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 چکیده

 نشگرانکبل متقا روابط و سازوکار از ناشی که است سیستماتیک و چندبعدی پدیده یک غیررسمی، اسکان موضوع

 -ر با روش توصیفیبا این رویکرد نوشتار حاض است. مدیریتی و سیاسی اقتصادی، اجتماعی، آشکار و پنهان عوامل

مکتور در  مدل با آباداسلامساماندهی سکونتگاه غیررسمی محله  در تأثیرگذار کنشگران نقش تحلیل به دنبالتحلیلی، 

و میدانی انجام شد. جامعه آماری شامل گروه متخصصین و  اینهخاابتکبا روش  هاهدادشهر زنجان است. گردآوری 

 هادادهنمونه انتخاب شد. برای تحلیل  52گلوله برفی،  گیرینمونهکه با روش نخبگان شهرسازی در شهر زنجان است 

و  SPSS افزارهایرمنبا کمک  چند بازیگر-از رویکرد تحلیل عاملی، مدل معادلات ساختاری و مدل چندموضوع

Lisrel  وMactor استفاده شد. طبق مدل معادلات ساختاری کنشگران بیشترین روابط علی را با شاخص 

-چندموضوع مدل . طبقاندداشته 15/3و کمترین روابط را با شاخص کالبدی با ضریب  42/7محیطی با ضریب زیست

 و ساکنین محله-شهرداری بین روابط لثثم ،آباداسلامساماندهی اسکان غیررسمی محله  اصلی عامل ،چند بازیگر

 این شهری کنشگری در شهرداری گاهجایبه توجه با. باشدمی شهرداری با نیز اصلی محوریت و نهادهای محلی است

 و زمین سوداگری بر که بنا تک نوسازی در نهفته انحصاری منافع تأمین به دادن اولویت داشت نظر در باید محلات

 مثل عمومی بخش نهادهای و دولت مانده وظایف کنار در موارد این گرفتن قرار با و زندمی دامن را شهری مسکن

 بیشتر حضور سبب فرسودگی، تشدید و القا بر علاوه محلات، این قبال در خود تعهدات از لتغف و شهرداری

 .شد خواهند فضا شدن غیررسمی

.ور، مکتشگرانکن، شهر زنجاناسکان غیررسمی، ساماندهی،  :هاکلیدواژه
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 مقدمه. 1

 ،1311 صرافی،) شودمییاد  سمیغیرراسکان  عنوانبهکه از آن  آلونکی اجتماعات با نابسامان و خودرو سکونتگاه

و  اسکان غیررسمیموضوع  چراکهکرد.  منتسبتوان به یک پدیده یا رویداد اجتماعی و اقتصادی و... ینم؛ را (2 .ص

و سیستماتیک است که ناشیی از سیازوکار و  چندبعدیآمد شهری، یک پدیده راکنا هایمحله ریگیشکلمتعاقب آن 

 ،همکیاران)نصیر اصیفهانی و  باشیدمی، سیاسیی و میدیریتی اقتصادیآشکار اجتماعی، روابط متقابل عوامل پنهان و 

سییاکنین مییاعی اقتصییادی موجییود در بافییت اجت -اجتمییاعی هییایظرفیت، علییاوه بییر طورکلیبییه (.0 .ص ،1332

ی و عمرانیی و همننیین، ضیعف کالبید هایبرنامیهمدیران شهری در توسیعه  توجهیبیرسمی، غیر هایتگاهونسک

 کنیدمیسمی کمک رغیر هایسکونتگاهت در فرهنگی، نیز به تداوم این وضعی-های نهادهای مدنی و اجتماعیالیتفع

رسیمی، غیر هایسیکونتگاه ری و تیداومیگبر شکل مؤثرو تبیین سازوکارهای  لذا بررسی(. 841 ، ص.5413 ،1بییرد)

هیای موجیود در منیاطق چالشدر حقیقت ا کند.در قالب نقش و عملکرد کنشگران شهری، نمود بهتری پید تواندمی

راهکیار بیرای حیل ایین  تیرینمهمپذیر نیسیت، بلکیه کالبدی امکان مسائلنها با پول و و فقیر شهری ت نشینحاشیه

این مناطق اسیت  و روابط مردم و مدیران محلی ازجملهرفتاری و کارکردی کنشگران ی ار در ساختارهمشکلات تغیی

و  غیررسیمی هایسیکونتگاهدر توانمندسیازی  روازایندارد.  هاسکونتگاهبر توانمندسازی این  مؤثریکه نقش بسیار 

را از  غیررسیمی هایسیکونتگاه نو مالی ساکناناطق کم برخوردار باید به دنبال این باشیم که موانع ذهنی، اجتماعی م

 سیازمان زیسیتمحیط برنامیه) سازیمبرطرف ، افزایش توان مالی خانوارها و ایجاد امنیت زاییاشتغال، آموزشطریق 

هیا و گیروه غیررسیمی، هایسیکونتگاهحیل مشیکلات  زمینیه دررسید لذا به نظر می(. 13 .ص ،5445 ،5متحد ملل

این در حیالی اسیت کیه اغلیب ی تعاونی دخیل هستند. خصوصی و حت ی،بخش عموم تصوربهکنشگران متعددی 

منجر بیه های موجود، باید با تلفیق ظرفیت سعه و بهسازی اسکان غیررسمیبراین باورند که کنشگران توپژوهشگران 

، راکیهچ. (31 ، ص.5418 ،3جوکیلتیوگردنید )و ارتقیاء کیفییت زنیدگی شیهری  فضایی -کالبدی هایظرفیتاحیاء 

 در توفییق کیه است برخوردار اهمیتی و حساسیت چنان از ،غیررسمی هایسکونتگاه در پردامنه و گسترده اتلاخمد

 و شیاغلان سیاکنان، شیامل مخاطیب؛ اصیلی جامعیه) حاضیر نفعانذی تمامی تعامل و مشارکت درگرو ضرورتاً آن

 هیایارگیان و شیهری میدیریت هایادهن وندان،شهر شامل مخاطب؛ عام جامعه) ناظر نفعانذی ؛(محله در رهگذران

 ،مقصیودی و بییحبی) باشیدمی( طیر  یریتیدم و اجرایی هایسازمان ارکان اجزای کلیه) مسئول نفعانذی و (دولتی

 نوسیازی اجیرای و گذاریسیرمایه در خصوصیی -عمیومی بخش به همین دلیل است که شراکت .(15 .ص ،1332

 شیمار بیه محلیات ناکارآمید احییای کلیدشیاه عمومی، و دولتی کانرا رتنظا و یتحما هدایت، با دارمسئلهمحلات 

 شهرسیازی ادبییات وارد لاتین زبان از که است ایواژه کنشگر (.111 .ص ،1333، و همکاران )محمدی رودمی

                                                            
1. Beard 

2. UNEP 

3. Jokilehto 
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 افیراد این هستند، اثرگذار شهری فرآیندهای روی بر عملاً که شودمی اطلاق افرادی به 1کنشگران است. شده

 هیایحوزه در و  قیدرت سیاسیی ؛هیای سیاسییدر حوزه ،قیدرت اقتصیادی ؛گذاریهای سرمایهحوزه در

کیه  اسیت ( معتقید1380) 5رانمین مثالعنوانبیه .هسیتند شیهر پیشیران و دارند اجتماعی رتقد اجتماعی؛

خیود  یابق یاازمان براند و سخود به سازمان وابسته یشخص افبه اهد یابیدست یکه برا اندکسانی کنشگران

ن دارنید، مشیروع بیر سیازما یکه ادعیا یاصل ی( اعضا1335) 3و جونز لیها وابسته است. طبق نظر هبه آن

منیافع  تیأمینو  کنشیگران یمنابع از سو تأمین صورتبهبرابر  یمبادله کی یبا سازمان بر مبنا هاآن یرابطه

های های مختلف در عرصیهیّتیسم به فعّالاکتیو گری یاکنش .(53 .ص ،1044 نجفی،) سازمان است یوآنان از س

های میرتبط شود. فعالیتها گفته مییر در این سامانهد تغیایجا باهدف محیطیزیستاقتصادی، اجتماعی، سیاسی و یا 

رهیای تا برگزاری کارزا مدارانسیاستها و های سرگشاده به روزنامهبا کنشگری گستره وسیعی دارند و از نوشتن نامه

)توسیلیان و  شیودبایکوت اقتصادی، راهپیمایی خیابیانی، اعتصیاب، تحصین و اعتصیاب غیذا را شیامل مییاسی، س

 کیه است معتقد مختلف، امور در شهری زندگی کنشگران فعال مداخله بر تأکید با هاروی. (3 .ص ،1331ضرتی، ح

 .ص ،1330رانمنش و مختیاری، ییا) باشید ما یشهر نیازهای و آرزوها بازتاب باید بسازیم خواهیممی که شهری نوع

)زیست غیررسمی( روابیط مییان  نوانت عتح توسعهدرحالدر مورد شهرهای کشورهای  0عبدالمالک سیمون (.504

ها و شهروندان( که با رشد سریع شهری و گسترده بخش غیررسیمی و شهرنشیینی غیررسیمی میرتبط اسیت دولت

مقررات زدایی ارضی( منطق )شیوه تولید فضایی که توسط  انعنوبه( را ی شدنروی )غیررسم 2و آنانیا گویدمیسخن 

اعمال فشار بیر  جایبهکنند تا برخی از کنشگران تلاش می (127 .ص ،1338 اجلو،امیرحکند )می، تفسیر شدهتعریف

 طورکلیهبی .(7 ، ص.4155 ،8ابیارکننید )ها برای تغییر و بازنگری در قوانین، مردم را به تغییر رفتارشان ترغیب دولت

 از انیدعبارتکیه  شوندمی معرفی و توانمندسازی اسکان غیررسمی بهسازیدخیل در کنشگران  عنوانبهچهار عامل 

 (:188 .ص ،1331، دیگرانمهران فر و )

 تأکییدسیازی توانمنددولت بر بهسازی و  هایسیاستمواد قانونی و  بر اساسمربوط که  هایسازمان. دولت و 1

 د؛زنورمی

 ؛شوندمی هابرنامهمجری وارد این  عنوانبههای مختلف مجری که ت. شرک5

 ؛شوندمیی نوسازی هابرنامهاز بیرون مناطق برای منافع اقتصادی وارد  عموماًکه  گذارانیسرمایه. 3

                                                            
1. Activists 

2. Rhenman 

3. Hill & Jones 

4. AbdouMaliq Simone 

5. Ananya Roy 

6. Obar 
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و نمیادی  عیمیااقتصادی، فرهنگیی، اجت هایسرمایه رودمیانتظار  ، قاعدتاٌمحلات. مردم ساکن و مالک در این 0

سجادی ) نهادهای غیردولتی وخیریه  مؤسساتعامل نباید از نقش  چهارالبته در کنار این . )همان( باشند بالایی نداشته

نظییر شیهرهای  هاییرهیافتبا  1متحد  برنامة اسکان بشر مللنظیر المللی بین مؤسسات و (1 .ص ،1317و صادقی، 

 ،1333)وزارت کشیور،  مقابله با تخلیه اجبیاریتصرف و  مسکن، حقوق قح(؛ 17 .ص ،1333، نژادپاک) زاغهبدون 

سازمان بهزیسیتی، بنییاد شیهید و امیور  کهطوریبه غیررسمی غافل شد؛ هایاهسکونتگدر امر توانمندسازی ؛ (3 .ص

، امیا ننیدکمی رسیانیخدمات هامحیدودهایثارگران و کمیته امداد امام خمینی ره به افراد تحت پوشش خیود در ایین 

 هایصیندوق و کننیدمی رسیانیکمکمیذهبی بیه کلییه افیراد نیازمنید تسیهیلات ارائیه داده و  هایهیئتد و مساج

در آن نقیش  کنندهشیرکتخود اهالی نیز درجهت کمک مالی به اعضای  هایخانهبرپاشده در  نهادمردم الحسنهقرض

کیارکردی و رفتیاری  هایظرفیتتحلیل  یق به بررسی وقدر این تح (.5 .ص ،1333)عبادی و فتحی،  ا داردرمؤثری 

شهر زنجان و حرکت به سمت شهر بدون محلات  آباداسلام کنشگران شهری در ساماندهی سکونتگاه غیررسمی محله

 آباداسیلام، محلیه طورکلیبه. شودمیفضایی پرداخته -در ابعاد کالبدی آفرینمشکل هایزاغه عنوانبهناکارآمد شهری 

هیزار نفیر  53082هکتیار، دارای  140در بخش شمال غربی شهر زنجیان بیا مسیاحت غیررسمی  سکونتگاه نوانعبه

. لیذا شیودمیدرصد از کل مساحت شهر را شامل  1/1که حدود  باشدمیدرصد جمعیت شهر زنجان(  0/2یت )جمع

و میدیریت  ریزیبرنامیه این محدوده در درجه اهمیتلذا با توجه به . شودمیمتراکم شناخته  کاملاًیک محله  عنوانبه

یریت محلیات ناکارآمید شیهری و و تحلییل مید اصلی تبییین هایزمینهپیش، یکی از رسدمیشهری زنجان، به نظر 

یک فرآیند بیرهم  عنوانبهدر اسکان غیررسمی  تأثیرگذار، شناسایی عوامل و نیروهای مهم و نشینیزاغهبرچیده شدن 

ان است. لذا هدف این تحقیق، دستیابی به نقش کنشگران دخیل غه در شهر زنجی شهر بدون زاهزننده تولید و ساماند

 یکیی عنوانبیه محله این شهر زنجان است. آباداسلاماز طریق مطالعات نظری و میدانی در محله  یرسمغیردر اسکان 

 بعید با نواراخ 7150 که شودمی خوانده غیررسمی سکونتگاه شهری مدیریت ازنظر زنجان، شهر فرودست محلات از

از فرآیند تکوین متن شهر، با تغییرات  ادآبماسلامتن محله  (.1332 زنجان، شهر آمارنامه)دارند  سکونت آن در نفر 3/3

مواجیه بیوده  هاآنهای بولدوزری و از میان رفتن بخشی از واژگان و ارتباط فضایی بین ، تخریبزدهشتابناگهانی و 

است که توانست از حاشیه به متن تبدیل شود. هیدف  دارمسئله هایسکونتگاهموفق از  تنها نمونه لهحاما این م ؛است

ای مطلوب بیرای ای سکونت افراد فقیر و روستایی بوده و به دلیل موقعیت خاص تبدیل به منطقهرشد چنین محلهاز 

بنا نشده بازهم در حاشیه میتن  هشدریزیرنامهبکم است که با توجه به اینکه اصولی و  چیزییکاما باز  ؛شد دادوستد

 بیازیگران اهداف به تبدیل دارمسئله هایسکونتگاه متن هاریتمدی سوء و سریع تغییرات با ترتیب بدین گیرد.قرار می

سیاماندهی اسیکان  در خصوصیی -عمیومی کنشیگران نقشاصلی تحقیق این است که  سؤال، روازاین گردید. هاآن

 است؟ بوده ر زنجان چگونههش آباداسلام هغیررسمی محل

                                                            
1. UN-Habitat 
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 شناسیروش. 2

گیردآوری اطلاعیات نییز بیا روش اسیت. تحلیلیی -یتوصیفروش  ازنظرو  ایتوسعههدف  ازلحاظاین تحقیق 

غیررسیمی شیهر  هایسیکونتگاهجامعه آماری تحقیق شامل ساکنین . انجام شدبا ابزار پرسشنامه  و میدانی ایکتابخانه

، از جامعه آماری متخصصین از روش دلفی برای توزیع پرسشنامه خصصی بودن موضوعبا توجه به ت امزنجان است ا

. در این 3بوده است 5گلوله برفیگیری نمونه صورتبهو  1غیر احتمالیگیری از نوع است. شیوه نمونه شدهتهگرفبهره 

صیاد و سیازی و اقتشیهری، شهر ییزیربرنامیهتحقیق گروه متخصصین شامل اساتید دانشیگاه، دانشیجویان دکتیری 

در میورد تعیداد  یحیقیانون صیر چیراسیتا، هی نییدر امتولی مدیریت شیهری اسیت.  هایسازمانکارشناسان ارشد 

تعیداد  ،یهیا و منیابع در دسترسیداده یآوروسیعت، زمیان جمیع ،یمتخصصان وجود ندارد و بسته بیه هیدف دلفی

در نوشتار حاضیر ایین تعیداد بیر اسیاس  .(5440 ،0لندوی) شودیرد موآنفر بر 24تا  12 نیمعمولاً ب کنندگانشرکت

 هیایمؤلفیهمبتنی بر  نیز تحقیق هایشاخص. نمونه آماری تعیین گردیدند 52محدودیت همکاری و شرایط کرونایی 

)بیه انتخیاب جامعیه آمیاری  اصیلی مؤلفیه 0در قالیب  شیهری غیررسمیساماندهی و توانمندسازی اسکان بر  مؤثر

 تائییدشیهری  ریزیبرنامهمتخصص  14روایی پرسشنامه توسط . (1 جدول) است حله دلفی(صصین در چهار مرمتخ

 است. قبولقابلکه  شد برآورد 340/4برابر  کرونباخ آلفای فرمول ایی نیز طبقپای شد.

                                                            
1. Random Sampling 

2. Snowball Sampling 

ها همه اعضا شانس نرک پینیدگی یک قضیه یا اتفاق است. در آشود که تمرکز تحقیق بر روی دگیری گلوله برفی زمانی استفاده مینمونه. 3

افرادی  شود،ا خواسته میهنو از آ شوندآن تعداد محدودی نمونه انتخاب میدر  ؛ وانتخاب شدن ندارند و شانس هر عضو هم مشخص نیست

 که ویژگی مشابه دارند معرفی شوند.

4. Windle 
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 شهر زنجان غیررسمیساماندهی و توانمندسازی اسکان  کنندهتبیین یهاابعاد و شاخص .1 جدول
 شاخص عادبا

ن اسکا

 ررسمیغی

-اجتماعی

 فرهنگی

، مشارکتی، نسبت به جامعه محل تعهدپذیری، و شناخت محله یتعلق مکان حس، تیامنی، وستگیپ

 ،گرانیبه قانون و حقوق د احترامی، سرزندگ

 اقتصادی
و  نهیزه تناسب ،نیزم تیمالکی، و ترابر یجایبهدر جا عیتسری، به خدمات شهر یدسترس، تیتنوع فعال

 مسکن خریدوفروش یوه، شدرآمد

 کالبدی

ی، خدمات هایکاربری سرانه، معابر یکاربر تیوضع، معابر یمایس، هابلوکو  هاساختمان یهراظ یمایس

درون مسکن با  یفضا تناسب، مسکن نفوذپذیری، مسکن استحکام، مسکن مساحت، مساکن شناسیزیبایی

 یمحله از مبلمان شهر یبرخوردار، لهحممعابر  مراتبسلسله، نیساکن یازهاین

 محیطیزیست
 وجود، و معابر هاخانهو فاضلاب  یسطح ایهآبدفع  تیوضع، محله یعموم بهداشتی، عیطب طیمح

 یآلودگ، ناسازگار و مزاحم هایکاربری وجود، آب شرب تیفیک، در محله یو حشرات موذ واناتیح

 کنشگران شهری
و شورای شهر  خیریه مهرانه انجمن، (NGO) نهادمردم هایسازمان) یلحم نهادهای زنجان؛ شهرداری

 هابنگاهدفاتر اسناد رسمی؛  ؛محله ساکنین ی؛خصوص بخش گذارانسرمایه ؛زنجان(

؛ 1331همکاران، و  رضازاده ؛1333، آنامرادنژاد و ملکشاهی ؛1332حیدری، ؛ 1315، صرافی؛ 1337، ؛ چیما1337 کاویانی،) مأخذ:

 (5443 ،5؛ کاستلز5410 ،1گارای ؛(1330)همکاران ؛ زنگی آبادی و 8133، و نوری کیا شیخی

 

بیا کمیک  چنید بیازیگر-مدل چندموضوعو  یر، مدل معادلات ساختاتحلیل عاملی آزموناز  هادادهبرای تحلیل 

 مشیترک وارییانس تاشیتراکا میزان عاملی تحلیل با ابتدا است. شدهاستفاده Mactorو  SPSS ،Lisrel افزارهاینرم

تحقیق با  هایمؤلفهلی بین سپس روابط ع .گردید حذف اهمیتکم متغیرهای و شد بررسی متغیرها سایر با متغیر یک

بیر سیاماندهی اسیکان  مؤثر هایشاخصاستفاده از مدل معادلات ساختاری سنجیده شد. تا میزان ارتباط کنشگران با 

چنید -ع، با استفاده از مدل چندموضوهاشاخصن و ابط علی کنشگراوربعد از مشخص شدن  گردد. تائیدغیررسمی 

 روش بررسیی و تحلییل گردیید. آباداسیلام غیررسمیندهی سکونتگاه در ساما کنشگران تأثیر، نقش و کیفیت بازیگر

 یداخلی اثیرات بیر این مدل مبتنی .است( 3پیشنهادات و اهداف اقدامات،: تعارضات و شرکا ماتریس) اختصار مکتور

 کنشیگران نیبی روابط شهری، مختلف موضوعات اهمیت و پیامدها کلان اندازهایچشم به دستیابی نظورمبه بازیگران

 .است شدهگرفته بکار آینده در بالقوه هایتناقض و اشتراکات و مؤثر

 دارد. رقیرامرکز استان زنجان در شیمال غیرب کشیور  عنوانبهدر بخش شمال غربی شهر زنجان  آباداسلاممحله 

)مرکز شیهر( درصد جمعییت 0/2) نفر 53082نیز  آباداسلامو جمعیت محله  نفر است 031714 زنجان هرجمعیت ش

را  هکتیار( 77/8183کل مساحت شهر ) درصد از 1/1 تقریباً، هکتار 140(. این محدوده با مساحت 1332آمار ایران، 

 آمارنامه شهرداری زنجیاناست و بر اساس لات شهر زنجان حترین میکی از متراکم آباداسلامی محله. شودمیشامل 

                                                            
1. Garau 

2. Castells 

3. Matrix of Alliances and Conflicts: Tactics, Objectives and Recommendations 
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 20/154بیا سکونت دارند. از سوی دیگر این محلیه  آباداسلامی هدرصد جمعیت شهر زنجان در محل 00/2(، 1338)

 .(31 .ص ،1044، )نجفی است در برگرفتهدرصد از مساحت شهر زنجان را  32/1هکتار مساحت، 
 

 

 

 ردمطالعهوموقعیت محدوده منقشه  .1 شکل

 هایافته. 3

خروجی اصلی کردن  و مشخص تأییدیی تحقیق در مرحله اول مربوط به تحلیل عاملی هایافته

 میزان ابتدا آزمون این است. در هاآنگذاری تأثیرمرتبط با موضوع تحقیق و ضریب استاندارد  هایشاخص

مدل  کیآنکه  یبراضریب، این طبق رار گرفت. ق موردبررسیبارتلت  آزمونو  KMOاعتبار با ضریب 

 بیبارتلت و ضر تیکرو آزمون یبررسلذا  .دهمبسته باشن رهایزم است متغلامعنا باشد،  یو دارا دیمف ،یعامل

(KMO )دهد که مقدارینشان م KMO مربوطه  یهاداده یعامل لیتحل یو برا بوده 2/4تر از لامربوطه، با

 آزمون پذیریتعمیماست که این عامل نیز  2/4ری نیز کمتر از ادقدار سطح معنامهمننین  .باشندیمناسب م

 آمدهدستبهباشد؛ با عنایت بر اینکه عدد می 10/5 شدهمحاسبه df2x/دار قمنماید. از طرفی می تائیدرا 

دارای  هااخصشبرای تبیین  شدهگرفتهباشد، لذا قابل استنباط است که مدل علی در نظر می 38/1از  تربزرگ

 .(5جدول ) باشدمیوئی مناسب رازش نکب
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 (KMO) بارتلتکایزر مییر اولکین و  مقادیر .2 جدول
 803/4 (KMO) یر کفایت نمونه کایزر مییر اولکینادمق

کرویت  آزمون

 بارتلت

 37/21 کای اسکوئر

 50 درجه آزادی

 444/4 سطح معناداری

 (1333ی پژوهش، هایافتهمأخذ: )

 

 زانییدهد میاست که نشان م ریجدول مربوط به هر متغ ،یخروج نیاولتحلیل عاملی، در  شدهئهاراهای یافته قطب

 هرچقدر. (3جدول است )چقدر  لیتحل در شدهگرفتهبه کار  یرهایمتغ ریبا سا ریمتغ کیمشترک  انسیوار تراکاتشا

بیه کیار  یهاشاخص ریسابا  یشتریارتباط ب یاراددهد که آن شاخص ینشان م باشد،تر لاآن در هر شاخص با زانیم

اهمییت  نقیش کنشیگرانو تبییین  غیررسیمیان اسیکجامعه آماری در مدیریت  ازنظرو  در موضوع است شدهگرفته

 مؤثرتری. درجه اهمیت مطلوب و باشد 0/4از  تربیش هاآن یعدد ریکه مقاد ییهاشاخص مرحله نیدر ابیشتری دارد. 

، درجه اهمیت مطلوب و درنتیجهدارند؛  0/4شاخص بار عاملی بالای  51که د دهنشان می سه لدارند. خروجی جدو

نقیش کنشیگران در تولیید در تبیین  توانمیرا  هاشاخصاین  ؛ ودارند غیررسمیندهی اسکان ماسا ٔ  درزمینه مؤثری

 بکار گرفت.فضای شهری بدون اسکان غیررسمی 

سیاماندهی بیشترین ارتباط و همبستگی را بیا  882/4 یعاملبار با  «امنیت»بدین ترتیب، در بُعد اجتماعی شاخص 

 هایآسییبدر وهلیه اول، امنییت و  غیررسیمیاسیکان ست. لیذا میدیریت ته اداش آباداسلاممحله  غیررسمیاسکان 

له را تحت حاجتماعی م هایشاخصسایر  توانمیو از این طریق  کاهش دهد تواندمی آباداسلاممحله اجتماعی را در 

 0/4تیر از ر عیاملی کمدارای با« احترام به قانون»؛ و «یریتعهدپذ»؛ «پیوستگی» هایشاخصدر مقابل نیز  .قرارداد رتأثی

محلیه اسیلام در  غیررسیمیساماندهی اسکان جامعه آماری،  ازنظر درنتیجه. شوندمیبودند و از چرخه تحلیل خارج 

 دیگر است. هایمؤلفه رتأثیعوامل تحت  این ؛ وفوق چندان مرتبط نیست هایشاخص

ترین ارتبیاط و همبسیتگی را بیا یشیب 713/4 بار عیاملیبا  «مسکن خریدوفروش شیوه»در بُعد اقتصادی شاخص 

عد اقتصادی، نوع معاملات در بُ غیررسمیداشته است. لذا مدیریت اسکان  آباداسلاممحله  غیررسمیساماندهی اسکان 

اقتصادی محله را تحیت  هایشاخصسایر  توانمیاز این طریق  ؛ وول کندتحم تواندمی بادآاسلاممسکن را در محله 

بود و از چرخه تحلیل خیارج  0/4 دارای بار عاملی کمتر از« یجایبهجا در تسریع»یز شاخص قابل ن. در مقرارداد تأثیر

 ان مرتبط نیست.ر شاخص فوق چنددمحله اسلام  غیررسمیجامعه آماری، ساماندهی اسکان  ازنظر درنتیجهگردید. 

و همبسیتگی را بیا ارتبیاط  بیشیترین 703/4 بار عاملیبا  «محله عمومی بهداشت»شاخص  محیطیزیستدر بُعد 

، محیطیزیسیتبُعید در  غیررسیمیداشته اسیت. لیذا میدیریت اسیکان  آباداسلاممحله  غیررسمیساماندهی اسکان 

سیایر  تیوانمیاز ایین طرییق  و بهبیود بخشید وانیدتمی آبادسیلامارا در محلیه  بهداشت و نظافت محییط عمیومی

 کیفییت»؛ «موذی حیوانات وجود» هایشاخص. در مقابل نیز دادقرار تأثیرمحله را تحت  محیطیزیست هایشاخص
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 ازنظیر درنتیجیه. شوندمیبودند و از چرخه تحلیل خارج  0/4دارای بار عاملی کمتر از « طبیعی محیط»؛ و «شرب آب

این عوامل تحت  ؛ وفوق چندان مرتبط نیست هایشاخصمحله اسلام در  غیررسمیاماندهی اسکان جامعه آماری، س

 دیگر است. هایمؤلفه رثیتأ

 بیار عیاملیبا  «ساکنین نیاز با مسکن تناسب» و 708/4با بار عاملی « مسکن استحکام»در بُعد کالبدی نیز شاخص 

داشته است. لذا مدیریت اسیکان  آباداسلاممحله  غیررسمیاسکان ا با ساماندهی رارتباط و همبستگی  نیشتریب 707/4

و از ایین طرییق  سیاماندهی کنید توانیدمی آباداسلامدر محله ازی و توسعه مسکن را در بُعد کالبدی، بهس غیررسمی

 یهاشیاخصبیل نییز ا. در مققیرارداد تأثیردر بخش مسکن محله را تحت  ویژهبهکالبدی  هایشاخصسایر  توانمی

ز چرخه تحلیل خارج د و ابودن 0/4دارای بار عاملی کمتر از « شهری مبلمان»؛ و «معابر سیمای»؛ «هاساختمان سیمای»

فوق چندان مرتبط  هایشاخصدر  آباداسلامرسمی محله جامعه آماری، ساماندهی اسکان غیر ازنظر درنتیجه. شوندمی

 ت.دیگر اس هایفهلمؤ تأثیراین عوامل تحت  ؛ ونیست

 

 عاملیبا تحلیل ساماندهی اسکان غیررسمی بر  مؤثری هاشاخص بندیرتبهو وضعیت توزیع  .3ل جدو

 پذیرتأثیر عامل  پذیرتأثیر عامل 

 اجتماعی

588/4 پیوستگی

 

 موذی حیوانات وجود

 شرب آب کیفیت882/4 امنیت

 مزاحم و ازگارسنا هایکاربری228/4 مکانی تعلق حس

 هوا آلودگی /311 تعهدپذیری

 مشارکت

 کالبدی

 هاساختمان سیمای

 معابر کاربری وضعیت سرزندگی

 معابر سیمای قانون به احترام

 اقتصادی

 خدماتی کاربری سرانه فعالیت تنوع

 مساکن شناسیییبازی شهری تخدما به دسترسی

 مسکن مساحت یجایبهجا در تسریع

 مسکن استحکام آمدرد و هزینه تناسب

 مسکن نفوذپذیری مسکن خریدوفروششیوه 

 ساکنین نیاز با مسکن تناسب زمین مالکیت

محیزیست

 طی

 محله معابر تبمراسلسله طبیعی محیط

 شهری مبلمان محله عمومی بهداشت

 - -  فاضلاب و سطحی هایآب دفع

 (1333ی پژوهش، هایافتهمأخذ: )
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ام اقد ،Lisrel افزارنرم، با استفاده از مدل معادلات ساختاری و و عوامل مؤثر بر آن تحقیق گانهپنجابعاد  هبتوجه  با

شیهر  بادآاسیلاممحلیه  غیررسیمینقش کنشگران در سیاماندهی سیکونتگاه  کنندگی بینیپیشو  یینتب انزیم یینبه تع

 ییانبودن رابطه م داریمعن ررسیبرای ب بدین ترتیب،. شده است گانهپنج هایمؤلفهروابط علی بین  تأثیرتحت زنجان 

با  گانهپنجاز ابعاد  یکمربوط به هر یهاشاخص ینبرابطه  یگر،د ییسوو از  سویکاز کنشگران  یرابعاد مختلف با متغ

محاسیبات، ر مبنیای بی. ییداسیتفاده گرد tاسیتاندارد  یهااز آماره گذاریتأثیر ریبودن مس داریمعن درنتیجهو یکدیگر 

نییز  بعیدازآن .نداداشیته 42/7با ضریب اسیتاندارد  محیطیزیستو روابط علی را با شاخص  تأثیرشگران بیشترین نک

غیررسیمی، ی اسکان سامانده ٔ  درزمینهگفت  توانمی درنتیجهقرار دارد.  11/8تماعی با ضریب استاندارد اخص اجش

در رتبیه آخیر قیرار  15/3در ابعاد کالبدی داشته باشند و این مسئله با ضیریب  توجهیقابل تأثیر اندنتوانستهکنشگران 

(، مقیدار 5شیکل آمده از مدل معادلات سیاختاری )دستبه یجنتا طرفی، طبق از نیازمند بازنگری جدی است. ؛ ودارد

x2/df لیذا قابیل اسیتنباط باشیدیم 1938از  تربزرگآمده دستعدد به ینکهبر ا یت؛ با عناباشدیم 10/5شده محاسبه ،

 دارای بیرازش «یرسیمساماندهی اسیکان غیر»مؤثر بر  یهاشاخص یینشده برای تبدر نظر گرفته یاست که مدل عل

 سرانه» هایشاخصماعی و در بُعدد اجت« مشارکت»های یرمتغ فوقنمودار  هاییافتهمبنای  بر .باشدیم بمناس ینکوئ

هسیتند. لیذا پیایین  38/1در بُعد کالبدی دارای ضریب استاندارد کمتر از  «مساکن شناسیزیبایی»؛ و «خدماتی کاربری

اسیت و  غیررسیمی هایسیکونتگاهدر ساماندهی  هاآنملکرد بر ضعیف بودن عیل دل ،هاشاخصبودن معناداری این 

نهادهیای »و « اسینادثبت مؤسسیاتو  بنگیاه» هایشاخصد. از طرفی رصورت گی رهبادراینیی اجد ریزیبرنامهباید 

 رسدمینظر  بهو  دارای نقش و عملکرد ضعیفی است ،38/1بین کنشگران با ضریب استاندارد کمتر از نیز در « محلی

 غیررسمی، ارتباط چندانی به عملکرد این کنشگران ندارد. هایسکونتگاهندهی که ساما
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 Lisrel افزارنرم با و کنشگران متغیرها بین علی روابط ساختاری معادلات مدل .2 شکل

 

شیهر  آباداسیلامغیررسیمی در محلیه  هایسکونتگاهساماندهی گذار بر تأثیرل اصلی و امبعد از مشخص شدن عو

ک از کنشیگران در مشیخص کیردن سیهم هیر یی منظوربیهزنجان و چگونگی روابط علی بین متغیرها و کنشگران، 

در قالیب  چنید بیازیگر–چند موضیوع ، از مدل شدهتعیین هایمؤلفه بر اساس شهر زنجان آباداسلامساماندهی محله 

گییری سیاخت شیهری بیر جرییان شیکل تأثیرگیذارین نیروهای این مدل برای تبی است. شدهاستفادهمکتور  افزارنرم

ساختاریافته و  ریزیبرنامهاز بازیگران در قالب  یککدامکه  کندمیبیان  و ؛است شدهاستفاده نیروهای محرکه واسطهبه

-ضوعمو چند هایمدلد. بیشتری دارن تأثیر اصلی هایپیشران بر اساسفضای کنونی  دهیشکل درروند یا فاقد طر 

 در هیاآن تکامیل کیه دارنید قرار موضوعات از تعدادی مقابل در بازیگر چند که دارند کاربرد مواقعی در یگرچند باز

 چگیونگی و هاموقعیت این از بهتر درک به دستیابی هامدل این است. هدف سخت آن بینیپیش و بوده نامعلوم آینده

اسیت. در ایین رابطیه  هاآن بین روابط و مختلف فعانذین اهداف و نفع کردن ملاحظه و محاسبه طریق از هاآن تکامل

نقش کنشگران در تقویت یا تضعیف آن توسیط  بر اساس گانهپنجابعاد یک از میزان اهمیت هر  چهار جدولماتریس 

 است. شدهمشخصپانل دلفی 
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 وزن دهی تحلیل دلفی بر اساساهداف  -ماتریس بازیگران .0 جدول
 کنشگر

 شاخص
 ریشهردا

نهاد 

 یمحل

ساکنین 

 محله

بخش 

 خصوصی

 مؤسساتو بنگاه 

 اسنادثبت
 Li سایر ادارات

 18 1 1 2 4 5 5 امنیت

 16 2 1 3 3 4 3 مکانی تعلق حس

 20 3 1 4 5 5 2 مشارکت

 17 3 1 3 4 3 3 سرزندگی

 18 3 1 4 4 3 3 فعالیت تنوع

 20 3 2 4 3 4 4 شهری خدمات به دسترسی

 13 1 1 3 4 3 1 آمددر و هزینه تناسب

 27 3 5 5 5 4 5 مسکن خریدوفروششیوه 

 24 3 4 5 5 3 4 زمین مالکیت

 19 3 1 3 4 4 4 محله عمومی بهداشت

 16 1 1 2 4 3 5 فاضلاب و سطحی هایآب دفع

 20 4 1 4 3 4 4 مزاحم و ناسازگار هایکاربری

 13 2 2 2 2 2 3 هوا آلودگی

 15 2 1 3 3 2 4 معابر بریکار وضعیت

 19 4 2 3 1 4 5 خدماتی کاربری انهسر

 20 2 3 4 5 3 3 مساکن شناسیزیبایی

 23 2 4 4 5 3 5 مسکن مساحت

 21 2 3 5 5 2 4 مسکن استحکام

 16 1 2 2 3 3 5 مسکن نفوذپذیری

 19 1 3 2 5 3 5 ساکنین نیاز با مسکن تناسب

 8 1 1 1 1 1 3 محله معابر مراتبسلسله

Di 80 68 78 68 41 47  

 (1333ی پژوهش، هایافتهمأخذ: )

 بحث. 0

 ریزیبرنامیهدیریت شهری با محورییت مکه  دهدمینشان مکتور  زارافنرمو کنشگران در  اصلی هایمؤلفهتحلیل 

، فضیایی-بدیکال هایپروژهدر قالب اقدامات و غیررسمی  هایسکونتگاهساماندهی  و دهیشکلدر  متمرکز و دولتی

و  هاشرکتبخش خصوصی در قالب و همننین  محلهو ساکنین  سایر اداراتکاری باهماست و  جانبه داشتهنقش دو

توسیعه و  موردنظر هایبرنامه تواندمی ،تولید فضای شهری بدون زاغه هایسیاستقالب در  بسازوبفروش ؤسساتم

اجیرا کنید. از طرفیی رسیازی سیتاندارد شهاصول امغایر با  زوساساختو  هاپلاکتجمیع خود را با استفاده از  محور
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مختلف،  هایمعافیتو دریافت تسهیلات و  در بدنه دولت بانفوذ وسازساختی هاشرکتبخش خصوصی در قالب 

 نقش غالب داشته است.، و ساکنین محله بعد از شهرداری 5بر اساس ماتریس بردار در شکل 

، در بخش یک، بیازیگران و گرددمیش تقسیم به چهار بخ هاشگران و پیشرانطبق ماتریس بازیگران، موقعیت کن

مسیکن،  اسیتحکام» هایپیشیران علاوه بیر آن و «ساکنین محلهو  اریشهرد» درنتیجهدوجانبه قرار دارد.  هایشاخص

فضیایی -البدیبه تحولات ک دهیشکلدوجانبه در  تأثیری با هایمؤلفه، عنوانبه« مشارکت، مسکن خریدوفروششیوه 

بایید عملکیرد دولیت در تحولیات کالبیدی هسیتند و بیرای کنتیرل غیررسیمی  هایسیکونتگاه ساماندهیلب در قا

 مسیکونی واحیدهایبخش خصوصی در سیاخت  مالکین و و همننین تخلفات توسعه زمین و مسکن هایسیاست

لیی ماننید نهادهیای مح) مردمنمایندگان -نمالکا -باید بین شهرداریهمننین،  .قرار گیرد موردبازنگریغیراستاندارد 

فضیایی و  ریزیبرنامیهسیتم همیه نیروهیا از سی ، یک تعادل کیارکردی برقیرار شیود ومحله و سرای محله( رایشو

ها نییز بایید در وسیازساختو  هیاپلاکتجمییع  و ؛توسعه زمین و مسکن به یک اندازه برخیوردار شیوند هایپروژه

مسکن نییز  خریدوفروشو  وسازساختمحله، نحوه ساماندهی ر گیرد. تا علاوه ب چارچوب ضوابط شهرسازی انجام

اختصیاص دارد. ایین بیازیگران و « غالب»موضوع -یگرانتریس نیز به بازعلاوه براین، بخش دوم ما. ساماندهی گردد

کالبیدی و  ایهریزیبرنامیهو بایید در  دارنیدغیررسیمی  هایسکونتگاهساماندهی نقش بسیار کلیدی در  هاشاخص

ان گیرد. در این رابطه، بیازیگرجدی قرار  موردبازنگریاین بخش از ماتریس  هایشاخصشهر،  اجتماعی -دیاقتصا

معیابر،  کیاربری مسیکن، وضیعیت مسیاحت»نییز شیامل  هاپیشیرانو « بخش خصوصی»این بخش ماتریس شامل 

و « دهیای محلیینها»ماننید  مل بیازیگران مسیتقل. بخش سوم نیز شاباشدمی« مزاحم، امنیت و ناسازگار هایکاربری

چهارم نیز شامل بیازیگران مغلیوب بخش  درنهایتاست و « درآمد و هزینه و تناسب حس تعلق مکانی» هایپیشران

 تناسیب» هایپیشیرانو « دفاتر اسیناد رسیمی ازجملهو تنظیم سند  خریدوفروشمرتبط با  مؤسسات و هابنگاه»مانند 

و  هامؤلفیه تیأثیراین بخیش، تحیت  هایپیشران. بازیگران و باشدمی« خدماتی کاربری و سرانه ینساکن نیاز با مسکن

محلیه  غیررسیمیساماندهی اسکان در  توجهیقابل تأثیر اندنتوانسته، ساکنین محلهشهرداری و  ویژهبهبازیگران دیگر 

 .اندودهبشهر و حتی استان متمرکز و دولتی  ریزیبرنامهو بیشتر تابع داشته باشند  آباداسلام
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 اهداف و بازیگران بین روابط نقشه .3 شکل

 

محلیه  غیررسیمیساماندهی اسیکان بازیگران و کنشگران اصلی که  دهدمیآخرین خروجی مدل نشان  درنهایت

 تأثیر های یکدیگر جهت رسیدن به اهداف خودت روابط متقابل، بر رفتار و کنشدر شهر زنجان، چگونه تح آباداسلام

سیایر  و اعمیال قیدرت در بیا اسیتفاده از نفیوذ« شیهرداری» کیه دهیدمینشیان  هابررسینه، زمی در این .گذارندمی

و ضیعف  محلیهناآگیاهی و فقیر اقتصیادی سیاکنین  واسیطهبه، غیررسیمیساماندهی اسیکان دخیل در  هایازمانس

، رسیمی بیدون اسیناد وکام با مسیاحت کیم سوده و کم استحفر هایخانهاجازه ساخت  عملکردی نهادهای محلی،

محلیه  غیررسیمیندهی اسیکان ن قبیل محلات داشیته باشید. لیذا سیاماای توسعهدر  توجهیقابلتوانسته است نقش 

باید با تجدید ساختار و اصلا  ضوابط شهرسیازی در راسیتای تولیید فضیای شیهری منطبیق بیا نیازهیای  آباداسلام

با نادیده گرفتن ضوابط شهرسیازی و پرداخیت  ودجو،س دارانایهسرم ایعدهابطه، ردر این شهروندان حرکت نماید. 

، تربزرگواحدهای  بندیقطعهتفکیک و  مسکونی با متراژ پایین و احدهایوو ساخت  خریدوفروشجریمه، اقدام به 

ن شیهرداری در ایی دهد، نقیشنشان می 0شکل که  طورهماندر این رابطه، . اندنمودهجهت رسیدن به حداکثر سود 

خصوصیی و بخش  هابنگاهاست و رابطه مستقیم و بسیار قوی با بخش خصوصی دارد. از طرفی  پررنگزمینه بسیار 

دارد و روابط ناکارآمدی با سیایر کنشیگران داشیته  آباداسلاممحله  غیررسمیدر ساماندهی اسکان  بسیار ضعیفی تأثیر

 ، یک نقیش بینیابین وهای محلی نیزنهادطرفی نقش  ازاست.  ان فوقکنشگردر عملکرد  ضعفنقطه یکاین و ؛است

مربوطه  هایسازمانجهت انتقال مشکلات موجود در محله به  واداراتمشورت با مردم به متوسط بوده است که تنها، 

ادارات محلیه، شیهرداری و سیایر  ساکنین ، مثلث روابط بینشودمیدیده  0 در شکلکه  طورهمان و ؛اندکردهبسنده 

 . از طرفی، نهادهای محلی نیز بسیار ضعیف عمل کرده است.است این مطلب مؤید، نیز یا اسکان غیررسممرتبط ب
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 در شهر زنجان آباداسلاممحله  غیررسمیساماندهی اسکان نحوه همگرایی بین کنشگران  .0شکل 

 گیرینتیجه. 5

 ییا درون نیاموزون و نشیده ریزینامهبر شکل در که تاس شهری فقر بارز هایجلوه از بودگی غیررسمی زیست

 میزان و پیشرفت و امنیت سطح خانواده، بترکی تراکم، زندگی، شرایط مالکیت، حق ازنظر و ظاهرشده شهرها اطراف

 آن بیازیگران توسیط که هستند سیاسی هایبازی تأثیر تحت هاسکونتگاه ایناست.  برخوردار متنوعی شرایط از تغییر

 شناسییزبان هیایگونیه بر اساس مطلوب گفتمانی کشف .اندگرفتهشکل مختلف هایقدرت و هاایدئولوژی بر مبتنی

 نشینحاشیه مناطق در موجود هایچالش. هاستآن واقعی معنای خوانش و تبیین به شدن نزدیک از اینشانه عنوانبه

 در تغیییر مشیکلات این حل برای اهکارر ترینمهم لکهب نیست، پذیرامکان کالبدی مسائل و پول با تنها شهری فقیر و

 بسییار نقیش کیه اسیت مناطق این محلی نمدیرا و مردم روابط و ازجمله کنشگران کارکردی و رفتاری ساختارهای

 ضیعف زائیده ،هاسیکونتگاه ایین نمیود اظهیار تیواندارد. در این رابطه، می هاسکونتگاه این توانمندسازی بر مؤثری

 مقیررات و ضیوابط در نارسیائی و شیهری ضیعیف میدیریت واسطهبه که است شهری فضایی-کالبدی ساختارهای

 هاینارسیائی و اقتصیادی ضیعف درنتیجیه محلیات ایین پوییایی عیدم علیت به ؛ وآیدمی به وجود شهرها اجرائی

 سیعهتو موانیع عنیوانبیه و کنندمین ایفا شهری توسعه در چندانی نقش محلات قبیل این مروربه فرهنگی،-اجتماعی

 -لبیدیتحولیات کا ایجیاد باهیدف. با توجه به اینکیه، کنشیگران شوندمی تبدیل شهر کالبدی و قتصادیا -اجتماعی

 بیه سرگشیاده هاینامیه در موضیوعات متنیوعی چیون نوشیتن سازیزمینهمختلف، اقدام به  هایمقیاسفضایی در 

 ریزیبرنامیهدر  توجهیقابیلش نقی نیدتوانمی ؛کننیدمی سیاسیی کارزارهیای برگزاری تا مدارانسیاست و هاروزنامه

 اسیکان تیدریجی ( بیر حیذف5412لمپیرت )رابطیه، شهری داشیته باشیند. در ایین  هایپروژهو  هابرنامهمدیریت 

 ( بیر تحکییم5417ادواردو ) و محلیات؛ و ماگالهیاس بین اجتماعی عدالت ( بر رشد5417حسن ) فاروقرسمی؛ غیر
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 محلیه بیر توانمندسیازی( 1332)دیگیران  و صیفرآبادی درنهاییترا؛ و فقی بیه تسهیلات ارائه و زمین تمالکی قانون

 .کنندمی تأکیدمشارکتی با محوریت مداخله کنشگران  درمانی، آموزشی، ماعی،اجت ،محیطیزیست صورتبه

تحلییل عیاملی،  آزمیونتخصصیی و میدانی و تحلیلی تحقییق نشیان داد کیه بیر مبنیای نظیرات پنیل های یافته

 قیانون؛ به ؛ احترامهاساختمان ؛ سیمایتعهدپذیریشرب؛ پیوستگی؛  آب موذی؛ کیفیت حیوانات های وجودشاخص

 درنتیجیهبودنید  490دارای بیار عیاملی کمتیر از  شیهری طبیعیی؛ مبلمیان ی؛ محیطجایبهجا در معابر؛ تسریع سیمای

 هاشاخصطلوبی داشته باشند. لذا این م تأثیر آبادماسلامحله  ویژهبه غیررسمیمحلات اسکان  ساماندهیدر  ندتوانمین

تند. از طرفی مدل معادلات ساختاری نییز نشیان داد کیه نیس رگذارتأثیمشکلات  یابیریشهکارکرد روبنایی داشته و در 

و ضیریب  گربیا یکیدیدر قالب روابیط علیی ، 1938 از بالاتر عاملی با بار «غیررسمی اسکان ساماندهی» هایشاخص

ندهی و حل مشکلات محلیه اسیکان چگونگی ساما منظوربه بینیپیشایی تبیین و توان نشگران،گذاری مطلوب کرتأثی

بیا  غیررسیمیبر ساماندهی اسیکان  هاآن تأثیر، تبیین روابط کنشگران و درنهایت .باشندمیرا دارا  آباداسلامیررسمی غ

 خریدوفروش شیوه مسکن، استحکام» هایپیشران آن بر هعلاو و «محله نساکنی و شهرداری»مدل مکتور نشان داد که 

 سیاماندهی قالیب در فضایی-کالبدی تحولات به دهیشکل در انبهدوج تأثیر با یهایمؤلفه ،عنوانبه «مشارکت مسکن،

 و زمیین توسیعه هایسیاسیت در دولت عملکرد باید کالبدی تحولات کنترل برای و هستند غیررسمی هایسکونتگاه

 قرار موردبازنگری غیراستاندارد مسکونی هایواحد ساخت در خصوصی بخش و مالکین تخلفات همننین و مسکن

 غیررسیمی، اسکان ساماندهی در دخیل هایسازمان سایر در قدرت اعمال و نفوذ از استفاده با «شهرداری»ا زیر؛ گیرد

 و فرسوده هایخانه ختسا اجازه محلی، نهادهای لکردیعم ضعف و محله ساکنین اقتصادی فقر و ناآگاهی واسطهبه

 داشیته محلیات قبیل نایتوسعه در توجهیلقاب نقش است توانسته رسمی، اسناد بدون و کم مساحت با استحکام کم

ساکنین محلیه در همکیاری بیا  و همکاری پیش روی تحقیق در این نوشتار عدم اعتماد هایمحدودیتبرخی . باشد

پییش  هایمحیدودیتر چهره به چهره مصاحبه با خبرگیان از دیگیر رونا و عدم حضوسویی شرایط ک از و 1ینمحقق

مطلیوب در سیاماندهی  هایشییوهدسیتیابی بیه  منظوربیه ذکرشیدهبیه میوارد  توجهبا  .ه استروی این پژوهش بود

 :رسدمی، رعایت موارد زیر ضروری به نظر غیررسمی هایسکونتگاه

 بیا  آباداسلاماجتماعی  و محیطی بالقوه هایفرصت بر مبتنی پایدار و جامع ماندهیسا یالگوواره تدوین

و  گذارانسیرمایه، امنیاهیئتگری بیا مشیارکت ه یا دفتیر تسیهیلفتر شورایاری محلد تأسیساستفاده از 

ل زنجان، اداره کی یسه نهاد استاندار یقاز طر یازموردن یبودجه یفرد تأمینو همننین  معتمدین محله

 زنجان ین و شهرداراستان زنجا یازشهرس و راه

 با توجه بیه وجیود  زا و خودشکوفاییی درونرشد اقتصادی در جهت سوق محدوده به سمت توسعه

خدماتی، مسکونی و فضیای -های تجاریاز طریق ایجاد کاربری شهید مدنی متریبیستمحور تجاری 

                                                            
 زا بوده است. یوی چالشریزی دکوراتکار برنامه واقعی زمینه و قدرت _ عمل و گفتار بین طبق مصاحبه فاصله .1
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 سینجیامکان عیاتمطال مکمیل سیند یتهییه ون آن؛ای بایر واقع در محدوده و ییا پیرامیهدرزمینسبز 

تقوییت  تجیاری؛ ریمحیو شیهر زنجیان بیه آباداسیلام یدیگر محیدوده معابر از یکی تبدیل اقتصادی

کارآفرینی و کیارآموزی بیا  هایدورهو  ایو حرفهفنی  هایآموزشهای شغلی ساکنین از طریق مهارت

 توجه به ظرفیت اجتماعی و فرهنگی محله

 قابیل هیایزمین از جیوییبهره بیا اصلی کنشگران توسط محدوده، اراضی و هامینز توسعه رگیریکابه 

از طرییق  محیطیی و جمعیتیی مشیکلات ویژهبیه و محیدوده مشکلات از جوییچاره جهت در توسعه

 میؤثراز طریق اعمال و اجرای دقیق و  ریزیمورد برنامهی عملکردی محدودهتوسعه و بهبود کالبدی و 

 یرامیونواقع در محیدوده و پ و یربا هاییناستفاده از زم یاجازه زآفرینی؛ی باو برنامه های الگویاستس

توسیط بخیش  یگیرد یادر منطقه عوضما به ینزم یارائه یاو  یدخر یقاز طر ی،آن به بخش خصوص

شیراکت  یمشخص برا الگویی یقمنطقه و تدق یو شهردار ی، بخش عموموزارتخانه ی،دولت ی،حکومت

مثیل احیدا  ) یمحلی یمحل در جهت گسترش بازارها یرامونپ یربا یاز اراض ادهها؛ استفینزم یندر ا

 1بازارچه(

 بیا میذاکره بیرای تسیهیلگر نقیش تعرییف و بیومی نهادهای قالب در محدوده کنشگران جایگاه تعیین 

 ننفیوذا ذی و اندخلیذی اختلیاف و تعارضیات از جیوییچاره برای شهری مدیریت و زمین صاحبان

از  یازهیان و پیگییریو درخواسیت  یازسینجیمیردم در ن یقدرتمند یشبه افزا یق کمکمحدوده از طر

نقیش در  یمشابه بیا اعطیا ینهاد یا یاریمحل در قالب شورا یشورا تأسیس، لازمه هایآموزش یقطر

آتیی  برای تحقیقات برخی موضوعات پیشنهادی در چارچوب تحقیق حاضر. آباداسلامینی بازآفر یندفرآ

 ل خواهد بود:به شر  ذی

 در بازتولید فضای غیررسمی شهر هادولتگفتمان  -

 ر مشارکت دکوراتیوی تا مشارکت خودانگیختهنقد تولید فضای شهری از منظ -

بیا  شیهری دارمسیئله هایسیکونتگاهفضیا /میتن نظم تولید در قدرت مدیریت و انتقادی گفتمان -

 5CWSرویکرد 

 .رد حق به شهریت شدن با رویکرسم در سایهت غیررسمیتبیین  -

                                                            
بهمن مطر  و  55م و باند جدید بزرگراه شهر زنجان تحت عنوان باند قدی دآّبا  بازارچه در پیرامون محله اسلامذکر است طر  احداابلق .1

 های اجرایی مواجه است.در حال حاضر با مشکلات حقوقی بین دستگاه

2. City without Slums 
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