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Abstract

Lack of attention to the structural features of informal settlements by promoting 

solutions based on partisanship in dealing with this urban problem is increasing the 

scope of the issues in these settlements. This study aims to identify the challenges of 

the Akhmakiyeh neighborhood as one of the informal settlements in Tabriz. The 

research method is descriptive-analytical, and the questionnaire, t-test, Friedman, 

and correlation tests were used to analyze the data. The data were collected using 

library studies and field research (a combination of quantitative and qualitative 

methods), and the sample size was calculated based on Cochran's formula of 378 

people. The indicators determined in this research are "Physical," "Social," 

"Economical," and "Infrastructure" indicators, respectively. The results showed that 

the Akhmakiyeh neighborhood was below average regarding structural features 

(physical, social, economic, and infrastructure). Also, the highest level of residents' 

satisfaction was related to the "social" component, followed by the "infrastructure" 

component, the physical component. Finally, the lowest satisfaction rate was for the 

"economic" component. The residents' satisfaction with the structural indicators of 

informal settlements was not the same. Other findings showed a significant and 

positive relationship between infrastructure quality and the economic quality of the 

Akhmakiyeh neighborhood.

Keywords: Informal settlement, Structural Features, Satisfaction, Akhmakiyeh 
Neighborhood, Tabriz.
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  هاي غیررسمی هاي ساختاري سکونتگاه بررسی ویژگی

  )محله آخماقیه تبریز: مطالعه موردي(

  ریزي شهري دانشگاه تبریز، تبریز، ایران ارشد برنامه کارشناسی آموخته دانش     علی اسکوئی ارس 

  

  چکیده

جزءنگريبرمبتنیراهکارهاییپیشبردباغیررسمیهاي سکونتگاهساختاريهاي ویژگیبهتوجهعدم

هدف. افزاید میها سکونتگاهایندرمشکالتدامنۀبرروزبهروزشهري،معضلاینبامواجۀدر

شهردرغیررسمیهاي سکونتگاهازیکیعنوان بهآخماقیهمحلۀهاي چالششناساییحاضر،پژوهش

ونامه پرسشروشازها دادهوتحلیل تجزیهمنظور بهوبودهتحلیلی-توصیفیپژوهش،روش. استتبریز

ازاستفادهباپژوهش،هاي داده. استشدهبرداري بهرههمبستگیوفریدمنتست، تیهاي آزمون

حجمو)هاي کمی و کیفی ترکیبی از روش(شده گردآوريمیدانیبررسیواي کتابخانهمطالعات

ایندرشدهتعیینهاي شاخص. استشدهبرآوردهنفر378معادلکوکرانفرمولبر اساسهمنمونه

تحلیلنتایج. هستند"زیرساختی"و"اقتصادي""اجتماعی""کالبدي"هاي شاخصتریتببهپژوهش،

کالبدي،(ساختاريهاي ویژگینظرازآخماقیهمحلۀکهبودآنازحاکیها نامهپرسشوها داده

ساکنانرضایتمنديمیزانبیشترینداشت وقرارمتوسطحدازتر پایین) زیرساختیواقتصاديماعی،اجت

تریتببهآنازپساجتماعی بود ومؤلفۀبهمربوطمطالعه،موردهاي مؤلفهمیاندرتبریزآخماقیۀمحلۀ

بود و»اقتصادي«مؤلفۀبهمربوطرضایتمنديکمتریننهایتدرو»کالبدي«مؤلفۀ،»زیرساختی«مؤلفۀ

هاي یافته. یکسان نبودغیررسمیهاي سکونتگاهساختاريهاي شاخصازساکنانرضایتمنديطورکلی به

ومعنادارارتباطآخماقیه،محلۀاقتصاديکیفیتوزیرساختیکیفیتبینکهدادنشانتحقیقدیگر

  .داشتوجودمثبتی
  

  .تبریزآخماقیه،محلۀرضایتمندي،ساختاري،هاي ویژگیغیررسمی،سکونتگاه:ها کلیدواژه
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  مقدمه

هاي دولت  ها و نارسایی داري شهرمدار، کاستی در چند سدة گذشته چیره شدن اقتصاد سرمایه

و بازار رسمی و نابرابري در کشورهاي درحال توسعه، مهاجرت گسترده از حواشی فقر براي 

اي بهتر به سوي مراکز ثروت شهري را در پی داشته ها و با امید به آینده برخورداري از فرصت

ها و شهرها در تأمین نیاز به مسکن و اشتغال، به گسترش  است؛ این روند با ناکارآمدي دولت

طوري که اکنون یک سوم از افراد ساکن در  دست نشین شهري انجامید، به هاي تهی سکونتگاه

-Turok & Borel(کننـد   ندگی میهاي خودانگیختۀ شهري ز شهرهاي جنوب در سکونتگاه

Saladin, 2018: 780 ،74: 1398به نقل از آشوري و همکاران.(  

کهنشانگر آن استمتحد ملل سازمانبشرحقوقعالیکمیساریايمطالعاتنتایج

کهافراديتعداد،2014سالتامتعدد،يها بخش دربشریرگ چشم هاي یشرفتپ برخالف

میلیارد1به1996سالدرنفرمیلیون750ازکردند یم ندگیزخودرويها سکونتگاه در

چیزيیعنی(شودبرابرسهرقماین2050سالتاشود یم بینی یشپ ورسیدهجهاندرنفر

،1پرتوریابیانیه) (جهاندرغیررسمیيها سکونتگاه درساکننفرمیلیارد3بهنزدیک

2016(.  

. باشند یم اي یژهو مشخّصاتدارايروستایییاهريشازاعمانسانی؛يها سکونتگاه    

اجتماعیهاي یگاهپا بامردمازمختلفیيها گروه شهري،يها سکونتگاه فضاییپراکنشدر

خصوصیاتقبیلازییها جنبه درخاصییها تفاوت کهاند یافتهاستقرارمتفاوتاقتصاديو

يها واکنش اقتصادي،لکردهايعماجتماعی،برخوردهايفرهنگ،شان مساکن کالبدي

مقیاسیدرموارداین. دهند یم نشانسیاسیمسائل  درمشارکتباالخرهوروانیورفتاري

استصادقشهريجوامعیۀکل براينیزخانواریکومسکونیواحدیکحددرکوچکتر

ومسکونیواحدهايهمۀبرايکهاستکلاینازجزئیهمنشینی یهحاش مسکنو

بهامابرشمرد،وکردتصورتوان یم آنهابهمختصخصوصیاتیآنهادرساکنارهايخانو

بهوبزرگشهرهايخصوصًاوشهرهااغلبدرغیررسمیاسکانپدیدةگستردگیدلیل

                                               
1. Protaria
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اسکانمناطقتمامیبرايپذیر یمتعم حالعیندروجامعتصویريبتوانآنکهجهت

اند  شده قائلآنهابرايراخاصیخصوصیاتقینمحّقازبرخیدادهدستبهغیررسمی

  ).48: 1399قیه،  موسی یبیحب(

شهريیزير برنامه حوزةمطالعاتدرخاصطور بهوعلومکاربرديمطالعاتدر

 درکهمعضلی. استموجودوضعشرایطشناساییمعضالت،حلجهتگامنخستین

عدماست،حاکمایرانشهرهايشهريمدیریتدروها یزير برنامه ها، گذاري یاستس

 یانه،گرا آرمان هاي یزير برنامه. استغیررسمیيها سکونتگاه موجودوضعبهتوجه

يها سکونتگاه ساکنینمشکالتتداومجزماحصلیمطالعهبدونوثمر یب ینه،پرهز

ناپایداري حاصلۀ از ناکارآمدي ساختار و عناصر  .داشتنخواهدپیدرراغیررسمی

هاي اساسی را در این  یژگیواي مناطق شهري در کشوهاي جهان سوم، ه یستمس

به نقل از روستایی و همکاران،  Nahiduzzaman, 2006: 4(ایجاد کرده است  ها سکونتگاه

1394 :3.(  

يها سکونتگاه زیرساختیواجتماعیکالبدي،اقتصادي،هاي یژگیو بررسیاهمیت

ازها سکونتگاهاینآتیوکنونیوضعیتکننده ینیتع ومهمبعدچهارعنوان بهغیررسمی

غیررسمیيها سکونتگاه هاي یژگیو دیگرکهکند یم پیدانمودپیشازبیشحیثاین

چهاردرغیررسمیيها سکونتگاه وضعیتتبعبه...) وفرهنگیحقوقی،خدماتی،روانی،(

 ساختاريابعادبهتوجهدمع. شوند یم تعریفزیرساختیواجتماعیاقتصادي،کالبدي،بعد

،ها آن کنندة یینتع يها مؤلفه کاربرديودقیقشناساییعدمنیزوغیررسمیيها سکونتگاه

دروشدخواهدغیررسمیيها سکونتگاه گسترشبامقابلههاي یاستس شکستبهمنجر

  .شدخواهدمنجرشهريفقرنمادهايشدنبارزوفضاییگسیختگیهمازبهنهایت

 ازیکیعنوان بهراتبریزشهر کالندرآخماقیهمحلهحاضر،پژوهشلحا

عنوان  محلۀ آخماقیۀ تبریز به. استدادهقراربررسیموردشهرغیررسمیيها سکونتگاه

شهر تبریز  ي غیررسمی کالنها سکونتگاهمطالعۀ موردي پژوهش حاضر، در مقایسۀ با سایر 

شهر تبریز غالبًا دربرگیرندة  ي غیررسمی کالنها اهسکونتگ. باشد یمداراي وجوه متفاوتی 
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که در  درحالی. اقشار کم درآمد شهري هستند که در ابنیۀ کم دوام و غیرمجاز ساکن هستند

ي مختلف ساختمانی همچون ها بلوكهاي غربی و شرقی،  ینزممحلۀ آخماقیۀ تبریز در 

ه در تضاد کامل با ساکنین ي لوکس و جالبی وجود دارد کها آپارتماناندیشه و پونک و 

  . اند شدهي غیررسمی این محله بنا ها سکونتگاه

یکعنوان بهآخماقیهمحلۀيها چالش بررسیبهنخستداردسعیپژوهشاین

ي ها سکونتگاههاي ساختاري  یژگیوارزیابی آنازپسوبپردازدغیررسمیسکونتگاه

اینازرفتبرونجهتراهکارهایینهایتدروغیررسمی محلۀ آخماقیۀ تبریز بپردازد

  .نمایدارائهآنانتوانمدسازيمنظور بهراهکارهاییحدالمقدوریاومعضل

  

  چارچوب نظري تحقیق

و اصطالحات متفاوتی همچون؛ سکونتگاه  ها نامپدیدة اسکان غیررسمی تاکنون با 

، 3موقتی دائم و یمهني ها سکونتگاه، 2ي افراد کم درآمدها سکونتگاه، 1غیررسمی

ي ها سکونتگاه، 6ي غیرمجازها سکونتگاه، 5ي خودروها سکونتگاه، 4ي آلونکیها سکونتگاه

، 9ي نابهنجار یا نابسامانها سکونتگاه، 8نشده کنترلي ها سکونتگاه، 7یزي نشدهر برنامه

، در بین متخصصان علوم مختلف، مورد اشاره قرار گرفته ...و 10نشین یهحاشي ها سکونتگاه

  ).58: 1398کندریان و فیروزآبادي، اس(است 

يها مهاجرتدنبالبهافرادناآگاهانهتصمیماتجۀینتغیررسمی،يها سکونتگاه

شهرسازيومعماريعالیشورايتأییدمورداصولازغفلتباکهبودهشهري-روستا

                                               
1. Informal Settlement
2. Low Income Settlement
3. Semi-Permanent Settlement
4. Shanty Town
5. Spontaneous Settlement
6. Unauthorized Settlement
7. Unplanned Settlement
8. Uncontrolled Settlement
9. Irregular Settlement
10. Marginal Settlement
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منداپیشازبیششهرهاچهرةریختگیهم بهافزایشبهونمودهمساکنساختنبهاقدام

کهاستامروزيبشردستساختناصحیحسکونتیالگويغیررسمی،اسکان. اند زده

: 1399و حکیمی،  ارسیاسکوئ(اند شدهغیررسمیسکونتیشیوهپذیرشبهمجبورسهواً

ي نکردن زیر برنامهفقر مطلق و فقر نسبی و  مقولۀی به توجهیبجۀینتاسکان غیررسمی، ). 23

فرهنگی بیشتر شهرها در  –ي اجتماعی ها مشخصهتأثیرگذاري . در محورهاي مذکور است

  . ، مشهود استشودیممشاهده  گونه قارچصورت نامنظم و  یی که بهها اسکانایجاد 

به کارگیري عنوان غیررسمی براي این گونه مساکن به دلیل نبود سازوکارهاي رسمی 

است  کمیو ستیبگذار سکونتی در شهرهاي قرن  وةیشبراي بهبود و درمان این 

ي انسان براي بقا ا عدهاسکان غیررسمی ثمرة تالش ).146: 1400و حکیمی،  ارسیاسکوئ(

اما از وقوع  ردیگیمسطح کیفیت انجام  نیتر نازلو یافتن سرپناه است که اگرچه در 

ساکنین این اجتماعات در مقایسۀ با دیگر اقشار . جلوگیري کرده است ها جرمبسیاري از 

ي کسانی هايتوانمندسطح سواد و مهارت کمتري برخوردار هستند اما نباید منکر مردم از 

خیرالدین و (با کمترین امکانات محیط زندگی خود را خلق کنند  اند توانستهشد که 

  ).36-37: 1400، مقدمیصالح

تعریف جدیدي به خود گرفته است؛  کمیو ستیباسکان غیررسمی امروزه در قرن 

در اغلب کشورهاي درحال توسعه، کاهش قدرت خرید  ختهیافسارگسافزایش نرخ تورم

ي مساکن، گروه بها اجارهي متوسط شهري و افزایش نرخ ها دهکطور ویژه  مردم به

ي پیشین مهاجران ها نسلي غیررسمی را تشکیل داده که با ها سکونتگاهجدیدي از ساکنان 

ن گذار از مهاجرت روستائیان و یا تحت عنوا توانیماین گذار جمعیتی را . تفاوت دارند

شهرها به  ي کالنا هیحاشساکنین در شهرهاي کوچک با درآمد اقتصادي نازل به مناطق 

ي قلمداد ا هیحاششهرها به مناطق  ي متوسط ساکن در کالنها دهکسوي مهاجرت اقشار 

  . نمود
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ه ي متعددي هستند که با توجه بهایژگیوي خودروي شهري داراي ها سکونتگاه

اجتماعی، (اهداف اصلی پژوهش حاضر، به چهار دسته از خصوصیات ساختاري 

  .شودیماشاره اختصار بهي غیررسمی در زیرها سکونتگاه) زیرساختی، کالبدي و اقتصادي

توجهی در شهرها و کشورها  هاي اقتصادي قابل محالت فقیرنشین شهري، منابع فعالیت

از نظر اقتصادي، ).3: 1399قل از واعظی و همکاران، به ن Ellis & Roberts, 2015(هستند 

انسان . باشد در ارتباط با رشد تکنولوژي و تحوالت صنعتی می» اي انسان حاشیه«مفهوم 

اي که در حاشیۀ اقتصاد  اي مفهومی است برگرفته از مفهوم کارگران حاشیه حاشیه

مشاغل فاقد ثبات شغلی و  آورند و این دسته از داري به مشاغل پارازیت روي می سرمایه

هاي زیر  اي به لحاظ اقتصادي داراي ویژگی انسان حاشیه. فاقد دستمزد مشخّصی هستند

  :باشد می

بیکار یا . 3. فاقد درآمد ثابت. 2. ترین گروه درآمدي شهري اغلب داراي پایین. 1

  ).53: 1370پیران، . (بیکار پنهان

عنوان  درآمد تعلّق دارند که یا به اي کمه هاي غیررسمی به گروه اغلب ساکنان اسکان

امیري و خدائی،  صالحی(کنند  هاي مختلف غیررسمی فعالیت می نیروي کارمزد یا در بخش

هاي غیررسمی، سرمایۀ  هاي اجتماعی در سکونتگاه ترین ویژگی از مهم).165: 1396

ن اعضاي یک اجتماعی است که دربرگیرندة مفاهیمی چون اعتماد، همکاري و همیاري میا

هاي غیررسمی و  هاي قومی میان ساکنین سکونتگاه وابستگی. باشد گروه یا یک جامعه می

هاي اجتماعی  همچنین هدف مشترك آنها براي بقاء در شهر رسمی، منجر به افزایش سرمایه

هاي  اسکان).25-49: 1390آبادي،  پناه شاه براتی و یزدان. (شود در میان این گروه می

تر از  هایی پایین به سبب شرایط غیرقانونی ماهیت خود، خدمات و زیرساختغیررسمی 

این خدمات شامل؛ شبکۀ ارتباطی، تأمین آب، بهداشت . سطوح حداقل و مناسب دارد

امیري  صالحی(هستند ... معابر، فاضالب، مدارس، مراکز درمانی و مراکز خرید و فروش و 

هاي غیررسمی  هاي کالبدي سکونتگاه ز ویژگیدر زیر به برخی ا). 165: 1396و خدائی، 

  :گردد اشاره می
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ایمنی و پروانۀ ساختمان، عدم استفاده از  -وساز بدون رعایت اصول فنی  ساخت

طورکلی یا عدم ارائۀ خدمات مناسب و کافی،  مصالح متعارف بادوام، کمبود خدمات، به

ي باز و سبز عمومی و فشردگی بافت و کمبود دسترسی مناسب و همچنین کمبود فضاها

. خصوصی، تفاوت چشمگیر کالبدي و فضا با بقیۀ شهر، ناهماهنگی و آشفتگی فضاي محله

ساکنان این نقاط براي دستیابی به خدمات شهري مانند ). 52: 1397جورنی،  مصطفایی(

این در حالی است . مجبورند به شهر اصلی مراجعه کنند... و درمانی -آموزشی، بهداشتی 

  . هر اصلی خود با کمبود خدمات شهري مواجه است و قادر به تحمل بار اضافی نیستکه ش

ازحد ظرفیت واقعی خدمات شهري،  برداري بیش بنابراین مشکالتی چون بهره

هاي  فرسودگی و از بین نرفتن پیش از موعد وسایل و امکانات شهري و آسیب

مرورزمان با به رسمیت شناخته اما به).64: 1392حسینی،  شاه(آید  محیطی به بار می زیست

عنوان شهر و اطمینان از امنیت تصرّف و با مذاکره و گاهی  شدن سکونتگاه غیررسمی به

تدریج خدمات و  ریزان و نیز همیاري و مشارکت، به فشار به مسئوالن و برنامه

مالکیت باوجوداین به علّت مشکالتی چون . آورند هاي مورد نیاز را به دست می زیرساخت

هاي عمرانی در  فردي و بودجه و توان مالی اندك ساکنان نقاط غیررسمی، اجراي طرح

شده در طرح شهري، تمامی  بینی ازحد پیش همچنین با مهاجرت بیش. افتد آنها به تعویق می

شود و همچنان کمبود خدمات و امکانات به چشم  ها با کاهش مواجه می سرانۀ کاربري

ها  رو در نهایت وجه مشخصۀ آن ازاین. دهد این موضوع را نشان میخوبی  خورد و به می

  ).همان(همانا کمبود شبکۀ خدمات شهري است 
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  مدل مفهومی تحقیق -1شکل 

  

  پیشینه پژوهش

هاي غیررسمی در شهرهاي  سکونتگاه«، در پژوهشی با عنوان )2017(1تسنکوا

هاي غیررسمی در  سکونتگاه شناسی به گونه» و الگوهاي تنوععوامل: پساکمونیستی

محیطی مرتبط  هاي اقتصادي، اجتماعی و زیست شهرهاي پس از کمونیسم پرداخته و چالش

نتایج حاکی از آن . روش پژوهش، بنیادي است. دهد با این پدیده را موردبحث قرار می

 ترین معضل، اغلب به دلیل فقدان عنوان مهم وساز غیرقانونی به هاي ساخت است که شیوه

، 2توجهی را در شهرهاي تیرانا هاي قابل سیستم مشخص حقوق مالکیت و فقر شهري، چالش

  .ایجاد کرده است 1و بخارست 4، تفلیس3، بلگراد2تیرانا

                                               
1. Tesenkova
2. Tirana
3. Belgrade
4. Tbilisi
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هاي فیزیکی،  مروري بر ویژگی«، در پژوهشی با عنوان )2011(و همکاران 2وکسا

مرور  هب» هاي غیررسمی اي در سکونتگاه اجتماعی، اقتصادي و رویکردهاي مداخله

هاي  اقتصادي و عوامل مربوط به گسترش سکونتگاه- هاي فیزیکی، اجتماعی ویژگی

شناسی، روش تحقیق مروري  به لحاظ روش. اند غیررسمی و رویکردهاي مداخله پرداخته

حل بهبود وضعیت  است و نتایج حاکی از آن است که رویکردهایی که توانمندسازي را راه

گیري از روش ارتقاء مشترك  دانند بایستی با بهره سمی میهاي غیرر زندگی در سکونتگاه

محیطی که  هاي فیزیکی، اجتماعی، اقتصادي، سازمانی و زیست ادغام پیشرفت(سکونتگاه 

هاي اجتماعی، مشاغل، کارکنان و  صورت مشارکتی و محلی در بین شهروندان، گروه به

  .به این مهم دست یابند) گردد مسئولین محلی انجام می

هاي غیررسمی  هاي شهري سکونتگاه ویژگی«، در پژوهشی با عنوان )2017(3لزاملا

ها و  هاي شهري ساختارهاي فیزیکی، زیرساخت به بررسی ویژگی» اندونزي 4در جاکارتاي

، کمپونگ الر 5خدمات عمومی در جاکارتا در سه سکونتگاه غیررسمی کمپونگ باندان

نتایج . تحلیلی است- روش پژوهش، توصیفی. استپرداخته 7و کمپونگ مورا بارو 6باتانگ

رضایتمندي شهروندان ساکن در سه سکونتگاه غیررسمی طورکلی حاکی از آن است که به

هاي شهري  هاي فیزیکی مسکن و زیرساخت شهر جاکارتا از خدمات عمومی، ویژگی

  .متوسط رو به پایین است

9هاي غیررسمی در اکورولنی اهعلل سکونتگ«، در پژوهشی با عنوان )2017(8ماروتوله

هاي غیررسمی  گیري سکونتگاه به بررسی علل شکل» یک اکتشاف: شهرداري متروپولیتن

هاي  نتایج حاکی از آن است که سیاست. شهر اکورولنی پرداخته است در شهرداري کالن

                                                                                                              
1. Bucharest
2. Wekesa
3. Alzamil
4. Jakarta
5. Kampung Bandan
6. Kanpung Luar Batang
7. Kampung Mura Baru
8. Marutulle
9. Ekurhuleni
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، مسائل اداري )شناسی شامل مهاجرت، شهرنشینی و جمعیت(دولت، افزایش جمعیت 

  .هاي غیررسمی هستند و متغیرهاي اقتصادي از عوامل اصلی تشکیل سکونتگاهشهرداري 

بررسی تطبیقی برخی «، در پژوهشی با عنوان )1388(نژاد و حسین اوغلی حاتمی

حصار امیر : مطالعۀ موردي(شهر تهران  هاي غیررسمی اطراف کالن ها در سکونتگاه شاخص

هاي اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی  شاخص به بررسی و ارزیابی تطبیقی» )و شهرك انقالب

تحلیلی بوده و - روش پژوهش، توصیفی. اند در مناطق حصار امیر و شهرك انقالب پرداخته

هاي  منظور آزمودن فرضیات از آزمون ها و به وتحلیل داده جهت تجزیه SPSSافزار  از نرم

نتایج . شده استبرداري  آماري تحلیل واریانس، خی دو، ضریب کرامر و ضریب فی بهره

هاي اقتصادي،  حاکی از آن است که شهرك انقالب و حصار امیر از لحاظ شاخص

هاي  تري قرار داشته و سکونتگاه اجتماعی و فرهنگی، نسبت به شهر تهران در سطح پایین

  .باشند مذکور در حال گذار از فرهنگ سنتی خود به فرهنگ شهري می

هاي  بررسی تأثیر رهیافت«با عنوان  ، در پژوهشی)1396(سبحانی و همکاران 

نمونۀ (هاي غیررسمی  اجتماعی، اقتصادي و کالبدي بر توانمندسازي اجتماعی سکونتگاه

هاي اجتماعی، اقتصادي با تأکید بر  به تعیین رهیافت» )آباد اهواز محلۀ آسیه: موردي

روش پژوهش، . اند آباد اهواز پرداخته توانمندسازي سکونتگاه غیررسمی در محلۀ آسیه

و جهت  SPSSافزار آماري  ها از نرم وتحلیل داده منظور تجزیه تحلیلی بوده و به- توصیفی

و ) چندگانه(هاي آماري همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون  آزمودن فرضیات از آزمون

نتایج حاکی از آن . برداري شد بهره SWOTهاي محله از مدل  منظور ارزیابی ویژگی به

اما بین . ایگاه اقتصادي و توانمندسازي اجتماعی روابط معناداري وجود ندارداست که بین پ

پایگاه اجتماعی و توانمندسازي اجتماعی روابط معناداري وجود دارد و در نهایت بین ابعاد 

  .کالبدي توانمندسازي اجتماعی ارتباط معناداري وجود دارد

ارزیابی سیستمی عوامل «، در پژوهشی با عنوان )1397(نیا و همکاران  ترکمن

به شناسایی عوامل » شهر مشهد هاي غیررسمی کالن گیري و گسترش سکونتگاه شکل

روش . اند هاي غیررسمی در قالب تفکر سیستمی پرداخته گیري و گسترش سکونتگاه شکل
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و  SPSSافزارهاي  ها از نرم وتحلیل داده تحلیلی بوده و جهت تجزیه -پژوهش، توصیفی 

VENSIM هاي آماري رگرسیون چند متغیره و تی  ت آزمودن فرضیات از آزمونو جه

کدام از  نتایج حاکی از آن است که هیچ. برداري شده است اي بهره تک نمونه

  .کنند هاي اقتصادي، اجتماعی، کالبدي و مدیریت جداگانه از هم عمل نمی زیرسیستم

هاي  گیري اسکان ل شکلتبیین عل«، در پژوهشی با عنوان )1398(زاده سرور و امین

آباد  محلۀ علی: مطالعۀ موردي(غیررسمی و ارائۀ راهکارهاي بهینه جهت ساماندهی آنها 

آباد  هاي غیررسمی در محلۀ علی گیري سکونتگاه به شناسایی و تبیین علل شکل» )بوکان

 ها از وتحلیل داده تحلیلی بوده و جهت تجزیه-روش پژوهش، توصیفی. اند بوکان پرداخته

اي،  هاي آماري تی تک نمونه منظور آزمودن فرضیات از آزمون و به SPSSافزار  نرم

نتایج حاکی از آن است که . برداري شده است گام و تحلیل مسیر بهره به رگرسیون گام

هاي غیررسمی در  گیري اسکان داراي بیشترین تأثیر در شکل 78/0عوامل اقتصادي با بتاي 

  .ندآباد بوکان هست محلۀ علی

 -تحلیل تأثیر عوامل اقتصادي «، در پژوهشی با عنوان )1398(قربانی و همکاران 

به شناسایی » شهر مشهد هاي غیررسمی کالن گیري و گسترش سکونتگاه اجتماعی بر شکل

شهر مشهد و  هاي غیررسمی در کالن گیري و گسترش سکونتگاه عوامل و متغیرهاي شکل

. اند ه بررسی تحلیلی دو عامل اقتصادي و اجتماعی پرداختهمعرفی این ابعاد و متغیرها و ب

افزارهاي  ها از نرم وتحلیل داده منظور تجزیه تحلیلی بوده و به -روش پژوهش، توصیفی 

SPSS  وVENSIM هاي آماري رگرسیون چند متغیره  و جهت آزمودن فرضیات از آزمون

ز آن است که عامل اقتصادي نتایج حاکی ا. برداري شده است اي بهره و تی تک نمونه

تري  تأثیر بسیار قوي) متغیرهاي درآمد اندك، خشکسالی و رکود کشاورزي و بیکاري(

.اند نسبت به عامل اجتماعی داشته
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  شناسی تحقیق روش

اي و  ها، کتابخانه باشد و روش گردآوري داده تحلیلی می –پژوهش حاضر از نوع توصیفی 

هاي  وع کاربردي است و روش پژوهش، ترکیبی از روشاین پژوهش از ن. میدانی است

اند  شده اي شناسایی گیري از مطالعات کتابخانه متغیرهاي تحقیق با بهره. کمی و کیفی است

ها، اطالعات با مطالعۀ میدانی  هاي تحقیق و آزمودن فرضیه منظور دستیابی به پرسش و به

 12، )، اقتصادي و اجتماعیکالبدي، زیرساختی(براي چهار شاخص . گردآوري شدند

نامه به روش صوري به دست آمد و پایایی نیز  روایی پرسش. زیرشاخص در نظر گرفته شد

نامه برابر با  گیري از آلفاي کرونباخ بررسی گردید که ضریب آن براي کل پرسش با بهره

  . بود 85/0

 1395مار سال جامعۀ آماري پژوهش، ساکنان محلۀ آخماقیۀ تبریز بودند که بر اساس آ

باشند  نفر می 24666شهر تبریز،  کالن 1395هاي آماري سال  مرکز آمار ایران و بلوك

با استفاده از فرمول ). 1395شهر تبریز،  هاي آماري کالن و بلوك 1395مرکز آمار ایران، (

منظور  به. شده است درصد محاسبه 05/0نفر با سطح خطاي  378کوکران حجم نمونه 

ها، همۀ محاسبات آماري با استفاده  نامه هاي تحقیق پس از تکمیل پرسش ل یافتهوتحلی تجزیه

همچنین براي نیل به هدف اصلی پژوهش مبتنی بر بررسی . انجام شد SPSS16افزار  از نرم

تست و  هاي غیررسمی محلۀ آخماقیۀ تبریز از آزمون تی هاي ساختاري سکونتگاه ویژگی

هاي غیررسمی محلۀ  اقتصادي و زیرساختی سکونتگاهبراي بررسی ارتباط میان شاخص 

بندي  منظور ارزیابی و رتبه آخماقیۀ تبریز از آزمون همبستگی اسپیرمن و در نهایت به

هاي غیررسمی محلۀ آخماقیۀ تبریز از آزمون فریدمن  هاي ساختاري سکونتگاه شاخص

  .استفاده شد

  :اند آمده) 1(در جدول  اند، شده هایی که در این تحقیق به کار گرفته شاخص
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  هاي اقتصادي، اجتماعی، زیرساختی و کالبدي در محلۀ آخماقیه شاخص -1جدول 

  .کیفیت مصالح ابنیه و معابر، نظارت شهرداري، امنیت و اوقات فراغت  کالبدي

  .وضعیت درآمد و دارایی خانوار، وضعیت شغلی، وضعیت رضایتمندي از جایگاه شغلی  اقتصادي

  .یفیت ارتباطات اجتماعی، احساس تعلق به مکان، میزان مشارکت ساکنینک  اجتماعی

کیفیت امکانات زیربنایی و زیرساختی مساکن و محله، کیفیت دسترسی به پهناي باند   زیرساختی

  .ونقل عمومی هاي حمل مناسب اینترنتی، کیفیت دسترسی به ایستگاه

: 1394؛ و حیدري و لطفی، 76- 80: 1393ژاد و همکاران، بردي آنامرادن؛82؛ 1393نجفی و همکاران، : (مأخذ

168 -164.(  

  

ها یافته

درصد زن هستند و  8/41دهندگان مرد و  درصد از پاسخ 2/58ها،  نامه بر اساس نتایج پرسش

درصد داراي تحصیالت دانشگاهی  5/0درصد زیر دیپلم و تنها  8/59از نظر تحصیالت، 

دار،  درصد خانه 4/20محصل، /درصد دانشجو 4/7درصد شاغل،  9/25همچنین . هستند

  .درصد بیکار بودند 2/30درصد بازنشسته و در نهایت  1/16

  

  شوندگان محلۀ آخماقیۀ تبریز نتایج توصیفی پرسش -2جدول 

مجردمتأهلتأهلزنمردجنسیت

270108تعداد220158تعداد

4/716/28درصد2/588/41درصد

سال به باال 6565-5555-4040-2828-18ردة سنی

61701675525تعداد

1/165/182/446/146/6درصد

تحصیالت دانشگاهیدیپلمسیکلسواد بیتحصیالت

911351502تعداد

1/247/357/395/0درصد

بیکاربازنشستهدار خانهمحصل/دانشجوشاغلشغل

98287761114تعداد

9/254/74/201/162/30درصد
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سال 8بیش از سال 8تا  5سال 5تا  2سال 2ا تا سال 1مدت اقامت افراد

1778239562تعداد

8/467/213/108/143/6درصد

350تعداد کل

100درصد کل

  ).1401مطالعات نگارنده، : مأخذ(

  

در  شدهيورآ جمعۀ پرسشنامبه  توجهباي صورت گرفته و هایبررسهمچنین طبق 

کیفیت مصالح ابنیه و معابر، نظارت شهرداري (ي کالبدي محله سه معرف ها شاخصبررسی 

گویه تدوین گشت که از این میان گویۀ اول که در ارتباط با  9با ) و امنیت و اوقات فراغت

درصد در پاسخ کم را انتخاب  4/53. ي از مصالح بادوام در مساکن استریگ بهرهمیزان 

 9/25عنی از کیفیت مصالح به کاررفته در ابنیه رضایت کمی داشتند و حدود کردند؛ ی

  .درصد بسیار زیاد را انتخاب نمودند 3/0درصد خیلی کم و تنها 

درصد گزینۀ کم،  7/53در ارتباط با میزان نظارت شهرداري بر تخلفات ساختمانی 

 ها هیگودر مورد سایر . ددرصد بسیار زیاد را انتخاب نمودن 5/0درصد متوسط و تنها  2/26

طور کل با چند درصد باال و پایین گزینۀ کم را  به دهندگان پاسخاست که  قرار نیازانیز 

ي زیاد و خیلی زیاد را انتخاب ها نهیگزتنها عدة محدودي از افراد بودند که . انتخاب نمودند

  .نمودند

و دارایی درآمد  تیوضع(ي اقتصادي سطح محله سه معرف ها شاخصدر بررسی 

گویه تدوین گشت  9با ) خانوار، وضعیت شغلی و وضعیت رضایتمندي از جایگاه شغلی

درصد در پاسخ به گویۀ نخست میزان درآمد کم را  1/65، شوندگان پرسشکه از میان 

در . درصد زیاد را انتخاب نمودند 3/1درصد خیلی کم و تنها  8/18انتخاب کردند و حدود 

 3/1درصد متوسط و تنها  8/18درصد گزینۀ کم،  2/54ایگاه شغلی ارتباط با رضایت از ج

نیز وضعیت به همین ترتیب است و  ها هیگودر مورد سایر . درصد زیاد را انتخاب نمودند

  .اند نمودهي کم و یا خیلی کم را انتخاب ها نهیگزشوندگان پرسشطورکلی اکثر  به
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وضعیت ارتباطات اجتماعی، (ي اجتماعی سطح محله سه معرف ها شاخصدر بررسی 

گویه تدوین گشت که از این میان  9با ) احساس تعلق به مکان و میزان مشارکت ساکنین

را انتخاب کردند؛ یعنی  کمیلیخدرصد در پاسخ به گویۀ چهارم  3/10، شوندگان پرسش

8/0درصد متوسط و تنها  41بسیار اندکی به محلۀ سکونت خود داشتند و حدود  خاطر تعلق

درصد  1/52ي اجتماعی ها تیفعالدر ارتباط با مشارکت در . درصد زیاد را انتخاب نمودند

در مورد . را انتخاب نمودند خیلی زیاددرصد  3/0درصد متوسط و تنها  4/25گزینۀ کم، 

شوندگان پرسشطورکلی اکثر  نیز وضعیت به همین ترتیب است و به ها هیگوسایر 

  . اند نمودهانتخاب ي کم و با متوسط را ها نهیگز

کیفیت امکانات (ي زیرساختی سطح محله سه معرف ها شاخصدر نهایت در بررسی 

زیربنایی و زیرساختی مساکن و محله، کیفیت دسترسی به پهناي باند مناسب اینترنتی و 

میان گویه تدوین گشت که از 9با ) عمومی ونقل حملي ها ستگاهیاکیفیت دسترسی به 

درصد در پاسخ به گویۀ ششم خیلی کم را انتخاب کردند و حدود  3/14، شوندگان پرسش

در ارتباط با شیوة بنایی . درصد زیاد را انتخاب نمودند 5/0درصد متوسط و تنها  2/30

این  توجه جالبدرصد متوسط و نکتۀ  1/24درصد گزینۀ خیلی کم،  63اصولی و مهندسی 

و یا خیلی زیاد را انتخاب نکردند و این گزینۀ زیاد  شوندگان پرسشکدام از  است که هیچ

دال بر وضعیت بغرنج محلۀ مورد مطالعه از لحاظ برخورداري از شیوة بنایی اصولی و 

طورکلی اکثر  نیز وضعیت به همین ترتیب است و به ها هیگودر مورد سایر . باشدیممهندسی 

.اند نمودهي کم و یا متوسط را انتخاب ها نهیگزشوندگان پرسش

ي اقتصادي، اجتماعی، کالبدي و زیرساختی محلۀ آخماقیۀ هایژگیومنظور بررسی هب

  .ي شدریگ بهرهتستیتتبریز از آزمون 
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  ي کالبدي، اقتصادي، اجتماعی و زیرساختیهایژگیووضعیت محلۀ آخماقیه از نظر  -3جدول 

%95فاصلۀ اطمینان 
اختالف 

میانگین

سطح 

معناداري

درجۀ 

آزادي
t

 انحراف

معیار
میانگین کران شاخص

باال

کران 

پایین

84/0- 96/0- 90/0- 000/0 377 30 - 58/0 09/2 کالبدي

98/0- 09/1- 03/1- 000/0 377 04/37- 54/0 96/1 اقتصادي

61/0- 72/0- 66/0- 000/0 377 27/23- 55/0 33/2 اجتماعی

83/0- 93/0- 88/0- 000/0 377 15/36- 47/0 11/2 ساختیزیر

).1401مطالعات نگارنده، : مأخذ(

  

که میانگین  میکنیمدر جدول مربوط به آزمون تی براي شاخص کالبدي، مالحظه 

از مقدار  -90/0شده است که به میزان  09/2به شاخص کالبدي، برابر  افتهیاختصاصامتیاز 

معناداري شده و سطح  -30است و آمارة آزمون تی برابر  تر کوچک) 3(مورد آزمون 

% 95و ضریب اطمینان % 5این آزمون با خطاي  ازآنجاکهشده است و  000/0آزمون برابر 

و فرض صفر رد شده و نشانگر این است که شاخص کالبدي در محلۀ  ردیگیمانجام 

براي شاخص اقتصادي، مالحظه . از مطلوبیت متوسط قرار دارد تر نییپاآخماقیه در سطح 

شده که به میزان  96/1به شاخص اقتصادي، برابر  افتهیاختصاصتیاز که میانگین ام میکنیم

شده و سطح  - 04/37است و آمارة آزمون تی برابر  تر کوچک) 3(از مقدار آزمون  -03/1

و ضریب % 5شده است و ازآنجاکه این آزمون با خطاي  000/0معناداري آزمون برابر 

که شاخص اقتصادي در محلۀ  گرددیمگونه اذعان  و این ردیگیمانجام % 95اطمینان 

  .از مطلوبیت متوسط قرار دارد تر نییپاآخماقیه در سطح 

از مقدار آزمون  66/0شده که به میزان  33/2در ارتباط با شاخص اجتماعی، برابر   

شده و سطح معناداري آزمون برابر  - 27/23است و آمارة آزمون تی برابر  تر کوچک) 3(

اظهار نمود که شاخص اجتماعی در محلۀ آخماقیه در  توانیمراین بناب. شده است 000/0

از مطلوبیت متوسط قرار دارد و در نهایت شاخص زیرساختی را مالحظه  تر نییپاسطح 

است  تر کوچک) 3(از مقدار آزمون  - 88/0شده که به میزان  11/2که میانگین آن  میکنیم
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. شده است 000/0ناداري آزمون برابر شده و سطح مع - 15/36و آمارة آزمون تی برابر 

از  تر نییپااذعان نمود که شاخص زیرساختی در محلۀ آخماقیه در سطح  توانیمبنابراین 

آیا بین کیفیت زیرساختی و کیفیت  "در ارتباط با اینکه .مطلوبیت متوسط قرار دارد

استفاده  از روش محاسبۀ ضریب همبستگی "اقتصادي محله رابطۀ معناداري وجود دارد؟

.شودیمدر نظر گرفته % 5و مقدار خطا برابر % 95ضریب اطمینان برابر . شودیم

  

  بررسی رابطۀ کیفیت زیرساختی و کیفیت اقتصادي محلۀ آخماقیه -4جدول 

  نتیجه  کیفیت زیرساختی  شرح

  همبستگی بسیار قوي  96/0= ضریب همبستگی  کیفیت کالبدي

  ۀ معنادارتأیید رابط  000/0= سطح معناداري 

  فقدان رابطه  129/0= ضریب همبستگی  کیفیت اجتماعی

  رابطۀ معنادار دییتأ عدم  812/0= سطح معناداري 

  همبستگی بسیار قوي  95/0= ضریب همبستگی  کیفیت اقتصادي

  تأیید رابطۀ معنادار  000/0= سطح معناداري 

  ).1401مطالعات نگارنده، : منبع(

  

که بین دو عامل کیفیت  شودیمبستگی، مالحظه با توجه به مقدار ضریب هم

همبستگی از نوع مثبت وجود دارد و سطح  95/0زیرساختی و کیفیت اقتصادي به میزان 

که  میریگیم، بنابراین نتیجه باشدیم% 5و کمتر از خطاي  000/0معناداري آزمون برابر 

ت اقتصادي محلۀ بین کیفیت زیرساختی و کیفی% 95فرضیۀ صفر رد شده و با احتمال 

رابطۀ بین . آخماقیۀ، ارتباط معنادار و مثبت وجود دارد و شدت این ارتباط بسیار قوي است

کیفیت زیرساختی و کالبدي نیز ارزیابی شد که نتایج گویاي این مطلب است که؛ مقدار 

 96/0ضریب همبستگی بین دو عامل کیفیت کالبدي و کیفیت زیرساختی به میزان 

و کمتر از خطاي  000/0وع مثبت وجود دارد و سطح معناداري آزمون برابر همبستگی از ن

، بنابراین بین کیفیت کالبدي و کیفیت اقتصادي محلۀ آخماقیه، ارتباط معنادار و باشدیم% 5

مثبت وجود دارد و همچنین رابطۀ بین کیفیت زیرساختی و اجتماعی نیز مورد ارزیابی قرار 
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 129/0است که مقدار ضریب همبستگی بین دو عامل مذکور گرفت که نتایج نشانگر آن 

گفت فقدان رابطه بین  توانیمبوده و در واقع همبستگی بسیار ناچیز بوده و به عبارت بهتر 

دو عامل کیفیت زیرساختی و اجتماعی وجود دارد و سطح معناداري آزمون هم برابر 

بنابراین . باشدیمرابطۀ معنادار  دییتأ معدبوده و دال بر  05/0است که بسیار بیشتر از  812/0

  .بین کیفیت زیرساختی و اجتماعی رابطۀ معناداري وجود ندارد

  

ي غیررسمی محلۀ آخماقیۀ تبریزها سکونتگاهي ساختاري هایژگیوي بند رتبه

ي غیررسمی میان ها سکونتگاهي ساختاري هایژگیوبا توجه به هدف تحقیق که بررسی 

مقیاس کالبدي، اجتماعی، اقتصادي و زیرساختی با توجه به  4یه و نیز ساکنان محلۀ آخماق

ي از ریگ بهره، با اند شدهيبند طبقهبر اساس طیف لیکرت  شوندگان پرسشي ها پاسخ

ي بند رتبهمنظور ارزیابی و  به عبارت بهتر از آزمون فریدمن به. آزمون فریدمن ارزیابی شد

. است 1-5دامنۀ میانگین . ي شدریگ بهرهتبریز  ي ساختاري در محلۀ آخماقیۀها شاخص

، به شاخص )89/2(حاکی از آن است که باالترین میانگین رتبه،  ها رتبهمقایسۀ میانگین 

ي ساختاري ها شاخصشاخص در میان  نیتر مهماجتماعی تعلق دارد و بدین معناست که 

. ص اجتماعی بوده استي غیررسمی از نظر ساکنین محلۀ آخماقیۀ تبریز، شاخها سکونتگاه

شاخص : هستند رو روبهي دیگر به ترتیب ها شاخصنیتر مهمبعد از شاخص فوق، 

  ). 16/2(و شاخص اقتصادي ) 42/2(، شاخص کالبدي )52/2(زیرساختی 

برابر با  آمده دست بهمقدار مجذورکاي . بیانگر معناداري آماري است) 5(جدول 

آزمون فریدمن نشان ). P>05/0(قرار دارد  05/0است که در سطح خطاي کمتر از  48/65

ي غیررسمی در محلۀ آخماقیۀ ها سکونتگاهي ساختاري ها شاخصکه میزان اهمیت  دهدیم

به ) 6(و ) 5(در جداول ). 48/65= ، مجذورکا =P ،2df>05/0. (تبریز، متفاوت بوده است

  .است دهش اشارهها شاخصي بند رتبهترتیب به نتایج آزمون فریدمن و به 
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  آمار آزمون فریدمن -5جدول 

378  N

48/65  Chi-Square  

3  df  

000/0  Asymp.Sig.  

  ).1401مطالعات نگارنده، :آخذم(

  

  ها شاخصي بند رتبه-6جدول 

  ها شاخص  ها رتبهمیانگین 

  اجتماعی  89/2

  زیرساختی  52/2

  کالبدي  42/2

  اقتصادي  16/2

  ).1401مطالعات نگارنده، : أخذم(

  

  گیري بحث و نتیجه

ویژه در  ي خودروي شهري بهها سکونتگاهي ساختاري هایژگیوبررسی و ارزیابی 

اقشار  ها سکونتگاهچراکه اغلب ساکنین این . بسیار حائز اهمیت است شهرها کالن

در این . اند مواجهجوامع شهري هستند که همواره با مشکالت بغرنج بسیاري  ریپذ بیآس

ي در ارتباط با اسکان ا نهیریدز، یکی از شهرهایی است که سابقۀ شهر تبری میان کالن

شهر تبریز  ي خودروي شهري در کالنها سکونتگاهضرورت توجه به مسئلۀ . غیررسمی دارد

ایران، بیشترین میزان مواجهۀ  شمال غربکه در منطقۀ  کندیماز این حیث بیشتر نمود پیدا 

بنابراین پژوهش حاضر بر . باشدیمبه شهر تبریز ي غیررسمی مربوط ها سکونتگاهبا پدیدة 

ي غیررسمی ها سکونتگاهعنوان یکی از  ي محلۀ آخماقیۀ را بهها چالشآن بوده است تا 

  . شهر تبریز مورد بررسی قرار دهد کالن
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عنوان مطالعۀ موردي پژوهش حاضر  در ارتباط با علت انتخاب محلۀ آخماقیۀ تبریز به 

شهر تبریز  ي غیررسمی کالنها سکونتگاهة هدف برخالف سایر گفت که محدود توانیم

ي مختلف، تمامی اقشار جمعیتی ساکن در آنها جزو ساکنین کم برخوردار نبوده ها پهنهدر 

ي غیررسمی ها سکونتگاهي با ا هیتسمتنها هیچ وجه  نه ها سکونتگاهو همچنین برخی از 

محالت ولیعصر، فروغی، (شهر تبریز ي مدرن و لوکس شرق ها سکونتگاهنداشته بلکه با 

  .کنندیمبرابري ...) میرداماد، زعفرانیه و 

به  "تضاد طبقاتی"ي تحت عنوان ا مقولهشهر تبریز،  ي غیررسمی کالنها سکونتگاهدر 

اما  باشندیمي پایین درآمدي جامعه ها دهکچرا که اغلب ساکنین جزو . خوردینمچشم 

و در موارد  دهدیمشدت خود را نشان  یز تضاد طبقاتی بهکه در محلۀ آخماقیۀ تبر درحالی

ي لوکس و مجهز به مصالح ها ساختماني مجاور در محله تلفیقی از ها ساختمانمتعددي 

با نماهاي آجري  کاره مهیني ها ساختماندرجۀ یک و بادوامی همچون بتن آرمه و 

 12شاخص،  4از  يریگ بهرهپس بنابراین، پژوهش حاضر با . باشندیمشده بیتخر

ي غیررسمی محلۀ ها سکونتگاهي ساختاري هایژگیوگویه به بررسی  36زیرشاخص و 

  . آخماقیۀ تبریز پرداخته است

ي ساکنین محلۀ آخماقیۀ تبریز مند تیرضاطورکلی میزان  نتایج پژوهش نشان داد که به

میان به ترتیب  که در این باشدیم) 12/2(از حد متوسط  تر نییپاي ساختاري ها شاخصاز 

و اجتماعی ) 96/1(ي اقتصادي ها شاخصي مربوط به مند تیرضاکمترین و بیشترین میزان 

ي ها سکونتگاهي ساختاري ها شاخصنتایج حاصل از بررسی ارتباط . باشدیم) 33/2(

غیررسمی محلۀ آخماقیۀ تبریز با یکدیگر حاکی از آن است که هر سه شاخص زیرساختی، 

که بین شاخص  ي داراي همبستگی بسیار قوي با یکدیگر بوده اما درحالیکالبدي و اقتصاد

  . زیرساختی و اجتماعی رابطۀ معناداري وجود نداشت

ي ها شاخصبه بیان بهتر، بهبود وضعیت شاخص اقتصادي منجر به بهبود وضعیت  

و یا بالعکس ولی بهبود وضعیت شاخص زیرساختی در  گرددیمزیرساختی و اجتماعی 

ي بند رتبهمنظور  د و یا تضعیف وضعیت شاخص اجتماعی تأثیري ندارد و در نهایت بهبهبو
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نتایج حاکی از آن . ي شدریگ بهرهي ساختاري از آزمون فریدمن ها شاخصمیزان اهمیت 

به  ازآن پسبیشترین رتبه را داشته است و ) 89/2(بود که بعد اجتماعی با میانگین رتبۀ 

در رتبۀ سوم و در نهایت ) 42/2(در رتبۀ دوم، بعد کالبدي ) 52/2(ترتیب بعد زیرساختی 

  .در رتبۀ آخر قرار دارند) 16/2(بعد اقتصادي 

ي ها تیاولوبه ترتّب  توانیماز نتایج پژوهش حاضر  شده برگرفتهتوجه  از نکات قابل

ي غیررسمی محلۀ آخماقیۀ تبریز اشاره ها سکونتگاهي ساختاري در میان ساکنین ها شاخص

شاخص در میان دیگر  نیتر مهمعنوان  ي پیشین عمدتًا عامل اقتصادي بهها پژوهشدر . ردک

که در این پژوهش، عامل اقتصادي  درحالی شدیمبه لحاظ میزان اهمیت معرفی  ها شاخص

 آمده دست بهنتیجۀ . در رتبۀ آخر قرار گرفته است شوندگان پرسشبه لحاظ اهمیت از نظر 

اقتصادي -ي اجتماعیها طبقهراکه ساکنین در محلۀ آخماقیۀ تبریز از دور از انتظار نبود چ

گفت تقریبًا نیمی از جمعیت را اقشار مرفه اجتماع  توانیممتنوعی هستند که در میان آنها 

  .اند دادهشهري به خود اختصاص 

به لحاظ پایین بودن میزان ) 2017(نتایج پژوهش حاضر با پژوهش الزامل 

، ها سکونتگاهي ساختاري این ها شاخصي غیررسمی از ها سکونتگاهن ي ساکنامند تیرضا

و ) 1398(ي سرور و امین زاده ها پژوهشمشابه است و وجه تشابه دیگر این پژوهش با 

ي مذکور، عوامل اقتصادي ها پژوهشدر این است که در ) 1398(قربانی و همکاران 

و در پژوهش حاضر با  اند داشتهی ي غیررسمها سکونتگاهي ریگ شکلبیشترین تأثیر را در 

ي ساکنان معطوف به عامل اجتماعی است اما در نقطۀ مند تیرضااینکه بیشترین میزان 

عنوان  که این مهم به باشدیممیزان رضایتمندي در ارتباط با عامل اقتصادي  نیتر نییپامقابل 

  .است شده گرفتهنظردري غیررسمی ها سکونتگاهتأثیرگذارترین عامل در وضعیت کنونی 

ي غیررسمی ها سکونتگاهي ساختاري ها شاخصمنظور ارتقا  بر اساس نتایج تحقیق و به 

ي مسکن و تسهیالت بانکی ها وامبه ویژه در بعد اقتصادي  شهر تبریز به محلۀ آخماقیۀ کالن

جهت بهبود وضعیت سکونتی؛ ایجاد تسهیالت از سوي وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی 

با درنظرگرفتن بهاي ... و  "مشاغل اینترنتی"، "یخوداشتغال"ي ها تیفعالظور تقویت من به
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میان  خاطر تعلقمنظور ایجاد احساس  به. کمتر استفاده از اینترنت توجه شودتمام شدة

به مرمت معابر  شیازپ شیبساکنین نسبت به محلۀ مورد سکونتشان؛ ضروري است تا 

  .ی به فضاهاي باز تفریحی توجه گرددبخش تیفیکعمومی، احیاي میادین شهري و 

و پرهیز از شیوة  وسازها ساختاصول شهرسازي در  ارتباط با بعد کالبدي بایستی به در

مساکن تأکید  وساز ساختبنایی سنتی و همچنین استفاده از مصالح بادوام و درجۀ یک در 

ی متناسب با ستیبا...) و  اه خانه قرائت، ها کتابخانه، سراها فرهنگ(مراکز فرهنگی. شود

میزان ارتباطات و همبستگی  بودنباالبا توجه به . جمعیت موجود در محله احداث شوند

ي تشکیل شوند و در نهایت ا محلهي هاياریشورااجتماعی میان ساکنین ضروري است تا 

، ها مانساز، ...)آب، برق، گاز و (ي ا محلهي ها رساختیزدر راستاي بهبود  شودیمپیشنهاد 

و نهادهاي دولتی و خصولتی به راهبردهاي مدیریت یکپارچۀ شهري بیش از پیش  ها ارگان
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