
  1390 تابستان،  76های جغرافیای انسانی، شماره   پژوهش
  85-97. صص

 ها در ساماندهی و توانمندسازی بندی اولویتها و سطح بررسی شاخص
  )استان گلستان(آباد کتول  محله جنگلده، شهر علی

  آبادی ـ استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه یزد شاهعلیرضا زارع 
  محمد سلیمانی مهرنجانی ـ استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه تربیت معلم تهران

  ریزی شهری، دانشگاه یزد ـ کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ∗ابوالفضل زنگانه
  مهندس احمد زنگانه ـ مربی گروه جغرافیا، دانشگاه تربیت معلم تهران
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  چکیده
آباد کتول است که در زمان حاضر بر اساس  محله جنگلده یکی از سه هسته روستایی شهر علی

این محله اکنون . شود های موجود، به عنوان سکونتگاهی نامتعارف شناخته می  معیارها و شاخص
ای مواجه است  محیطی و کالبدی با مشکالت عدیده نگی، زیستدر بعد اجتماعی، اقتصادی، فره

بنـدی عوامـل و    تحقیـق حاضـر بـا هـدف اولویـت     . و به ساماندهی و توانمندسـازی نیـاز دارد  
روش ایـن تحقیـق   . های ساماندهی و توانمندسازی جنگلده انجام صورت گرفته است شاخص

تحلیـل  "آوری شده و بـا تکنیـک    عاطالعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جم. پیمایشی است
بر اساس نتـایج تحقیـق، عامـل تفریحـی ـ      . مورد بررسی قرار گرفته است "عاملی اکتشافی

درمانی در اولویت نخست، عامل مشـارکتی ـ بهداشـتی در اولویـت دوم، عامـل اجتمـاعی در       
امل مذهبی اولویت سوم، عامل رضایتمندی در اولویت چهارم، عامل کالبدی در اولویت پنجم، ع

ـ آموزشی در اولویت ششم، و عامل اقتصادی در اولویت هفتم است که باید در تـدوین برنامـه   
  .ساماندهی و توانمندسازی محله جنگلده در نظر گرفته شود

  .های نامتعارف، ساماندهی، توانمندسازی، محله جنگلده سکونتگاه: ها واژه کلید
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  مقدمه
مـوج اول، شهرنشـینی ناشـی از    : عمده و مهم در روند شهرنشینی جهان رخ داده اسـت از انقالب صنعتی تاکنون دو موج 

؛ و موج دوم، شهرنشینی شتابان در منطقه آسیا و 1950تا  1750های  انقالب صنعتی در اروپا و امریکای شمالی طی سال
پور و اسـدی،   برک(افزایش یافته است  ای کمتر از یک نسل، تعداد شهرنشینان به دو برابر افریقا بوده که در آنها با فاصله

ویژه در کشورهای در حال توسعه، شهرها را بـا   گسترش شهرنشینی شتابان پیامدهای گوناگونی داشته و به). 8-7، 1388
از جملـه  ) در اشـکال مختلـف  (های نامتعـارف   های گوناگونی مواجه کرده است که سکونتگاه مشکالت و مسائل و چالش

این  2003های فقیرنشین به جمعیت شهری در جهان در سال  عالوه بر این، نسبت جمعیت سکونتگاه. موارد مهم آنهاست
درصد، کشورهای در  6/9درصد، کشورهای در حالِ گذار  5/4در کشورهای پیشرفته این رقم . کند وضعیت را آشکارتر می

 گونه اینمهار پیامدهای ). 29، 1388ست، ایراندو(درصد گزارش شده است  6/31درصد، و در سطح جهان  43حال توسعه 
ها و مجادالت علمـی وسـیعی    های شهرنشینی امروز است که در ایران نیز به بحث رشد شهری و چیرگی بر آن، از چالش

  .دامن زده است
جـا   ابهای را، از ج اند و طیف نسبتاً گسترده های نامتعارف شهری تاکنون بسیار متفاوت بوده های برخورد با بافت شیوه

؛ زیـاری و  1385نـوذری،  (گرفته تا اجرای راهکارهایی در جهت ساماندهی و توانمندسازی ) 1385تیرداد، (کردن ساکنان 
های بهبود شهری به منظـور اصـالح و    ای از طرح و اجرای مجموعه CWS1، اجرای طرح )1388؛ زنگانه، 1388نوذری، 

  .گیرد ، دربرمی)63، 1383هارش، و  ADB, 2004, 262(ها و خدمات  ارتقای زیرساخت
تـوان عمـدتاً در قالـب چهـار دیـدگاه نظـری        های غیرمتعارف شهری را مـی  برخوردهای صورت گرفته با سکونتگاه

ایـن تحقیـق در چـارچوب دیـدگاه     . وابسـتگی ) 4اقتصاد سیاسـی؛ و  ) 3رادیکالی؛   )2لیبرالی؛ ) 1: بندی و توجیه کرد دسته
بدین ترتیب در فرایند این تحقیـق  . این رو کانون توجه آن، ساماندهی و توانمندسازی بوده است لیبرالی انجام گرفته و از

. های مؤثر در ساماندهی و توانمندسازی محله جنگلده در کانون توجه قرار داشته اسـت  ها، عوامل و شاخص شناخت زمینه
ترین ضعف آن را عدم توجه بـه نقـش سـاختارهای     همشمارند و م ربط انتقاداتی را وارد می بر این رویکرد نیز محققان ذی
  .پردازد ها نمی گیری این سکونتگاهیابی علت شکل دانند، چرا که این دیدگاه به ریشه اجتماعی ـ اقتصادی حاکم می

روستایی است که در اوایل قـرن حاضـر پیکـره کالبـدی و سـازمان فضـایی شـهر          محله جنگلده یکی از سه هسته
و  "آبـاد  علـی "اند؛ لیکن گرایش شهر به دالیلی، عمدتاً به سمت دو هسته روستایی دیگر یعنـی   وجود آورده آباد را به علی

ای است که جنگلده  این به گونه. های میانی و جدید شهر در واقع پیرامون آنها ساخته شده است بوده و بافت "خارکالته"
نمایـد و در   افتاده می ختارهای اجتماعی ـ اقتصادی محلی عقب های کالبدی و سا در مقایسه دو هسته دیگر از نظر ویژگی

سواد هسـتند،   درصد سرپرستان خانوار بی 4/11های مذکور با مشکالتی مواجه است، از جمله اینکه  زمان حاضر در عرصه
رصـد سـطح   د 4/44درصد خانوارها بیکار وجـود دارد،   9/41درصد است و در  5/39نرخ بیکاری در بین سرپرستان خانوار 
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ساز هستند و اصول مهندسـی در   های آن سنتی و بنّایی درصد خانه 80محله از نظر وضعیت دفع فاضالب مناسب نیست، 
ای  آباد کتول نمونـه  هرچند شهر علی. درصد معابر هم نیاز به تعریض و اصالح دارند 85ساخت آنها رعایت نشده است، و 

تواند بـه شـناخت بهتـری از     ای مشترکی دارند و نتایج این پژوهش می از شهرهای کوچک ایران است که مشخصات پایه
هایی را برای شـهر   ها یا مشخصه های تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و طبیعی نیز ویژگی آنها کمک کند، با این حال تفاوت

بـا ایـن   . وجـه قـرار گیرنـد   اند که در ساماندهی و توانمندسازی این محله باید مـورد ت  آباد و محله جنگلده پدید آورده علی
  :انداز از مسئله، مقاله حاضر تالش کرده است به این پرسش اصلی پاسخ دهد که چشم
آبـاد کتـول    بندی آنها در ساماندهی و توانمندسازی محله جنگلـده در شـهر علـی    ها و اولویت ترین شاخص مهم •

  اند؟  کدام

  مبانی نظری 
های نامتعارف امروزین شهرهای کشور را به سه دسـته   ام شهری ایران، بافتهای نظ پرویز پیران با در نظر گرفتن ویژگی

پیران، ( های زیر استاندارد سکونتگاه) روستاهای درون شهری؛ و ج) شهرها؛ ب آبادها یا حلب حلبی) الف: تقسیم کرده است
هـایی کـه بـه     دیـدگاه ) 1: دی کردبن توان در دو حوزه طبقه های نامتعارف را می های نظری مربوط به بافت دیدگاه). 1374
هایی که نحوه برخـورد و اصـالح در    دیدگاه) 2پردازند؛ و  های نامتعارف شهری می گیری سکونتگاه یابی و علل شکل ریشه

اند که رویکردهای لیبرال، رادیکال، اقتصاد سیاسی  ها مطرح شده رویکردهای متفاوتی نیز با این دیدگاه. آنها مدّ نظر است
  ).1388ایراندوست، (اند  وابستگی از آن دست و نظریه

گیـری ایـن    ها و علل شـکل  لیبرالیسم به ریشه. بحث اصلی این مقاله در چارچوب دیدگاه لیبرالی انجام گرفته است
از بـین  ). 248، 1383شـکوئی،  (کنـد   پردازد و تنها حفظ و نگهداری و پذیرش وضع موجـود تأکیـد مـی    ها نمی سکونتگاه

هـای شـهریِ    سـکونتگاه "بـا دو مقالـه    1982تـا   1967ترنر اشاره کرد که از سال . توان به سی پردازان لیبرال می نظریه
نشـینی و مسـکن نامتعـارف     به تحقیـق در خصـوص حاشـیه    "چه کسانی در باب مسکن چه باید بدانند؟"و  "شده کنترل

ریزان شهری و معمارانی هستند که  های نامتعارف، برنامه گاهها و سکونت سازندگان آلونک"پردازد و معتقد است  شهری می
ایـن  ). 1374پیران، ( "ریزی شهری رسمی به فکر آنها نیست، خود به فکر خویش هستند در جوامعی که معماری و برنامه
کـه  شـود؛ یـا بـه عبـارتی، دولتـی       از آن یاد می "دولت حداقل"یا  "دولت محدود"گیری  همان چیزی است که به شکل

کننـد   شـان را انتخـاب و اعمـال مـی     های فردی یا اجتمـاعی  اند و شهروندان خود مسئولیت های آن بسیار اندک مسئولیت
  ).25، 1379قادری، (

ها حمایت کـرد، چـرا کـه     پرداز لیبرالیستی است که معتقد است نباید از ساکنان این سکونتگاه آرتور لوئیس، دیگر نظریه
، این وضع )199، 1383فکوهی، (گیرد  شود و فرهنگ فقر در آن شکل می ها می رت به این مکاناین امر باعث تشویق مهاج
انوادگی و     چرخۀ فقری را پدید می آورد که شامل انتقال فقر و محرومیت از نسلی به نسل دیگر از طریق ترکیـب موقعیـت ـخ
از جملـه  ). Knox and Marston, 1998, 476-480( خانمانی یکی از نتایج آن اسـت  ای است و بی شرایط محلی و محله

هـای فضـایی    گرای نوسازی است که بر بسـیاری از مـدل   داری و لیبرالیسم، مکتب تکامل مکاتب برآمده از دنیای سرمایه
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  ).54، 1388ایراندوست، (دهد  های شهری را در کشورهای در حال توسعه شکل می نهد و زیربنای سیاست رایج تأثیر می
ها فقدان سیستم فاضالب مناسب و ضـعف شـدید مـالی و درآمـد انـدک سـاکنان        ت این سکونتگاهاز جمله مشکال

ای علـت ـ معلـولی     ، و نیز مشکل عدم امنیت مالکیت و تأمین خدمات است که در رابطه)85، 1387محمدی و دیگران، (
ظر سـاختاری، عـواملی ماننـد    از من). Magigi & Majani, 2006(شود  های مذکور می باعث پیچیدگی اوضاع سکونتگاه

، نـابرابری و فقـر اقتصـادی و نادیـده     )398، 1388زیـاری، مهـدنژاد و پرهیـز،    (ها، توزیع نابرابر منابع  نابرابری در فرصت
کـارگر،  (، بزهکـاری  )1-16، 1388قرخلو، عبدی ینگه کند و زنگنه شـهرکی،  (ها  ریزی درآمد در برنامه انگاشتن اقشار کم

های نامتعارف و هرگونه دخالت در بهبود آنها تأثیر  و نظایر اینها معموالً همواره نیز در ایجاد سکونتگاه )139-149، 1386
فرهودی، (ها توجه به پایداری در روند توسعه اجتماعی و محیطی  برای بهبود شرایط زندگی و سکونت در این بافت. دارند

هروندان به همراه توانمندسازی، توجه به فراینـدهای اجتمـاعی و   و استفاده از مشارکت ش) 40، 1383مهدوی و فراهانی، 
نیـا و   و صرافی، تـوکلی  7، 1387صرافی، (اقتصادی و فرهنگی شهر، توجه به اجتماعات محلی و حکمروایی خوب شهری 

) 42، 1388نیا و اسـتادی سیسـی،    توکلی(های مدیریتی  ، اعتالی نقش شوراها در تمام عرصه)65، 1388استادی سیسی، 
رفیعیان، عسگری؛ (نماید  در این مسیر آگاهی از میزان رضایت شهروندان از محیط سکونتی آنها ضروری می. الزامی است
  ).56، 1388و عسگری، 

ها در چارچوب دیدگاه لیبرالـی   رسد که رویکرد مناسب در برخورد با این سکونتگاه با توجه به این تجارب، به نظر می
تواند همزمان با حفظ ساختارهای موجـود،   است، چرا که ساماندهی و توانمندسازی می "وانمندسازیساماندهی و ت"همان 

  .در جهت بهبود شرایط اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، فرهنگی و نظایر اینها رویکردی مؤثر و کارآ باشد
ـ عملکردی اجزای سیستم   در نوشتارهای موجود، منظور از ساماندهی، سروسامان دادن و به نظم درآوردن ساختاری

ای که بهبود عمومی آن سیستم را در پی داشته باشد و بیشتر بر ابعاد فیزیکی ـ کالبدی و خـدمات شـهری     است، به گونه
های مورد نظر توانمندسازی شامل ابعاد اقتصادی، انسانی و اجتماعی، سیاسـی و   جنبه). 31، 1386کمانرودی، (تأکید کند 

هـای   های انسانی سـکونتگاه  بدین ترتیب در کنار ارتقای کالبدی، توجه به جنبه). Luttrell et al., 2007(فرهنگی است 
در مجموع، توانمندسازی بسط . هاست یابد که رویکرد توانمندسازی پاسخگوی نیازهای این جنبه نامتعارف نیز ضرورت می

نهادهایی است  "پذیری مسئولیت"و  "کنترل"، "أثیر برت"، "مذاکره با"، "مشارکت در"های فقرا برای  ها و توانایی دارایی
  ).Narayan, 2002, 14(گذارند  شان تأثیر می که بر زندگی

  روش تحقیق
نفر از سرپرستان خانوارهای ساکن در محلـه   893جامعه آماری تحقیق را . انجام شده استاین تحقیق به روش پیمایشی 

به عنوان حجـم نمونـه تعیـین گردیدنـد و بـا روش      ) نفر 105(درصد آنها  12 که دهند تشکیل می 1387جنگلده در سال 
. آوری شـد  گیری تصادفی ساده، اعضای نمونه انتخاب شدند و با استفاده از پرسشـنامه، اطالعـات مـورد نیـاز جمـع      نمونه
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  ).1شکل (آباد کتول از توابع استان گلستان واقع شده است  محدوده مورد مطالعه در شمال شهر علی
آید  شمار می به یل عاملین شکل تحلیتر جیاست که را "1یاکتشاف یعامل یلتحل"ق حاضر، یکار رفته در تحق مدل به

ها و متغیرهای زیاد به چند عامل است که هدف  ویژگی عمده تکنیک تحلیل عاملی، تقلیل شاخص). 132، 1380ن، یکال(
ایـن روش بـه بررسـی    . اسـت ) اولیـه (ب تعداد کمتری متغیر فرضی ای از متغیرها برحس مشترک آنها ارائه دادن مجموعه

بنـدی   های عمـومی معـدودی دسـته    پردازد و در نهایت آنها را در قالب عامل همبستگی درونی تعداد زیادی از متغیرها می
ا برای تحلیـل  ه بودن داده  برای اطمینان از مناسب). 231، 1386؛ اکبری و زاهدی کیوان، 282، 1385کالنتری، (کند  می

گیرد در جامعه برابر با صفر نیسـت، بایـد از    هایی که پایه تحلیل عاملی قرار می عاملی، مبنی بر اینکه ماتریس همبستگی
آزمون بارتلـت فـرض   ). 75، 1379مرکز آموزش مدیریت دولتی و دانشگاه آزاد اسالمی ساوه، (آزمون بارتلت استفاده کرد 

احتمـال  (دار نباشـد   معنـی  2کند، که اگـر آزمـون بارتلـت    ای آزمون می گونه را به "تگییکه بودن ماتریس ضرایب همبس"
باشد؛ و این امـر بـدان    "ماتریس یکه"، این امکان برای ماتریس همبستگی وجود دارد که )باشد 05/0تر از  مربوط بزرگ

  ).92، 1381ن، ان کیم و دیگرا. جی(های بعدی مناسب نیست  ر برای تحلیلمعناست که ماتریس مذکو
هـا در محلـه جنگلـده شـهر      شاخص و با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی، به تحلیل شـاخص  23در این پژوهش با 

های  های محله جنگلده در درون چند عامل کلی، به عنوان اولویت برای تلخیص اولویت. آباد کتول پرداخته شده است علی
و آزمـون   KMO3ها با توجه به آماره  میزان مناسب بودن داده. اصلی محله، متغیرهای مورد نظر وارد تحلیل عاملی شدند

  .ن متغیرها استآمده است که حاکی از مناسب بود 1در جدول بارتلت 

  آزمون بارتلتو  KMO آماره مقدار .1جدول 

KMO  0.623 

Bartlett's Test of 
Sphericity  

Chi-Square 853.220 

df  276 

P 001/0 
  

بـا  ) 001/0(داری  است، همچنین وجـود سـطح معنـی    6/0بیشتر از  KMOبا توجه به اینکه نتایج حاصل از آزمون 
هـای بعـدی    در نتیجه، این ماتریس برای تحلیـل . شود درصد، وجود همبستـگی بین متغیرها تأیید می 99احتمال بیش از 

   .مناسب است

  محدوده مورد مطالعه
در فاصـله یـک   (غربـی   قسـمت شـمال   آبـاد کتـول، بـه صـورت روسـتایی در      گیری شهر علی محله جنگلده قبل از شکل

بـوده و در ادوار بعـدی تبـدیل بـه      "تـراش  جنگـل "نـام قـدیم آن   . آباد قرار داشته است مکان اولیه شهر علی) کیلومتری

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Exploratory Factor Analysis 
2. Bartlett's Test 
3. Kaiser-Meyer-Olkin 
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هجری قمری درج شـده و پـس از آن در کتابچـه     1230نخستین بار نام روستای جنگلده در تاریخ . شده است "جنگلده"
 360هجری قمری بـه   1296نفر نفوس بوده و در سال  306دارای  1276ه است که در سال نفوس مملکت استرآباد آمد

، "زنگانـه "انـد، معـروف بـه     ای که در روستای جنگلده ساکن شده ترین طایفه قدیمی). 31تا، ذبیحی، بی(نفر رسیده است 
تحـت تـأثیر امنیـت ایجـاد شـده و      در دوره پهلـوی  . انـد  ترکانی از بازماندگان مهـاجران زنجـانی از عهـد صـفویه بـوده     

آبـاد کتـول شـهرداری     کـه در علـی   1332های منطقه کتول، جنگلده نیز تحوالت آرامی را آغاز کرد و از سـال   دگرگونی
 3910جمعیت جنگلده  1385در سال ). 153-149، 1388زنگانه، (تأسیس شد، این روستا نیز در محدوده شهر قرار گرفت 

نفـر در   8/79نفـر و تـراکم جمعیـت     4نفر و بار تکفل حـدود   9/4که به طور میانگین بعد خانوار  خانوار بوده، 893نفر با 
 4/11درصـد بـوده اسـت و     1/16درصد و ضـریب فعالیـت    5/39در بین سرپرستان خانوار نرخ بیکاری . هکتار بوده است
درصد خانوارها را، خـود سرپرسـتان خـانوار،     30وضعیت اقتصادی . انددرصد آنها بیکار بوده 1/18سواد و  درصد از آنها بی

هـا سـنتی و    درصـد خانـه   80. ها در محله دارای سند مالکیت هستند درصد مسکن 35تنها حدود . اند ضعیف گزارش کرده
درصـد آنهـا    5/68انـد، و   درصد فاقد اسکلت و شناژبندی 9/82اند،  درصد از خشت و گل ساخته شده 3/13بنّاساز هستند، 

درصد فاضالب به صورت چاه جذبی  7/66دیگر اینکه . اند درصد معابر نیازمند تعریض و اصالح 85. تعمیرات دارندنیاز به 
) های شـهری  سرانه طرح(با توجه به جدول کاربری اراضی تهیه شده، این محله طبق معیارهای شهرسازی . شود دفع می

  ).2جدول (دارای کمبودهای محسوسی است 
  )1388(آباد کتول  ی وضع موجود در محله جنگلده شهر علیها کاربری. 2جدول 

  نوع کاربری  گروه کاربری 
 نفر3910:جمعیت موجود

  کمبودهای موجود  های شهری سرانه طرح
 درصد سرانه سطح

  آموزشی

  860  33/0 1/0 12/0 468 مهد کودک
  --   79/0 94/0 13/1 4409  دبستان

  --   62/0 72/0 86/0 3364  راهنمایی
  --   76/0 69/0 82/0 3198  دبیرستان

  خدمات 

 --  13/0 12/0 14/0 547 حمام عمومی

 16500 5 66/0 78/0 3053 ورزشی

 18964-38514 5 -10 13/0 15/0 594 پارک

 2698 1 26/0 31/0 1208 مذهبی

 --  5/0 53/1 82/1 7140 های شهریکارگاه

  0- 8993  25 - 35 48/27 7/32 127861 شبکه معابر  معابر

  مسکونی
  --   40 - 50 8/49 27/59 231750  مسکونی

  --   --   82/0  98/0  3842  تجاری –مسکونی 
  9814  3 41/0 49/0 1922  تجاری

  سایر
  --   --  4/11 -- 53020  زراعی

  --   --  34/1 -- 6247  دامداری
  --   --  6/3 -- 16772  بایر
  57829-77379  --  100 53/99 465395  جمع

  .165، 1388؛ و زنگانه، 1388آباد کتول،  طرح جامع علی: منبع
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. هکتـار اسـت   8تـا   6ها در وضع موجود محله جنگلده بـین   در مجموع فضای الزم برای رفع نیازهای انواع کاربری
در اولویـت قـرار   ) هکتـار  4تـا   2(بیشترین فضای مورد نیاز مربوط به گروه کاربری خدمات است که پارک و فضای سبز 

بـا کمبـود   ) مترمربـع  5سرانه (های شهری و از نظر فضای ورزشی  در زمان حاضر محله جنگلده بر طبق سرانه طرح. ددار
 9814بـا کمبـود   ) مترمربـع  3سـرانه  (مترمربـع، تجـاری    2698با کمبـود  ) سرانه یک مترمربع(مترمربع، مذهبی  16500

  .مترمربع مواجه است 8993با کمبود ) مترمربع 35تا  25سرانه (مترمربع و معابر 

  
  کروکی موقعیت محله مورد مطالعه. 1شکل 

  ها بحث و یافته
هـا را نشـان     نتایج تحلیل عاملی را با مقدار ویژه و بار عاملی هر عامل و درصد فراوانی تجمعی کل واریانس داده 3جدول 

 .دهد می
  از آنها های به دست آمده از تحقیق و سهم هر یک عامل. 3جدول 

 درصد فراوانی تجمعی کل واریانس دهد درصد واریانسی که هر عامل نشان می هامقدار ویژه هر یک از عامل ها عامل

1  554/4 974/18 974/18  
2  987/2 446/12 420/31  
3 949/1 122/8 542/39  
4  651/1 881/6 423/46  
5  460/1 084/6 508/52  
6  410/1 876/5 384/58  
7  086/1 523/4 907/62  

  

 محله جنگلده
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، 12/8، عامل سوم 44/12درصد، عامل دوم  97/18دهد که در این تحلیل، اولین عامل  نشان می 3اطالعات جدول 
. کنـد  ها را توجیـه مـی   درصد واریانس داده 52/4و عامل هفتم  87/5، عامل ششم 08/6، عامل پنجم 88/6عامل چهارم 

  . کنند ها را تبیین می درصد واریانس داده 9/62گفته مجموعاً  هفت عامل پیش
  آباد کتول ها و بار عاملی هر شاخص در محله جنگلده علیها، شاخصعامل. 4جدول 

  بار عاملی هاشاخص نام عامل

 تفریحی ـ درمانی
 733/0 فضای سبز

 688/0 امکانات تفریحی
 653/0 امکانات درمانی

  مشارکتی ـ بهداشتی
 757/0  احساس مسئولیت

 749/0  آوری زباله جمع
 623/0  نظافت معابر

  اجتماعی

 817/0 خرید و فروش مواد مخدر
 792/0  اعتیاد به مواد مخدر

 683/0  دزدی
 604/0  بزهکاری

  رضایتمندی

  707/0  رضایت از عملکرد شهرداری
 703/0  رضایت از وضعیت محله

 660/0  رضایت از حمل و نقل عمومی
  517/0  های خدماتی رضایت از سایر دستگاه

 826/0  وساز با پروانه شهرداری ساخت  کالبدی
  785/0  رعایت اصول فنی در ساخت مسکن

 744/0  امکانات مذهبی  مذهبی ـ آموزشی
  729/0  امکانات آموزشی

 80/0  بیکاری  اقتصادی
  76/0  مخارج ماهیانه خانوار

  
های محله جنگلـده بـرای سـاماندهی و توانمندسـازی در      ، اولویت"تحلیل عاملی اکتشافی"گیری از تکنیک  با بهره

اولویت نخست، تفریحی ـ درمانی؛ اولویـت دوم، مشـارکتی ـ بهداشـتی؛ اولویـت       : عواملی بدین شرح مشخص شده است
موزشـی؛ و اولویـت هفـتم،    سوم، اجتماعی؛ اولویت چهارم، رضایتمندی؛ اولویت پنجم، کالبدی؛ اولویت ششم، مـذهبی ـ آ  

  .اقتصادی

  گیری نتیجه
ل در یـ دخ یرهـا یآزمون در سـنجش متغ  ییدهندۀ اثبات روا نشانۀ بهتر بودن آن عامل و نیز نشان ی،باالتر بودن بار عامل

  :ل بدین شرح استین تحلیج اینتا 4و  3با توجه به جداول . محله است یها ند چالشیفرا
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. کند یه میها را توج انس دادهیدرصد از وار 9/18مربوط به عامل نخست است که ، 55/4ژه یعنی یاولین مقدار و -1
ن عامـل بـا   یـ ا. یو امکانات درمـان  یحیسبز، امکانات تفر یفضا: اند از ن عامل عبارتیل در ایدخ یها شاخص

 . تعریف شده است "یـ درمان یحیتفر"مربوط، با نام عامل  یها توجه به شاخص

هـا را   درصـد واریـانس داده   4/12اسـت کـه    "مشارکتی ـ بهداشتی "، مربوط به عامل 98/2ژه دوم یا یمقدار و -2
احسـاس   :انـد، اینهـا هسـتند    که موجب تعیین چنین نامی برای آن شـده این عامل  های شاخص. کند توجیه می
  .و مانند اینهاآوری زباله و نظافت معابر  محله، جمع در برابرمسئولیت 

ایـن  . کنـد  ها را توجیـه مـی   درصد از واریانس داده 1/8حدود  ،94/1با مقدار ویژه  ماعییا عامل اجتعامل سوم  -3
ر، دزدی و خرید و فروش مـواد مخـدر، اعتیـاد بـه مـواد مخـد      ـ یعنی های آن   عامل با توجه به ترکیب شاخص

 . به این نام تعریف شده است بزهکاری ـ

درصـد واریـانس    8/6اسـت کـه    65/1شده، مقدار ویـژه  از آن یاد  "رضایتمندی"در عامل چهارم که با عنوان  -4
رضایت از عملکرد شهرداری، رضایت از وضعیت محله، رضایت از حمل و نقل عمومی . کند ها را توجیه می داده

 . اند های خدماتی در این عامل قرار گرفته و رضایت از سایر دستگاه

ز با پروانه شهرداری و رعایت اصول فنـی در  وسا های ساخت شامل شاخص ،"کالبدی"عامل پنجم یعنی عامل  -5
 1/6اسـت کـه    46/1مقدار ویژه این عامـل   .ساخت مسکن بوده و به همین دلیل به این نام تعریف شده است

 .کند ها را توجیه می درصد واریانس داده

به عنوان عامل  ،کند ها را توجیه می درصد واریانس داده 8/5که  41/1مقدار ویژه با  "آموزشی ـمذهبی  "عامل  -6
امکانات مذهبی و امکانات : ند ازا عبارت ،اند  آن را تعریف کرده کهعامل  اینهای  شاخص. شود ششم معرفی می

 . آموزشی

 "اقتصـادی "عامـل   کنـد و  هـا را توجیـه مـی    واریـانس داده درصد  5/4حدود  ،08/1عامل هفتم با مقدار ویژه  -7
 .هستند بیکاری و مخارج ماهیانه خانوار ،عاملاین های  شاخص. گذاری شده است نام

  تفسیر نتایج
به عنوان مثال، محمدی و . اند با این پژوهش دست یافته همانندی یها در تحقیقات پیش از این نیز به نتایج مشابه و مؤلفه

های مشارکتی نیز در تحقیق  شاخص. کند در تحقیق خود از عامل تفریحی با عنوان چالش رفاهی یاد می) 1387(دیگران 
پرداختن در تحقیقات مختلفی . اند برای حفظ پایداری مورد پژوهش قرار گرفته) 1388( سیسینیا و استادی توکلیصرافی، 

ضرورت سـنجش میـزان   ). 1388، سیسینیا و استادی ، توکلیو صرافی 1386کارگر، (محور بوده است  به مسائل اجتماعی
). 1388و عسـگری،   ؛رفیعیـان، عسـگری  (های قبلی نیز اشاره شده است  ها در پژوهش سکونتگاه گونه اینرضایتمندی در 

  بــا عنــاوین خــدماتی و زیرســاختی از آنهــا یــاد شــده اســت هــای مــذهبی و آموزشــی نیــز در تحقیقــات قبلــی شــاخص
)Magigi & Majani, 2006.( 
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ایـن   ،معرفی شده است، طبق نتـایج تحقیقـات پیشـین    نخستدرمانی که به عنوان عامل  ـ  عامل تفریحی مورددر 
اجتمـاعی و اقتصـادی   عوامـل   در مقایسـه بـا  ها  گونه سکونتگاه عامل باید نقش کمتری در ساماندهی و توانمندسازی این

های مورد بررسی باشد؛ چرا کـه تحقیقـات    این اختالف در نتایج، به دلیل تفاوت در مکان که رسد به نظر می. داشته باشد
اند، ولی تحقیـق حاضـر در مـورد     ای در منطقه نداشته که سابقه ،های نامتعارف شهری انجام شده پیشین درباره سکونتگاه

الممـالکی،   مستوفی(شوند  با همان نام روستا شناخته می که معموالً ها محلهاین . بافت شهر استدر  ای شده روستای ادغام
هـای نامتعـارف    دیگر انـواع سـکونتگاه   در قیاس باتری یافته های انسجام ، از نظر اجتماعی و اقتصادی دارای بنیان)1380

به همین دلیل از نظر آنها دسترسی بـه امکانـات   . دند تفاوت ماهوی دارنشو شهری هستند و مسائلی که در آنها مطرح می
دهـد   از زاویه دیگر، نتایج این مقاله نشان مـی . گیرند قرار می اولویتتفریحی و امکاناتی که سالمت آنها را تأمین کنند در 

  .های نامتعارف شهری در حال رخ دادن است در نیازهای ساکنان سکونتگاه هایی دگرگونی که
پیشـنهادهایی  آباد کتول،  های انجام شده در مورد محله جنگلده و جایگاه آن در شهر علی به بررسی جهتودر اینجا با 

  :شود شرح مطرح می دیندر دو زمینه ب ،های مورد بررسی ارتقای شاخص با هدف

  ساماندهی
شـده؛   بهبود روزافزون در نـوع مسـکن و جانشـین کـردن کلیـه واحـدهای بازسـازی       : بهبود شرایط کالبدی) الف

؛ تأمین زمـین مـورد نیـاز بـرای سـاخت مسـکن و       ها خانهسازی، بهسازی و تعمیر  مقاوم برایبهره  های کم اختصاص وام
  .درآمد های مسکن برای حمایت از اقشار کم تشکیل تعاونی

بسترسازی برای گذران اوقات فراغت شـهروندان و  ): فضاهای باز و سبز شهری(تأمین فضاهای تفریحی ) ب
های فضای سبز، فضای باز و فضاهای ورزشی و تفریحی در محله؛ ایجـاد واحـدهای    ریزی تفریحی؛ افزایش سرانه هبرنام

  .آموزشی مورد نیاز؛ ایجاد کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و ایجاد کتابخانه و مجتمع فرهنگی
سازی و حصارکشـی   زباله؛ پاک ایجاد سیستم از بین بردن ):مسائل بهداشتی(حفظ محیط و ارتقای زیست ) ج
سـیس پایگـاه   أآوری زباله و استقرار سطل زباله در معابر اصلی؛ ت های بایر؛ تشکیل انجمن بهداشت؛ ساماندهی جمع زمین

  .شهر سالم در محله و تکمیل و تعمیر حمام عمومی محله
 یهـای ارتقـا  برگـزاری دوره : تأسیس مرکز بهداشتی ـ درمانی برای رفع نیازهای اولیه بهداشتی محله ) د

های مورد نیاز بهداشت خـانواده و تشـکیل انجمـن حمایـت از     با هدف بهبود کیفیت بهداشتی و آموزش ،بهداشت خانواده
  .خانواده

  توانمندسازی

ایـن  پـردازد،   های مربوط مـی  های انسانی و حذف و کاهش محدودیت که توانمندسازی اساساً به عوامل و شاخص از آنجا
  :شود پیشنهاد می موارد

هـای تولیـدی خـانگی؛    هـا و کارگـاه  های اشتغال و کـارآفرینی؛ ایجـاد تعـاونی   ایجاد تعاونی: بیکاری و فقر) الف
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های کوچک و زودبازده اقتصـادی و معافیـت یـا    اندازی فعالیتای؛ راههای کارآفرینی و آموزش فنی و حرفهبرگزاری دوره
  .های شهرداریتخفیف عوارض و جریمه

به حساب آوردن و مشارکت مـردم و خودیـاری آنهـا بـرای حـل      : مشارکت و استفاده از سرمایه اجتماعی) ب
  . مشکالت
های فـردی  باید سطح توانایی ،زندگی در این محله سطح یبرای ارتقا: سازی و توانمندسازی فردیظرفیت) ج

  :شودبرای توانمندسازی فردی در محله جنگلده پیشنهاد می. رودباال 
ایجاد برخی مراکز آموزشـی متناسـب بـا     و همچنین ساختار اقتصادی نامناسب آن،با توجه به جوانی جمعیت محله 

سطح فرهنگی ساکنان ضرورت دارد و آموزش مشاغلی که به اقتصاد زنان خـانوار کمـک کنـد، سـبب بـاال بـردن تـوان        
  .اقتصادی خانواده خواهد شد
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