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 چكيده 

 در ملی های برنامه ضعف جهانی، سطح در اقتصادی -سیاسی نابرابر روابط تاثیر تحت رسمی غیر اسكان

 از افزون روز گسترش با پديده اين. است گرفته شكل خرد سطح در شهری ريزی برنامه و میانی سطح

 ناهنجار شرايط ايجاد با و شده شهرها چهره در ناسازگاری و تضاد موجب ايران هریش فضای در 04 دهه

 بنابراين. است كشیده چالش به مطلوب و پايدار توسعه به رسیدن جهت را شهری حیات زيستی،

 بهسازی و گیری شكل فرآيند بررسی حاضر پژوهش اصلی هدف. يابد می ضرورت مسأله اين ساماندهی

 شده استفاده مورد تحقیق روش.  باشد می توانمندسازی بر تاكید با ساری شهر ررسمیغی سكونتگاههای

 مركز های داده شامل كه) ثانويه های داده شیوه دو به نیاز مورد های داده و باشد می تحلیلی توصیفی

 .است شده آوری جمع پرسشنامه وسیله به میدانی صورت به ديگری و( باشد می مربوطه مراكز و آمار

 در كه دهد می نشان تحقیق نتايج. شد گرفته قرار تحلیل مورد SPSS افزارهای نرم از استفاده با سپس

 وارد اقتصادی های انگیزه با كه شوند می تشكیل روستايی مهاجرين از ساكنین اغلب مطالعه، مورد حوزه

 تامین ی زمینه رد شهری جامع های برنامه فقدان و ضعیف مالی توان دلیل به ولی. شوند می شهر

 راهبرد به توجه با نهايت در. اند شده فضاهايی چنین در سكونت به مجبور ، جامعه فرودست اقشار مسكن

 ارتقاء برای دهی سامان طرح ی ارائه به در همه جوانب اقتصادی، اجتماعی و كالبدی توانمندسازی

 .است شده پرداخته تمحال سكونتی شرايط

 

 ساری شهر بافتی، درون ،نفوذ توانمندسازی ، ،ساماندهی ررسمیغی اسكانواژگان كليدي: 

 

 

 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 مقدمه  

 است پست مدرنیسم ريزىبرنامه از برآمده كه است جديدى نسبتاَ توانمندسازى امر شهرى ريزى برنامه و شهرسازى تفكر در

 تفكر در شهر و شهروندان ازى براىتوانمندس لذا ؛ باشد مى ريزى برنامه در تمركز و عدم گرايىعمل مشاركت، بر مبتنى كه

تصرف زمین توسط فردی »اصطالح اسكان غیررسمی مترادف با  (.27: 7442)والترسشود مى توصیه پست مدرن ريزىبرنامه

-گاههای غیررسمی از ساير سكونتكه فاقد مالكیت زمینی است كه روی آن سكونت دارد؛ اين مشخصه تمیز بین سكونت

ای به مالكان قانونی آن گان هیچ اجازهاهها، شكلی غیرقانونی از كاربری زمین است، زيرا تصرف كنندهگاههاست، اين سكونتگ

 (.11: 744)ماسدو«  پرداخت نمی كنند

های غیررسمی در مناطق شهری كشورهای جهان سوم يكی از عوارض رشد فزآينده شهرنشینی و افزايش جمعیت مسأله اسكان

المللی نشان های بینشود. آمارهای ارائه شده از جانب سازمانچه و موثر مديريت شهری تلقی میشهرها و فقدان نظام يكپار

( در آخرين 14: 1837كنند.)هاديزاده، ای زندگی میای و حاشیهدهد كه حدود يك ششم از جمعیت جهان در مناطق زاغهمی

يك چهارم جمعیت شهری جهان در فقر مطلق به سر  گزارش مركز اسكان بشر ملل متحد آورده شده است كه بین يك سوم تا

برند.در همین ارتباط كمیسیون جهانی آينده شهرها در قرن بیست و يكم میالدی نیز هشدار داده است كه به موازات رشد  می

ايه ای از شهرنشینی بر پفقر شهری در كشورهای جهان سوم افزايش يافته و اين درحالی است كه بخش عمده 1ابر شهرها

های غیررسمی صورت گرفته و در آينده نیز صورت خواهد گرفت.اين گرايش را اقتصاد غیررسمی و همراه با گسترش سكونتگاه

( كه بدنبال خود موجب بروز سكونت غیرقانونی در زمین، كمبود 5، ص1831می نامند)صرافی،  7غیررسمی شدن شهرنشینی

 ده است.مسكن، خدمات شهری، بیكاری و مسائل ديگرگردي

مبتنی است و اينكه تصمیمات مربوط به سرمايهگذاری در منابع توسعه  سیاستهای توانمندسازی بر اصول تفويض اختیار

اقتصادی، اجتماعی و مادی داخلی بايد در پايینترين سطح كارايی باشد و برای اكثر فعالیتهای ارتقا بخشی، پايینترين سطح 

 (. habitat 7448 :181)سازمان ملل متحد  ی و محله استاثربخشی و كارايی، سطح اجتماع محل

جمعیت شهری در اين گونه  در كشور ما نیز اسكان غیررسمی با رشد سريع تری مواجه بوده است و برآورد می شود كه 

ی است . كه در واقع اسكان غیررسمی يكی از چهره های بارز فقر شهر(www.omran-ag.ir) سكونتگاها مستقر باشند

درون يا مجاور شهرها )به ويژه شهر های بزرگ ( به شكل خودرو،فاقد مجوز ساختمانی و برنامه رسمی شهر سازی با تجمعی از 

اشخاص كم درآمد در سطح نازلی از كمیت وكیفیت شهری شكل می گیرد و با عناوينی همچون حاشیه نشینی , زاغه نشینی 

اعده، خودرو و غیررسمی نامیده می  شود .در كشور ما جريان سريع شهرنشینی، طی چند , سكونتگاهای غیر قانونی , بی ق

رشـد، مشكالت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی،  ی اخیر اسكان غیررسمی را به دنبـال داشـته و ايـن پديـده درحـال دهه

: 1874)شیبانی، غالمی  جـود آورده است.شهرها به ويژه شهرهای بزرگ ايـران بو محیطی فراوانی را در اغلب كالبدی و زيست

8).  

نفر از جايگاه مركزيت در سطح استان مازندران برخوردار است. اين شهر به دلیل دارا  77۴012شهر ساری با جمعیتی برابر

در سطح استان و شهرستان از ماهیت كشش پذيری زيادی برخوردار است. به همین دلیل دامنه  بودن امكانات و سرمايه

ها و رشد جمعیت در سطح هاجرپذيری در اين شهر با شدت بااليی همراه بوده است.عدم مديريت صحیح و مناسب مهاجرتم

 شهر ساری باعث بروز و شكل گیری پهنه های سكونتگاه غیررسمی شده است.

فراد در روستاهای حومه، در شهر ساری تجربه بیرون راندن ساكنان و كوچ اجباری آنها به حومه شهرها و گاهاً اسكان اين ا

های غیررسمی به صورت مقطعی و گذرا بوده و عمال مشكالت موجود می باشد. كه تقريبا تمامی طرح های بهسازی سكونتگاه
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فراوان ديگری را به همراه داشته است. از اين جهت در سال های اخیر مسئوالن و مديران شهری به اين نتیجه رسیده اند كه با 

ب ناموفق گذشته، بهسازی و توانمند سازی اين سكونتگاه ها راه حل مناسب تری در جهت رفع اين مساله می توجه به تجار

باشد. بر اين اساس، بررسی علل و عوامل پیدايش سكونتگاه های غیر رسمی)در راستای جلوگیری از ادامه و پیشرفت اين روند( 

اتی در زمینه مديريت شهر ساری می باشد. اين پژوهش به منظور و چگونگی بهسازی اين سكونتگاه ها مساله ای بسیار حی

بررسی نقش رويكردهای نوين توانمندسازی در ساماندهی اسكان غیررسمی شهر ساری با تاكید بر مديريت شهری شكل گرفته 

ها از طريق ونتگاهاست كه در راستای اين هدف به دنبال رويكردها و راهكارهايی جديدی در زمینه توانمندسازی اين نوع سك

 باشد.ساز و كارهای مديريت شهری می

 
 روش تحقيق 

 شهرستان یرسم ریغ یها سكونتگاه یفیك و كمی های بررسی از بعد كه است پیمايشی و تحلیلی -توصیفی تحقیق روش

 و یدانیم كار بر وهعال.شوند یم تحلیل شهر در ها سكونتگاه نوع نيا واستقرار توزيع چگونگی میدانی، كار اساس بر  یسار

می شود .به اين ترتیب كه ابتدا با استفاده از تحقیقات كتابخانه ای و كسب  استفاده زین یا كتابخانه روش از ، ینیع مشاهدات

اطالعات اولیه در مورد سكونتگاه های غیر رسمی و مطالعه تجارب ساير كشور ها در اين موضوع شروع به تحقیق نموده و 

ی اطالعات و آمارهای موجود در اين خصوص و همچنین مطالعه مونوگرافی سكونتگاه های غیر رسمی شهر همچنین با بررس

ساری و با استخراج آمارهای مورد نیاز از منابع مربوطه به تحلیل فضاهای مذكور پرداخته و پس از تجزيه و تحلیل به ارائه راه 

 كار و پیشنهاد در خصوص پرداخته می شود.

شد كه ضمن مطالعه و بررسی وضعیت بامورد مطالعه در اين تحقیق سكونتگاههای غیر رسمی شهر ساری می آماری هامعج

مورد سنجش قرار  هپرسشنامالب كالبدی و فیزيكی محله به روش میدانی، ظرفیت و تمايالت مشاركتی در سطح محله در ق

 استفاده با و اساس همین بر باشد. جامعه بودن معرف بر تنیمب انتخابی بايد نمونه گیری، نمونه بر مبتنی تحقیقات در گرفت.

 .باشد می نفر 877 تحقیق حاضر نمونه حجم كوكران، فرمول از

پرداخته شده است و بعد از تجزيه و تحلیل و  SPSSو  EXCELافزار ها با نرمتجزيه و تحلیل داده در اين مرحله به

 .می شودپرداخته  SWOTمدل تحلیلی به وسیله ها لحگیری و بیان راهبندی داده به نتیجهدسته

 

  يافته ها

بر اساس اطالعات و آمار ارائه شده از سوی اداره بهداشت و درمان شهرستان ساری، جمعیت ساكن در محله هدف )شامل 

خانوار در  5844نفر برآورد می گردد كه در قالب  15444می باشد( بالغ بر « آزادی»و كوی « چمران»، كوی«غفاری»كوی 

نفر در هكتار را  135هكتاری اين محالت تراكم ناخالص جمعیتی  31پهنه مورد بررسی توزيع شده اند. با توجه به مساحت 

دهد كه در بخش شرقی اين محله میزان تراكم دهد. توزيع فضايی تراكم فضايی تراكم در سطح محله هدف نشان میبدست می

توان در وجود اراضی باز و باغات در اين حوزه ها دانست. در مقابل در است كه علت را میجمعیتی كمتر از میانگین كلی آن 

بخش غربی آنها، میزان تراكم جمعیتی به طور محسوسی از متوسط كل كحله ) به دلیل شدت باالی استقرار در مراحل اولیه 

 شكل گیری بافت( بیشتر است. 

است كه محالت هدف از جمعیت جوانی برخوردار هستند، به گونه ای كه همچنین بررسی ساختار سنی جمعیت مبین اين 

سال  84( در سنین كمتر از  %71/52و آزادی  %۴3/5۴، غفاری %4۴/53درصد جمعیت در هر سه محله )چمران  54بیش از 

غفاری و آزادی را  نسبت جمعیت در هر يك از گروه های سنی در كل و به تفكیك محالت چمران،  -1قرار دارند. جدول شمار 

  بر حسب درصد بیان می كند.
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 : گروه هاي سني در سطح كل محدوده به تفكيک كوي هاي محله هدف -1جدول 

 

 (1874)منبع : مركز آمار 

 

 نظر از ساری شهر رسمی غیر های سكونتگاه كه است آن دهنده نشان میدانی تحقیقات و پیمايش به مربوط های يافته

 می رو روبه ایعديده مشكالت با محله اين در مردم و. ندارند قرار مناسبی وضعیت در زيرساختی و كالبدی اجتماعی، اقتصادی،

 بررسی به است شده آوری جمع محالت اين خانوارهای از كه پرسشنامه های يافته از استفاده با تحقیق از مرحله اين در. باشند

 مطرح فرضیات به پاسخ راستای در پرسشنامه اين و. شود می پرداخته ساری شهر رسمی غیر های سكونتگاه وضعیت تر دقیق

و پیشنهادات ارائه شده بر . شود گرفته تحقیق از تری دقیق نتیجه و شده حفظ تحقیق چارچوب تا است گرديده طراحی شده

 اساس نظر و مشاركت مردم باشد. 

 آمارهاي توصيفي تحقيق

از محالت مورد نظر پر شده سواالت پرسشنامه كه جنبه ی توصیفی داشته ،حاضر در اين بخش با توجه به هدف اصلی تحقیق 

 به بررسی اين سواالت پرداخته می شود.  و در اينجا

 اجتماعي –شاخص اقتصادي 

تا  7تا گويه در قالب  7گیری سكونتگاه های غیر رسمی شهر سازی اجتماعی دخیل در  شكل –برای بررسی شاخص اقتصادی 

اكنین محله مورد نظر پرسیده شد. با توجه به تحلیل يافته های اين قسمت، اكثر ساكنین محله مورد نظر عوامل سوال از س

اقتصادی از جمله، وجود شغل در شهر ساری، درآمد باال در اين شهر، كمبود خدمات در محل زندگی قبل، وجود فرصتهای 

رزندان خود، را مهمترين عامل مهاجرت به اين محل دانسته اند. شغلی و تسیالت و امكانات شهری و همچنین امكان تحصیل ف

و عوامل اجتماعی مانند نزديكی به اقوام و آشنايان در محرله بعدی درجه اهمیت قرار دارد.  به طوريكه بیشترين درصد 

ر مهاجرت كرده وجود فرصتهای كاری و خدمات بهتر در شهر ساری به اين شه» اختصاص داده شده در اين شاخص به گويه 

به علت نزديكی » درصد با اين گويه كامالً موافق بودند و كمترين امتیاز در اين شاخص به گويه  24می باشد كه بیش از « ام.

  درصد كامال موافق بوده اند. 83,1می باشد كه « ايم.به اقوام و آشنايان در اين مكان اسكان يافته
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 ياجتماع – ياقتصاد شاخصه هاي ميزان موافقت ساكنين با گوي -2جدول 

 گويه ها رديف
كامالً 

 موافقم
 موافقم

نظري 

 ندارم
 مخالفم

كامالً 

 مخالفم

 4 17,7 4 73,1 57,۴ موقعیت شغلی مناسب در ساری عامل مهاجرت بوده است. 1

 4 8,7 4 03,0 02,2 بخاطر درآمد و موقعیت اجتماعی بهتر به اين شهر مهاجرت كرده ام. 7

رصتهای كاری و خدمات بهتر در شهر ساری به اين شهر مهاجرت وجود ف 8

 كرده ام.
24,5 1۴,0 4 15,1 4 

بخاطر خدمات آموزشی و پیشرفت تحصیلی فرزندانم به شهر ساری مهاجرت  0

 كرده ام.
54,7 8,7 4 54,8 8,7 

ام شده خدمات بهداشتی و رفاهی شهر ساری باعث مهاجرت خود و خانواده 5

 است.
۴3,3 2,3 4 17,5 8,7 

 4 2,3 15 81,5 55,2 ايم های شهر در اين محل اسكان يافتهبخاطر قیمت باالی زمین در ساير بخش ۴

 4 8,7 0,7 ۴0,8 72,۴ ايم.به علت نزديكی محل كار در اين مكان اسكان يافته 2

 4 78,3 4 83,1 83,1 ايم.به علت نزديكی به اقوام و آشنايان در اين مكان اسكان يافته 3

 0,2 3,7 0,0 72,3 50,1 نبود امكانات در محل زندگی قبلی باعث مهاجرت ما شده است. 7

 

 شاخص كالبدي

برای بررسی شاخص كالبدی جهت ارائه راهكارهای متناسب جهت بهسازی محله مورد مطالعه از ديدگاه مردم ساكن در 

دهندگان بر دخالت دادن مردم در طرح های بهسازی كالبدی كامال گويه استفاده شده است كه اكثر پاسخ  7محله مورد نظر از 

موافق بودند و با بهره گیری از نظر ساكنین جهت بهبود محله مورد نظر موافق بوده اند. اگر مردم با اين گويه موافق بوده اند كه 

از پاسخ دهندگان با اين  27,7ريكه به طو« بهبود شبكه معابر و افزايش دسترسی ها به ساماندهی كالبدی كمك خواهد كرد.» 

 گويه كامال موافق بوده اند. 
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 كالبدي شاخصميزان موافقت ساكنين با گويه هاي  -3جدول 

 گويه ها رديف
كامالً 

 موافقم
 موافقم

نظري 

 ندارم
 مخالفم

كامالً 

 مخالفم

در ارتقاء كیفیت وضعیت كالبدی می تواند موثر  سازی انبوه هایطرح اجرای 1

 باشد.
07,7 70 7,7 1۴,1 3,3 

 اعتبارات و تسهیالت به درآمد كم اقشار دسترسی موجود در  مقررات و قوانین 7

 مانع بزرگی بر سر بهسازی محله است. رسمی
55,7 84 8,7 1۴,1 ۴,3 

 7,3 5 4 87 ۴4,7 مشاركت موثر و همه جانبه ساكنین به اجرای طرحها كمك می كند.  8

شی به سكونت گاه غیر رسمی بر بهبود وضعیت مقاوم سازی و اصالت بخ 0

 كالبدی و فیزيكی كمك می كند.
03,7 70 1,7 3,1 17,3 

بهبود شبكه معابر و افزايش دسترسی ها به ساماندهی كالبدی كمك خواهد  5

 كرد.
27,7 77 7,7 ۴,1 4 

دفع آبهای سطحی و ساماندهی فاضالب سكونت گاه غیر رسمی در ارتقاء  ۴

 و كالبدی اثر بخش خواهد بود. كیفیت محیطی
50,7 83 4 8,1 5 

تخريب اين سكونتگاه و واگذاری مسكن مناسب تر و قیمت ارزان تر در يكی از  2

 كند.نقاط شهر به حل مشكالت محله كمك می
73,1 03,7 8,7 15,۴ 0,7 

واگذاری امكانات و تسهیالت اشتغال و افزايش درآمد ساكنین و مشاركت خود  3

 كند.به بهبود وضع موجود كمك می ساكنین
02 1۴,0 8,7 17,2 74,1 

دادن امكانات و خدمات موجود در ديگر جاهای شهر به بهبود وضع سكونت  7

 كند.گاه غیر رسمی كمك می
78,0 4 85,7 85,2 4 

 

 شاخص توانمندسازي

مربوطه اكثر ساكنین با اقدامات بهسازی های گويه استفاده شده است. بر اساس تحلیل 3جهت بررسی شاخص توانمندسازی از 

و توانمندسازی محله از راه تامین اشتغال، بهبود و بهسازی محیط فیزيكی و اختصاص اعتبارات مورد نیاز از جانب نهادها و 

ز راه اند.همچنین پاسخ دهندگان بیشتر توانمندسازی مردم از نظر اشتغال و تضمین شغل ابانك ها موافق و كامال موافق بوده

گويه ها و درصد میزان موافقت ساكنین محله با گويه های مطرح شده در قالب  -0های گوناگون موافق می باشند.جدول 

 . دهدپرسشنامه را نشان می
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 توانمندسازي شاخصميزان موافقت ساكنين با گويه هاي  -4جدول 

 گويه ها رديف
كامالً 

 موافقم
 موافقم

نظري 

 ندارم
 مخالفم

كامالً 

 فممخال

 4 17,7 4 73,1 57,۴ موقعیت شغلی مناسب در ساری عامل مهاجرت بوده است. 1

 4 8,7 4 03,0 02,2 بخاطر درآمد و موقعیت اجتماعی بهتر به اين شهر مهاجرت كرده ام. 7

وجود فرصتهای كاری و خدمات بهتر در شهر ساری به اين شهر مهاجرت  8

 كرده ام.
24,5 1۴,0 4 15,1 4 

خدمات آموزشی و پیشرفت تحصیلی فرزندانم به شهر ساری مهاجرت بخاطر  0

 كرده ام.
54,7 8,7 4 54,8 8,7 

ام شده خدمات بهداشتی و رفاهی شهر ساری باعث مهاجرت خود و خانواده 5

 است.
۴3,3 2,3 4 17,5 8,7 

 4 2,3 15 81,5 55,2 ايم های شهر در اين محل اسكان يافتهبخاطر قیمت باالی زمین در ساير بخش ۴

 4 8,7 0,7 ۴0,8 72,۴ ايم.به علت نزديكی محل كار در اين مكان اسكان يافته 2

 4 78,3 4 83,1 83,1 ايم.به علت نزديكی به اقوام و آشنايان در اين مكان اسكان يافته 3

 

 تحليل آمار استنباطي تحقيق

شد. همچنین سطح معناداری رابطه بین متغیرها ، كه  استفاده ضريب همبستگی پیرسنجهت بررسی رابطه بین شاخصها از 

های شكلگیری و بهسازی سكونتگاه های غیررسمی هستند ، محاسبه شد. بر اساس عدد به دست آمده برای در اين جا شاخص

 سطح معناداری می توان بیان كرد كه بین دو معیار رابطه معناداری وجود دارد يا خیر . 

باشد می توان گفت بین دو متغیر رابطه معنا  45/4كه ضريب معناداری به دست آمده بیش از در صورتی  پیرسندر روش 

باشد می توان برای دو متغیر ضريب همبستگی تعريف كرد.  45/4تا  41/4داری وجود ندارد. در صورتی كه اين ضريب بین 

در صورتی كه ضريب معناداری رابطه بین دو صحیح خواهد بود.  % 75ضريب همبستگی به دست آمده در اين بازه با احتمال 

صحیح است. در روش پیرسن اگر ضريب  % 77باشد، میزان ضريب همبستگی بین آنها با احتمال  41/4متغیر كمتر از 

 همبستگی به دست آمده مثبت باشد رابطه بین دو مولفه مستقیم و اگر منفی باشد ، رابطه بین دو مولفه معكوس است . 

 خواهد داشت . 1ه هر معیار با خودش ضريب همبستگی بديهی است ك

 % 75)  45/4در جداول مورد بررسی اعدادی كه همراه با * آمده اند ضريب همبستگی بین دو متغیر مربوطه ، در سطح 

  %77)  41/4اطمینان ( معنادار است ؛ و در صورتی كه عدد همراه با  **  بیان شده باشد ضريب همبستگی در سطح 

 ینان ( معنادار است . اطم

گويه تعريف شده برای  7۴های منتخب  مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس در اين تحقیق ضريب همبستگی بین شاخص

بین آن ها به دست آورد كه ممكن است   7بررسی شاخص های شكلگیری سكونتگاه های غیررسمی و بهسازی آن، می توان 

باشند و در نتیجه ممكن است در اين روابط ، بین  41/4و كمتر از  41/4 – 45/4،  45/4سطوح معناداری اين روابط بیش از 

متغیرها همبستگی وجود داشته يا نداشته باشد. ضريب همبستگی پیرسن وجود و میزان رابطه را نشان خواهد داد ، اما به 

كدام يك متغیر وابسته است ( بر عهده  دست آوردن اين موضوع كه بین دو متغیر كدام يك بر ديگری تاثیر گذار است )

 شخصی است كه رابطه های بین متغیرها را تحلیل می كند . 
 اجتماعي و كالبدي -همبستگي شاخص اقتصادي
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است . از آن جا كه سطح معناداری از ضريب  4,445و سطح معناداری رابطه  (4,587بین اين دو معیار ضريب همبستگی )

 و یاجتماع -یاقتصاد شاخصابراين اين دو شاخص با همديگر همبستگی دارند و فرض رابطه دو بیشتر است ، بن 4,45خطای 

اقتصادی  با  –ی در اين مطالعه موردی تائید می شود . به طوريكه وضعیت كالبدی محله تحت و وضعیت اجتماعی كالبد

خص ها، شاخص بعدی نیز تغییر خواهد كرد همديگر همبستگی مثبت دارند. به عبارت ديگر در صورت بدتر تر شدن يكی از شا

 و برعكس. 

 اجتماعي و توانمندسازي -همبستگي شاخص اقتصادي

 45/4است . از آن جا كه سطح معناداری از  4,417و سطح معناداری رابطه ( 4,077*بین اين دو معیار ضريب همبستگی )

همبستگی مستقیم وجود  % 77با اطمینان ی توانمندسازو ی اجتماع -یاقتصادكمتر است بنابراين می توان گفت بین دو معیار 

ی توانمندسازبا بعد  % 77ی در محدوده ، با احتمال اجتماع -یاقتصاددارد . اين بدان معنا است كه ارتقای شاخص های 

 همبستگی مستقیم دارد.

 توانمندسازي و كالبدي  شاخصهمبستگي 

است . از آن جا كه سطح معناداری از میزان  4,444اداری رابطه و سطح معن(4,578**اين دو معیار ضريب همبستگی)

كمتر است ، بنابراين می توان گفت بین دو  4,41بیشتر است ، از آن جا كه سطح معناداری از میزان خطای  4,45خطای 

ی با احتمال توانمندساز شاخصرابطه وجود دارد . يعنی ارتقای  %77محدوده با اطمینان  یكالبدو  یتوانمندساز شاخص

 دهد.میزان همبستگی اين شاخص ها را نشان می -5جدول در محدوده خواهد شد. كالبدیموجب بهبود وضعیت  % 77

 اجتماعي، كالبدي و توانمندسازي -هاي اقتصاديميزان همبستگي اين شاخص -5جدول 

 -اقتصادي كالبدي توانمندسازي

 اجتماعي

  

*294.0 یضريب همبستگ 1 4,587**    

 -اقتصادي

 اجتماعي

 سطح معناداری  4,445 4,417

 تعداد مشاهدات 853 853 853

**295.0  1 *294.0   ضريب همبستگی 

 سطح معناداری 4,417  4,444 كالبدي

 تعداد مشاهدات 853 853 853

1 **4,578  *294.0   ضريب همبستگی 

 سطح معناداری 4,417 4,444  توانمندسازي

اد مشاهداتتعد 853 853   

 

 SWOTگيري از مدل راهبردهاي توانمندسازي با بهره

، فرهنگی –اجتماعی شود. تحلیل سوات در زمینه های در اين مرحله از تحلیل با استفاده از مدل سوات  مشخص می

 داده شده است.  محیطی و كالبدی انجام می گیرد. كه در جداول زير نشان –كاربری، اقتصادی و نظام فعالیت، مسكن، زيست 

 

 شهر ساري نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتها و تهديدها پيش روي سكونت گاه هاي غيررسمي -6جدول 
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 شاخص  

 زمينه

 عوامل بيروني عوامل دروني

 نقاط قوت

 امتياز

 نقاط ضعف

 امتياز

 فرصت

 امتياز

 تهديد

 امتياز

اجتماعي 

 فرهنگي -

همبستگی های  -

 نژادی -قومی 

ین سطح پاي - ۴/4

 فرهنگی

ديد منفی  - 10/4 جوانی جمعیت - 47/4

ساكنین شهر به 

 محله هدف

47/4 

اشتراكات زبانی   -

 مذهبی –

 43/4 نظارت مستمر پلیس - 40/4 نسبت جنسی باال  - 40/4

نظارت و كنترل  -

اعمال شده از 

 سوی ساكنین

 

0/4 

 

آشنايی كم با  -

 فرهنگ شهری

عدم جذب  -   43/4

ای سكونتگاه ه

غیر رسمی در 

 شهر ساری

43/4 

وجود فضاهای بی  -

دفاع متعدد در شب 

 وروز

47/4 

اقتصادي و 

نظام 

 فعاليت

نیروی جوان  -

 آماده به كار

عدم مهارت شغلی  - 14/4

 ساكنین 

قرارگیری شهر ساری در  - 4۴/4

نزديكی  قطب های 

جمعیتی  و صنعتی كشور و 

به تبع آن شكل گیری 

ت های شغلی برخی فعالی

 در شهر ساری 

17/4 

 

نرخ بیكاری  -

باال در سطح 

 شهر

14/4 

 

هزينه های  -

 پايین زندگی

 14/4 درآمد پايین  - 4۴/4

هزينه ی پايین  -

 زمین

نداشتن شغل  – 43/4

 رسمی

باال بودن  - 43/4

قیمت زمین و 

مسكن در  شهر  

 ساری

4۴/4 

 

ايجاد  -

خوداشتغالی 

 ازطريق فعالیت

هايی چون قالی 

 بافی

4۴/4 

 

 40/4 باال بودن بارتكفل -

وجود تنها يك  -

 بانك در سطح محله

 

47/4 

 

ندادن  -

اعتبارات مالی و 

وام توسط بانك 

ها به  ساكنین 

 محله

43/4 

دوری نسبت  -

به مراكز تجاری 

 اصلی شهر

40/4 

عدم حمايت  -

 دولتی

 

4۴/4 

 كاربري

د كاربری وجو -

درمانی )درمانگاه( 

 در سطح محله

پايین تر بودن  - 40/4

سرانه ها از حد 

استاندارد و كمبود 

شديد سرانه ی  

 انواع كاربری ها

وجود زمین های باير  - 14/4

 فراوان در اطراف محدوده

4۴/4   

مناسب بودن   -

سرانه ی راه های 

 ارتباطی

عدم توزيع  - 47/4

 متناسب كاربری ها 

40/4     

ناسازگاری بین  -

كاربری ها نظیر 

وجود دامداری و 

كارگاه در پهنه های 

 مسكونی

40/4 
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جمع 

 امتيازات

54/4 87/4 04/4 00/4 

 

 نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتها و تهديدها پيش روي سكونت گاه هاي غير رسمي شهر ساري  -7جدول

 شاخص

 زمينه

 عوامل بيروني عوامل دروني

 قوت نقاط

 امتياز

 نقاط ضعف

 امتياز

 فرصت

 امتياز

 تهديد

 امتياز

 –زيست 

 محيطي 

وجود باغات  -

فراوان در سطح 

 محله

47/4 

 

آلودگی های  -

ناشی از از وجود 

دامداری در 

مجاورت بافت 

 مسكونی

دوری از مركز شهر  - 40/4

و آلودگی های ناشی 

 از آن

عبور دكل های  - 40/4

برق فشار قوی و 

ستی ناشی مسايل زي

 از آن

40/4 

آلودگی های  -

صوتی ناشی از 

عبور موتور و 

 ماشین محله

 

47/4 

 

  

جمع اوری ناقص  -

زباله توسط شهرداری 

به ويژه در  قسمت 

 های جنوبی محله

14/4 

تخريب باغات و  -

 مزارع 

48/4 

رهاسازی  -

فاضالب در سطح 

 محله 

43/4 

 
رايط نامطلوب ش -

اكولوژيكی شهر 

 ساری

43/4 

دفع زباله در  -

 سطح محله

 

43/4 

 

 مسكن

پايین بودن  -

قیمت زمین و 

مسكن نسبت به 

 شهر ساری

 

43/4 

باال بودن بعد  -

خانوار در واحد 

 مسكونی

دسترسی به  - 40/4

 تجهیزات 

 

4۴/4 

 

پايین بودن امنیت  -

 حق 

تصرف در مسكن به 

 5/23اين علت كه 

درصد از واحدها 

 قولنامه ای هستند.

14/4 

 

تعداد كم اتاق در  -

 برابر تعداد ساكن

زيربنايی نظیر آب ،  4۴/4

برق ، گاز و تلفن ، 

 آشپزخانه و حمام

 

43/4  

پايین بودن  -

 تراكم ساختمانی

تعداد كم اتاق در  - 4۴/4

 واحد مسكونی

40/4 

حل بخشی از  -

ر معضل مسكن د

شهر ساری از طريق 

سكونت محله مورد 

 نظر

وجود بورس بازی  - 48/4

 زمین ومسكن

40/4 

 
سطح باالی  -

واحدهای 

 مسكونی شخصی

قطعه بندی  - 4۴/4

نامناسب واحدهای 

 مسكونی

40/4 

سكونت اكثر  -

 مالكین در محله 

 

 

40/4 

 

ساخت و سازهای  -

 شبانه و غیر قانونی

48/4 

 43/4كم مساحت  -
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 زيربنای مسكونی

فرسودگی مصالح  -

 ساختمانی

4۴/4 

تغییر مسكن به  -

 واحد تجاری 

47/4 

عدم مقاوم سازی  -

 واحدهای مسكونی

4۴/4 

 كالبدي

استفاده از از  -

آجر و آهن در 

 ساخت و سازها

40/4 

 

گسستگی و  -

پراكنش بافت 

 مسكونی

ارگاه نزديكی به  ك - 40/4

های تولید مصالح 

 ساختمانی

4۴/4 

 

وجود كمربندی  -

شهر در غرب محله و 

محدوديت توسعه در 

 آن سمت

43/4 

 

ريزدانگی بافت  -

 تجاری

40/4 

تدوين قوانین  -

ساخت و ساز در 

 طرح تفصیلی

40/4 

 
مسیر عبور برق  -

فشار قوی ساری از 

محدوده ی محله 

 هدف

47/4 

 
شبكه مظم  -

شطرنجی در 

برخی از قسمت 

 های بافت  محله

عدم استفاده از  - 47/4

بلوك های سیمانی 

و سنگ در ساخت 

 و ساز

47/4 

 

عدم وجود   -

 مشرفیت

فشردگی بافت  - 47/4

 شهری

47/4 

جمع 

 امتيازات 

80/4 3۴/4 8۴/4 03/4 

 7,12 7,37 

 

وضعیت استراتژيك سكونتگاه های غیررسمی شهر ساری مشخص شد.  -2و  -۴ل با توجه به امتیازهای كسب شده در جداو

 و با توجه به چهار حالت اصلی وضعیت محدوده مورد مطالعه در وضعیت تهاجمی قرار دارد . 
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 استفاده از توانمنديها براي

 استفاده از فرصتها

ی(مجاه)موقعیت ت  

 بهبود شرايط محيطي با

هااستفاده از توانمندي  

(نهاراکظهافح)موقعیت م  

هاي درونيبهبود سيستم  

يبا استفاده از فرصتهاي بيرون  

 )موقعیت رقابتی(

 كاهش نقاط ضعف و

 پرهيز از تهديدات

 )موقعیت تدافعی(

 (IFE) امتياز نهايي ارزيابي عوامل داخلي

 خ
ل

وام
 ع

ي
ياب

رز
ي ا

هاي
ز ن

يا
مت

ا
ي 

رج
ا

(
E

F
E

)
 

1 

0 

1 0 
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رسمی شهر ساری، راهبرد تدافعی  های غیردهد كه راهبرد اصلی برخورد با سكونتگاهنتايج مربوط به تحلیل سوات نشان می

باشد كه در اين ضعیت بايستی از نقاط ضعف كاسته شود و تهديدات پیشرو از میان برداشته شود. در اين راستا راهكارهای می

 شود.زير ارائه می

 : SWOTراهبردهای پیشنهادی جهت توانمندسازی محله حاشیه نشین با توجه به جدول 

 ن و زمین بـا سـاماندهی قانونی خريد و فروش و آموزش بنگاه داران؛ اصالح مقررات بازار مسك .1

 دسترسی به منابع اعتباری خرده وام به ويـژه بـرای شاغلین در بخش غیررسمی؛  .7

 های مـالی به ويژه به منظور تجمیع بخش غیررسمی برپايی مناطق ويژه كسب و كار با معافیت .8

 ال نمودن آنها در فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی؛ توجه ويژه به حقوق زنان و كودكان و فع .0

سازی و تشويق بخش خصوصـی در عرضـه واحدهای مسكونی ارزان قیمت و اعطای وام بهسـازی مسكن زمینه .5

 هـا بـه كاهش ريسك بازگشت سرمايه؛ و برقراری بیمـه كامـل سـرمايه گـذاری

ن و اقامت در برابر حق مالكیت خصوصی و برقراری سازوكارهای مشخص برای حل اخـتالف حقوق مسك .۴

 عمومی؛ 

 های ناشی از ساماندهی اسـكان غیررسمی؛ توافق در جابجايی .2

های آمـوزش حرفـه ای و كاريـابی، مراكز راهنمايی بهداشتی و تنظیم خانواده، مهد كـودك و تاكید بر پروژه .3

 احداث فضای جمعی در اين نوع سكونتگاهها؛

 ـويقی در جهـت مـديريت و نگهداری اجتماع محلی؛ تـدارك اقـدامات تش .7

 .دستیابی به فرصتهای درآمدزا از طريـق آمـوزش حرفه ای و پرداخت خرده وام .14

 

 

  گيريبحث و نتيجه
های غیر رسمی ايران اغلب بدون روی آوردن به تصرف غصبی زمین بر خالف آنچه در ديگر كشورها رايج است از سكونتگاه

شوند زمینی كه به صورت غیر قانونی و شود صاحب زمین میاز مالك آن كه با رضايت طرفین انجام می طريق خريد زمین

ی رسمی شهرها تفكیك شده است و به علت فقر اقتصادی و اجتماعی بدون رعايت ضوابط و مقررات شهرسازی خارج از برنامه

اند. شهرداری محل در ابتدا به اين نقاط شهری ايجاد شده شود و بر اين اساس كه خارج از برنامه و قوانینكشور ساخته می

ها نمايد ولی با گذشت زمان و به علت جدايی نهادهای شهرها از يكديگر، ديگر سازمانهیچگونه امكانات و خدماتی واگذار نمی

 گیرد.می نمايند و زندگی در چنین سكونتگاهی شكلی خدمات میمثل سازمان آب، برق و .... اقدام به ارائه

سكونتگاههای غیر رسمی موجود در شهر ساری نیز از اين امر مستثنی نیست و بسیاری از مشكالتی كه سكونتگاههای ساير 

يافته ها نشان دهنده آن است كه اين نوع سكونتگاهها در شهر   شهرهای ايران دارند، اين سكونتگاه ها نیز برخوردار می باشند.

اظ، اقتصادی، اجتماعی و كالبدی برخوردار نیست. به همین دلیل نیازمند ارائه راهبردهای ساری از وضعیت خوبی از لح

  راهبرها و برنامه های اجرايی ارائه گرديد. SWOTمتناسب جهت بهسازی اين وضعیت می باشد كه با استفاده از تحلیل 
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