی و خانوادگی،  عنوان بهبیکاری  مسکن و بهای اجارهدرآمد، 

 .اند شده مشخصعوامل اجتماعی  عنوان بهتوسعه شهری و قوانین شهری 

 در شهر بابل غیررسمی های سکونتگاهاقتصادی و اجتماعی بر به وجود آمدن  مؤثردرصد عوامل : (۱4) شمارهجدول 

 درصد هریک از عوامل عوامل اجتماعی درصد هریک از عوامل عوامل اقتصادی

(X2 )۱1 مسکن قیمت (X1 )۱1 مالکیت 

(X3 )1 زمین قیمت (X5 )۱3 مهاجرت 

(X4 )3 سکنم بهای اجاره (X8 )۸ توسعه شهری های طرح 

(X6 )1 درآمد (X9 )3 شهری قوانین 

(X7 )1 بیکاری (X10 )۸ خانوادگی و قومی روابط 



 

 ۸1  ۸1 مجموع اثرات

 

اسکان ) وابستهبر متغیر  تأثیرگذارمتغیرهای مستقل و  عنوان بهعوامل اقتصادی و اجتماعی  تأثیربا توجه به جدول فوق و 

 های سکونتگاه گیری شکلکه عوامل اقتصادی و اجتماعی به یک اندازه و به نسبت برابر در  شویم میمتوجه  (ر بابلدر شه غیررسمی

 .باشند می مؤثردر شهر بابل  غیررسمی

 ها پیشنهادو  گیری نتیجه

. هست رو روبه نشینی حاشیهو  غیررسمی های سکونتگاهشهر بابل یکی از شهرهایی است که با پدیده رشد جمعیت و پیدایش انواع 

به ترتیب در  که ؛باشند میدر شهر بابل  غیررسمی های سکونتگاه ترین مهمج محله و موزیر های هفت تن، کتی، سادات محله

عواملی از قبیل . باشند میوضعیت نابسامانی را دارا  و ؛اند شده واقعشرق، جنوب شرق، جنوب شرق و غرب شهر بابل  های قسمت

زمین نسبت به سایر مناطق، قیمت مسکن، درآمد، قوانین  تر ارزانروستایی اطراف شهر بابل، فقر ساکنان، قیمت مهاجرت از نقاط 

بر . در شهر بابل شده است غیررسمیو تشدید شدن پدیده اسکان  گیری شکلتوسعه شهری منجر به  های طرحو  مالیاتشهری، 

که عواملی همچون؛ قیمت زمین، قیمت مسکن،  دهد میمسیر، نشان از مدل تحلیل  گیری بهرهبا  آمده دست بهاساس نتایج 

محله و  ساداتدرصد در پدید آمدن محالت هفت تن، کتی،  ۸1با عوامل اقتصادی  عنوان بهمسکن، درآمد و بیکاری  بهای اجاره

گفت  توان میبا توجه به این نکته . را داشته است تأثیردرصد بیشترین  ۱1در بین این عوامل قیمت مسکن با . اند بوده مؤثرج موزیر

 محله ساداتهفت تن، کتی،  عدم قدرت خرید مسکن و درآمد پایین و قیمت باالی زمین از عوامل مهم در سکونت افراد در محالت

 ۸1نیز با  خانوادگیتوسعه شهری، قوانین شهری و روابط  های طرحت، مهاجرت، اجتماعی از قبیل مالکیعوامل . هستج و موزیر

ت و قدرت ن موضوع که اکثر افراد فاقد مالکیبا توجه به ای. شهر بابل دخالت دارند غیررسمی های سکونتگاهرصد در پدید آمدن د

با توجه به عامل مهاجرت چون اکثر . گزینند میشهر سکنی  تر پاییندر نقاط  باشند میتصاحب زمین در نقاط مناسب شهر 

پایین زمین مهاجران و افراد بیکار و  قیمتو  پایین مسکن بهای اجارهد و به دلیل مهاجرین فاقد شغل و درآمد مناسب هستن

نتیجه گرفت که عوامل  توان میگفته شد  آنچهبا توجه به . اند آوردهروی  موزیرجو  محله ساداتبه محالت هفت تن، کتی،  درآمد کم

 تأثیراقتصادی و هم از عوامل اجتماعی به نسب برابر در شهر بابل هم از عوامل  غیررسمی های سکونتگاه گیری شکل بر مؤثر

در  غیررسمیدرصدد مهار و گسترش اسکان  گذاران سیاستاین نکته بیانگر آن است که چنانچه برنامه ریزان و . پذیرفته است

را در روستاها و  ها یریز برنامهاز  ی عمدهآن در روستاها و افراد مهاجر توجه کنند و بخش  های ریشهبه  بایست میشهرها هستند 

بسیاری را جذب نماید متمرکز نمایند، زیرا این  نیروی کار تواند میاشتغال در روستاها و توجه بیشتر به بخش کشاورزی که توسعه 

به شهر و در پی آن اسکان در مناطق نامناسب  ها آن گسیخته لجامامر سبب نگه داشت جمعیت در روستاها و جلوگیری از مهاجرت 

 های طرحو اجرای  غیررسمیشهری باید به ساماندهی اسکان  مسئوالنعالوه بر این مدیران و . شود می نشینی حاشیهو ایجاد  شهری

 .توسعه شهری متناسب با نیاز شهر و جمعیت بپردازند تا از تشدید این امر جلوگیری شود

 :مأخذمنابع و 

غیر رسمی؛  های سکونتگاهحلی، راهکاری در جهت توانمندسازی تقویت م(. ۱۳1۲)احدیان، امید و شاکر اردکانی، رضا؛ -۱

 .۳۱۱-۳۲1، صص ۳۲، مجله مدیریت شهری، شماره محمودآباد اصفهان: مطالعه موردی

، انتشارات سازمان فناوری اطالعات حاشیه نشینی های اسطورهغیر رسمی و  های سکونتگاه، (۱۳31)ایراندوست، کیومرث؛ -۲

 .ران، تهرانو ارتباطات شهرداری ته



 

 (نمونه موردی شهر کرمانشاه) یاس و  امید در سکونتگا های غیر رسمی   (۱۳31)ایراندوست، کیومرث و صرافی، مظفر   -۳

 .، دانشگاه تهران ، تهران 

شهر : اسکان غیر رسمی و فقر شهری مورد مطالعه(. ۱۳31)پالیزبان، سیاوش و جودکی، حمیدرضا، رضویان، محمد تقی؛ -1

 .۱۱۸-۱۳۲، صص ۱۱، فصل نامه جغرافیایی آمایش محیط، شماره تپاکدش

، بررسی و تحلیل اسکان غیر رسمی در شهر رشت و راهکارهای مناسب برای بهبود روند آن( ۱۳3۳)پورآقایی،عبداهلل -۸

 .پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد

، مجله هفت شهر، سال سوم شماره نشینی شهری و فرآیند آن قبل ازانقالب اسالمیحاشیه (. ۱۳3۱)حاج یوسفی، علی -1

3. 

 های محلهاسکان غیر رسمی در شهر اراک؛  های ویژگیتحلیلی از (. ۱۳11)حسینی، سید هادی و چینی چیان، مرتضی؛ -3

 .۸3-3۲، صص ۸اره برنامه ریزی شهریف سال دوم شم های پژوهش، مجله (ع)باغ خلج و شهرک علی ابن ابیطالب

تحلیل پایداری شهری در سکونتگاه های غیر رسمی شهر بوکان، (. ۱۳1۲) شین و فتاحی، ظاهر و عبداهلل زاده، هژارحکیمی، اف -3

 . هشتمین کنفرانس معماری و شهرسازی و توسعه پایدار، مشهد

 .، انتشارات آذرخش، تهرانصرف زمیناسکان غیر رسمی و امنیت و ت(. ۱۳11)پور، هاشم و علیزاده، بهرام  داداش -1

 رسمی غیر سکونتگاه در مسکن کیفیت و تصرف امنیت بین رابطه(  ۱۳31) داداش پور، هاشم و بهرام علی زاده -۱1

 .ن، تهران، مرکز نشر دانشگاه تهراتهران شهر آباد اسالم

اجتماعی حاشیه نشینی در شهر  -قتصادیتحلیل علل ا(. ۱۳31)زنگی آبادی، علی و ضرابی، اصغر و خوب آیند، سعید؛ -۱۱

 .۱31-۱1۲، صص ۱، شماره (علوم انسانی)، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهاناصفهان

، پایان نامه مشهد( مفت آباد)ساماندهی اسکان غیر رسمی ناحیه کوی شیرازی (. ۱۳33)سرگران قوی، محمد؛ -۱۲

 .ه شهید بهشتی تهرانکارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگا

 .، دانشگاه تهران ، تهران تداوم مهاجرت و رشد جمعیت شهری منطقه کالن شهری تهران ( ۱۳33)سرور و جعفری  -۱۳

 . غیر رسمی شهر بابل یها سکونتگاهطرح ساماندهی و توانمندسازی (. ۱۳11)شرکت عمران و بهسازی شهری ایران -۱1

و تمهیدات  ها سکونتگاهبررسی وضعیت : اسکان غیر رسمی در مشهد(. ۱۳33)ی، آراز؛عال الدینی، پویا و امین ناصر -۱۸

 .33-33، صص ۲۳، مجله هفت شهر، شماره ساماندهی

بر گسترش اسکان غیر رسمی در  مؤثرتحلیل عوامل (. ۱۳11)فیروزی، محمد علی و زارعی، رضا و ظفری، مسعود؛ -۱1

نو در جغرافیای انسانی، سال  های نگرش، فصلنامه انمند سازی و ساماندهیشهرهای استان خوزستان و ارائه راهبرد تو

 .۱۱۸-۱۳1چهارم شماره اول، صص 

غیر رسمی شهر لنگرود، مجله  های سکونتگاهتحلیل پیامدهای (. ۱۳33)کشور دوست، علیرضا و کاظم خواه، صادق؛ -۱3

 .۱1۱-۲۱۳، صص ۱۲و ۱۱، شماره علوم جغرافیایی



 

، چاپ دوم، انتشارات شیریف، در تحقیقات اقتصادی و اجتماعی ها دادهپردازش و تحلیل (. ۱۳3۸)لکالنتری، خلی -۱3

 .تهران

، پایان نامه کارشناسی ارشد شهرداری 6قه طاسکان غیر رسمی در شهران ساماندهی در من( ۱۳33)کمانرودی، موسی  -۱1
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