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 چکیده

 نسطبت  مردم نظرات استخراج با تا است نموده تالش غیررسمی، هایسکونتگاه محیطی کیفیت ارتقای اهمیت درک با حاضر پژوهش
 و بطوده  تفسیری-تحلیلی پژوهش روش نماید. مناسب راهبردهای ارائه و هااولویت شناسایی به اقدام محیطی، کیفیت هایشاخص به

 )مططابق  پرسشنامه 200 تعداد ،رو ینهم از است. شده برداشت موردی نمونه یک در پرسشنامه از استفاده با محیطی کیفیت متغیرهای
 SPSS افزارنرم وارد هاپرسشنامه هایداده ادامه، در است. شده پر همدان شهر حصار محله ساکنین توسط و شده یهته کوکران( فرمول
 عاملی، تحلیل مدل اساس بر اند.گرفته قرار ارزیابی مورد خطی چندمتغیره رگرسیون و اکتشافی عاملی تحلیل مدل از استفاده با و شده

 ،«کالبطدی  سطاختار » ،«محیططی  نیطت ام» ،«ضطروری  خطدمات » ،«محطیط  آراسطتگی » عامطل  7 قالطب  در محیطی کیفیت متغیرهای
 رگرسطیون  مطدل  اسطاس  بطر  همچنطین  انطد. شطده  بنطدی دسطته  «اجتماعی سرزندگی» و «ناسازگار هایکاربری» ،«رفاهی تسهیالت»

 را یرتأث بیشترین ترتیب به «محیطی امنیت» و «رفاهی تسهیالت» ،«محیط آراستگی» ،«ضروری خدمات» عوامل خطی، چندمتغیره
 بطه  غیررسمی هایسکونتگاه محیطی کیفیت ارتقاء برای دهدمی پیشنهاد پژوهش این اند.داشته حصار محله محیطی یتکیف تبیین در

 ارزش فرصطت  از اسطتفاده » ،«محلطه  هطر  برای اختصاصی گیریتصمیم» ،«ساکنین مشارکت جلب» ،«ایمنی و امنیت» چون مواردی
 شود. توجه محالت کالبدی ساماندهی کنار در «سازیفرهنگ» و «شهری خدمات و تسهیالت جانمایی برای زمین پایین

 واژه کلید

 .همدان نشینی،حاشیه محیطی، کیفیت غیررسمی، سکونتگاه

 

 سرآغاز .1

 و صنای  تمرکز تکنولو ی، و صنع  جدید عصر آغاز با

 شهرهای میان ای  در و یاف  فزونی شهرها در خدمات

 شهرهای و تاییروس مهاجران ج ب اصلی کانون ب  بزرگ

 جمعی  افزایش نرخ گرفت  پیشی با شدند. تبدیل کوچک

 محیط کیفی  موجود، خدمات ظرفی  ب  نسب  شهرها

 طی در چرخ  ای  یافت  ادام  یاف . نزولی روند شهری

 از توجهی قابل سهم شد سبب نهای  در متوالی ده  چند

 ودخ اولی  نیازهای ی تأم در درآمدکم هایگرو  و مهاجری 

 از شهر در حضور رغمعلی و شوند مواج  مشکل با

 کشورهای در ک  چرخ  ای  بمانند. محروم آن امکانات

 ریزیبرنام  همچون ایپیشگیران  اقدامات با یافت توسع 

 محیطی کیفی  ارتقاء و سرزمی  سطح در توسع  ای،منطق 

 از یکی حاضر حا  در اس ، یافت  تریمنطقی روند شهرها

 اس . توسع  حا  در کشورهای فراروی هایچالش

 در ک  توسع  حا  در کشورهای از یکی عنوان ب  ایران

 Email: Mr.Haghi@yahoo.com سئو :م نویسند  *

https://us-mg5.mail.yahoo.com/yab-fe/mu/MainView?.src=neo&themeName=purple&bn=54_4153&s=1&pc=1&bucketId=minty_fresh_aa_test_bucket&nav=default&tabs=0&wideRail=0&stab=1391847442126/yab-fe/mu/MainView?.src=neo&themeName=purple&bn=54_4153&s=1&pc=1&bucketId=minty_fresh_aa_test_bucket&nav=default&tabs=0&wideRail=0&stab=1391847442129
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 و شتهرها  میتان  ایگستترد   هایمهاجرت با اخیر ده  چند

 بتزرگ  شتهرهای  از بسیاری در اس ، بود  مواج  روستاها

 و درآمتد کتم  هتای گترو   نتواحی  گیریشکل مسئل  با خود

 صتورت  بت   کت   نتواحی  ای  .اس  شد  روبرو مهاجرنشی 

 برنامت   فقتدان  دلیل ب  گیرندمی شکل شهرها در غیررسمی

 کیفیت   بتا  ستاکنی ،  نیتاز  مورد خدمات ی تأم عدم و قبلی

 در محیطی مشکبت تری مهم هستند. مواج  نازلی محیطی

 و بصری کیفی  کالبدی، ساختار ب  مربوط هاسکونتگا  ای 

 است .  ستاکنی   بترای  ضروری امکانات و تسهیبت ی تأم

 ایت   محیطتی  کیفیت   ارتقتا  و کالبتدی  ستاماندهی  بنابرای 

 اس . برخوردار بسزایی اهمی  از هاسکونتگا 

 هتتایستتکونتگا  یبتشتت ارتقتتا در اینکتت  بتت  توجتت  بتتا

 آب قبیتل  از پایت   ختدمات  ی تتأم  چون عواملی غیررسمی

 و اصبح زبال ، آوریجم  سطحی، هایآب دف  آشامیدنی،

 اجتمتا   مراکتز  و آموزشتی  مراکتز  ی تتأم  معتابر،  زیزیرسا

 ایت   در بنابرای  هستند، برخوردار بسزایی اهمی  از محلی

 هتا ستکونتگا   گونت   یت  ا در محیطی کیفی  مسئل  پژوهش

 شتد   تتبش  بررستی  ای  در اس . گرفت  قرار یموردبررس

 محیطتی  کیفیت   ب  نسب  مردم نگرش استتراج با تا اس 

 هتر  محیطی کیفی  ارتقاء هایاولوی  خود، سکون  محل

 کت   همتدان  شهر در حصار محل  شود. مشتص سکونتگا 

 است   شتد   انتتتاب  پژوهش ای  در مطالع  نمون  عنوان ب 

 اجترای  رغمعلی ک  اس  غیررسمی هایسکونتگا  ازجمل 

 همچنتان  آن، ب  بتشی کیفی  و ساماندهی برای هاییطرح

 از و آیتد می حساب ب  همدان شهر فرودس  محبت جزو

 هتای اولویت   است   شتد   تتبش  پتژوهش  ای  در رو،ای 

 شود. مشتص محل  ساکنی  نرر برداش  با آن ساماندهی

 

 ضرورت و اهمیت .2

 غیررسمی هایسکونتگا  در جهان جمعی  سوم یک حدود

 ایت   بنتابرای   (.Dubovyk et al, 2011) کننتد متی  زنتدگی 

 شتتهری جمعیتت  زا بتتاالیی درصتتد بتترای هتتاستتکونتگا 

 ,Abbott) کننتد می ایجاد سرپنا  توسع  حا  در کشورهای

 رشتد  رایتج  شتکل  خودجوش یا غیررسمی اسکان (.2002

 بتا  غتا   ک  اس  توسع  حا  در کشورهای اکثر در شهری

 ریتزی برنامت   بتدون  و غیررستمی  صتورت  ب  مناط  بیشتر

 بت   مسک  ب  شدید نیاز از ناشی امر ای  ک  شوندمی اشغا 

 & Zeilhofer) اس  درآمدکم هایگرو  سوی از خصوص

Topanotti, 2008.) غیررستمی  هتای سکونتگا  حقیق ، در 

 در ختتدمات و ثتتروت قتتدرت، ناعادالنتت  توزیتت  محصتتو 

 جهتان  کشتورهای  در امر ای  اس . ایمنطق  و ملی سطوح

 بت   پیشترفت   کشتورهای  بت   نستب   حادتری وضعی  سوم

 مستک ،  ایجاد در هاسکونتگا  ای  نتیج  در و آورد  وجود

 شتهر  بتر  را نتاگواری  وضعی  بهداش  و آموزش اشتغا ،

 (.Gilbert, 1994) اندنمود  تحمیل اصلی

 ،1385 سا  در ایران مرکزی بانک برآورد بر بنا

 8 حداقل کشور، در غیررسمی هایسکونتگا  جمعی 

 در ای  (.1387 )صرافی، اس  شد  برآورد نفر میلیون

 مربوط هاسکونتگا  ای  از توجهی قابل سهم ک  اس  حالی

 بیشتر هایفرص  ک  شودمی کشور بزرگ شهرهای ب 

 از ایگسترد  طی  هاآن در درآمد کسب و اشتغا 

 جمل  از کنند.می ج ب خود ب  را بضاع کم مهاجران

 مواج  آن با غیررسمی هایسکونتگا  ک  متعددی مشکبت

 منفی یرتأث بر عبو  ک  اس  حیطیم کیفی  مسئل  هستند،

 از بسیاری بروز ساززمین  ساکنی ، زندگی کیفی  بر

 ناز  سطح .هس  نیز فرهنگی و اجتماعی ناهنجاری

 هایکاربری و خدمات ب  نامطلوب دسترسی ابنی ، کیفی 

 و نامناسب معابر شبک  عمومی، فضاهای فقدان ضروری،

 محیطی کیفی  ک  هستند مشکبتی از برخی ...

 از دهند.می قرار یرتأث تح  را غیررسمی های سکونتگا 

 متتل  ابعاد در غیررسمی هایسکونتگا  دیگر، سوی

 وجو  دارای ... و فرهنگی محیطی، اجتماعی، اقتصادی،

 و گیریتصمیم ب  نیاز ک  هستند متعددی تفرق و تشاب 

 سازد.می ضروری یک هر برای را موردی ریزیبرنام 

 محبت محیطی کیفی  ارتقای اینک  ب  توج  با همچنی 

 اس ، معنوی و مادی هایهزین  صر  نیازمند شهری
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 راهکارها بهتری  انتتاب و هااولوی  تشتیص بنابرای 

 اس . ضروری امری

 در حصتار  محلت   انتتاب با حاضر، پژوهش در بنابرای 

 تتا  است   شتد   ستعی  مطالعت ،  نمون  عنوان ب  همدان شهر

 در گیترد.  قترار  ستنجش  مورد آن در محیطی یفی ک مسئل 

 کیفیت   تبیتی   در اصلی عوامل شناسایی ضم  بررسی ای 

 بترای  اقتدام  هتای اولویت   هتا، ستکونتگا   گون  ی ا محیطی

   اس . شد  مشتص نیز محل  ای  ساماندهی

 

 تحقیق روش .3

 بتتر مبتنتتی و تحلیلتتی-توصتتیفی روش بتتا حاضتتر پتژوهش 

 است .  شتد   انجتام  میدانی اهد مش نیز و اسنادی مطالعات

 دس  ب  ایکتابتان  مطالعات طری  از پژوهش نرری مبانی

 صورت ب  جدولی در موضو  سنجش هایشاخص و آمد 

 هتای شتاخص  بعتد  مرحلت   در اس . شد  استتراج مستند

 بتا  و شتد   برداشت   مطالعت   متورد  ینمون  در استتراجی

 متؤثر  اصتلی  عوامل اهمی  عاملی، تحلیل روش از استفاد 

 بت   توجت   بتا  اس . گردید  مشتص آن محیطی کیفی  در

 زمتر   در محیطتی،  کیفی  دربار  ساکنی  هایدیدگا  ک ای 

 گونتت  یتت ا عملکتترد و کیفیتت  ارزیتتابی عوامتتل تتتری مهتتم

 مبنتای  بتر  ابتدا پژوهش، ای  در بنابرای  اس ؛ هاسکونتگا 

 بتر  ایپرسشتنام   طراحی ب  اقدام استتراجی، هایشاخص

 متورد  ستاکنی   از کت   اس  شد  لیکرت گان 5 طی  مبنای

 راستتای  در هتا پرسشتنام   تعتداد  است .  گرفت  قرار پرسش

 آزمتون  استاس  بتر  SPSS افتزار نرم تحلیل برای بودن معتبر

 جامعتت = )حجتتم عتتدد 200 تعتتداد کتتوکران، گیتترینمونتت 

 شتتد  گرفتتت  نرتتر در ( Z ، 0.07= d =1.96 نفتتر، 30000

 افزارنرم در هاآن نمودن وارد و هاپرسشنام  یلتکم با اس .

SPSS کیفیت   بتر  یرگ ارتأث اصلی عوامل استتراج ب  اقدام 

 شتد   اکتشتافی  عتاملی  تحلیتل  روش از استتفاد   با محیطی

 رگرستتیون تحلیتتل روش از استتتفاد  بتتا ادامتت ، در استت .

 کلتی  کیفیت   با استتراجی عوامل روابط خطی، چندمتغیر 

 بتا  نهایت   در است .  گرفت  قرار سنجش دمور محل  محیط

 بتا  و متغیرهتا  و عوامتل  بترای  آمد  دس  ب  ضرایب تلفی 

 هتای اولویت   متغیر، هر از مردم نارضایتی میانگی  ب  توج 

 شتد   مشتتص  همتدان  حصار محل  محیطی کیفی  ارتقاء

 دهد.می نمایش را تحقی  فرایند 1 شکل اس .

 

 
 ارندگان(نگ )منبع: تحقیق فرایند .1 شکل

 

 تحقیق پیشینه .4

 وضعی  ارزیابی ب  پژوهشی در (2013) وان  و اُوِن

 ای  در پردازند.می غیررسمی هایسکونتگا  کالبدی

 Owen) اس  شد  استفاد  محیطی شاخص 24 از پژوهش

& Wong, 2013.) هایپژوهش و مطالعات نیز ایران در 

 فت گر صورت غیررسمی هایسکونتگا  پیرامون متعددی

 از هاسکونتگا  ای  هایویژگی بررسی ب  ک  اس 

 در پیران اند.پرداخت  کالبدی و اقتصادی اجتماعی، های جنب 

 هایده  در اقتصادی سیاسی مجل  در ک  مقاالتی مجموع 

 و واکاوی ب  روشنی ب  رساند  چاپ ب  1370 و 1360

 ایران در غیررسمی هایسکونتگا  وضعی  بررسی

 هایدیدگا  بررسی ب  مقال  چند در وی پردازد. می

 در و پردازدمی شهرنشینی و شهر با ارتباط در شناسی جامع 

 هایسکونتگا  با ارتباط در شناسانجامع  هایدیدگا  هاآن
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 با دیگر مقال  چند در همچنی  کند.می بیان را غیررسمی

 ب  نابهنجار(، )مسک  ناهمگون و شتابان شهرنشینی عنوان

 تصویر ب  را هاسکونتگا  ای  در مسک  وضعی  کامل طور

 در جدید وضعی  بیان با اخیر هایسا  در و کشدمی

 در نایابیاسکان پدید نو روند ایران، هایسکونتگا 

 در صرافی شود.می مت کر را ایران غیررسمی هایسکونتگا 

 شهری فقر تعری  و بررسی ب  ابتدا متعدد هایپژوهش

-می شهری فقر از فراتر معضلی را مسک  فقر و پردازدمی

 واقعیتی عنوان ب  را غیررسمی هایسکونتگا  وی داند.

 امنی  و کندمی مطرح شهرها در ساماندهی قابل و اساسی

 نمایدمی معرفی ساماندهی اصلی کلید عنوان ب  را سکون 

 بهبود جه  در راهکارها و مشکبت تمامی ب  توج  با و

 بهبود منرور ب  را ملی سند یک تهی  ا،هسکونتگا  ای 

 داندمی ضروری غیررسمی هایسکونتگا  شرایط

 (.1393 همکاران، و )ایراندوس 

 عنتتوان بتتا ایمقالتت  در (1386) صتترافی و ایراندوستت 

 نرری  بررسی ب  «غیررسمی هایسکونتگا  در امید و یاس»

 شتهر  غیررستمی  هتای ستکونتگا   از نمونت   س  در استاکس

 هتر  از هتایی شتاخص  راستتا  ای  در و اندپرداخت  نشا کرما

-شتاخص  از اس . گردید  برداش  مقایس  منرور ب  محل 

 زیتر  متوارد  بت   تتوان می پژوهش ای  در شد  استفاد  های

 ختانوار،  )بعتد  اقتصتادی -اجتماعی هایشاخص کرد: اشار 

 زن، سرپرستت  دارای خانوارهتتای نستتب  جنستتی، نستتب 

 سرپرست   باستوادی  میتزان  خانوار، یاعضا باسوادی میزان

 هتای ویژگتی  تکفتل(،  بتار  بیکتاری،  فعالی ، میزان خانوار،

 زیربنتای  متوستط  ختانوار،  برای اتاق اتاق، در )نفر کالبدی

 متوستط  زمی ، مساح  متوسط نفر، هر برای زیربنا خانوار،

 هتر  برای مسک  باز فضای متوسط خانوار، برای باز فضای

 صترافی،  و )ایراندوس  مسکونی( احدو هر در خانوار نفر،

 بتتا ایمقالتت  در (1392) اردکتتانی شتتاکر و احتتدیان (.1386

 جهتت  در راهکتتاری محلتتی، متتدیری  تقویتت » عنتتوان

-ویژگتی  تری مهم ،«غیررسمی هایسکونتگا  توانمندسازی

 ابعتاد  در را غیررستمی  هتای ستکونتگا   میتان  مشترک های

 معرفتی  فرهنگتی -اجتمتاعی  و کالبتدی  اقتصتادی،  قانونی،

 نتوذری  و زیاری (.1392 اردکانی، شاکر و )احدیان کند می

 توانمندستازی  و ستاماندهی » عنوان با پژوهشی در (1388)

 تحلیتل  روش از استتفاد   بتا  «اهتواز  شهر غیررسمی اسکان

 مطالع  نمون  توانمندسازی و ساماندهی هایاولوی  عاملی

 ختدماتی،  ی،مدیریت اجتماعی، هایشاخص در ترتیب ب  را

 معرفی محیطیزیس  و اقتصادی کالبدی، قانونی، بهداشتی،

 بررستی  ب  پژوهشی در (1392) همکاران و زیاری کند.می

 اجتمتاعی  و اقتصادی کالبدی، هایویژگی تطبیقی تحلیل و

 ایت   در اند.پرداخت  شیراز شهر در غیررسمی سکونتگا  س 

 در یانتتتاب  هتای ستکونتگا   است   شتد   مشتتص  مطالع 

 امکانتتات محلتت ، از رضتتای  همچتتون متتلفتتی متغیرهتتای

 و )زیتاری  است   بود  متفاوت ... و درآمد و هزین  زندگی،

 (.1392 همکاران،

 

 تحقیق نظری مبانی .5

 غیررسمی سکونتگاه میهوم .5.1

 جمعیت   از بتشتی  اسکان محل بر ناظر غیررسمی، اسکان

 زمتی   رسمی بازار از خارج ک  اس  سوم جهان در شهری

 بت   ختود،  ختاص  قرارهتای  و قو  و قواعد پای  بر مسک  و

 است   شتد   ستاخت   هتا مکتان  گونت   ای  ساکنان خود دس 

 بترای  مناسب نام یافت  زمین  در (.1392 پور،علی و )احدنژاد

 تعتابیر  از و نتدارد  وجود همگانی تواف  هاسکونتگا  گون  ی ا

 ،«گیتتتت ان ختتود استتکان» ،«غیررستتمی و نابستتامان استتکان»

 و نشتتی حاشتتی » ،«نابهنجتار  استتکان» ،«غیرمتعتتار  استکان »

 یکی مثاب  ب  غیررسمی اسکان شود.می یاد ... و «نشی آلونک

 یتا  درون کت   اس  شد  تعری  شهری فقر بارز هایچهر  از

 و ستاختمان  مجتوز  فاقتد  ختودرو،  شتکلی  ب  شهرها مجاور

 و رآمتد د کتم  اقشتار  از تجمعتی  بتا  شهرسازی رسمی برنام 

 همان و گیردمی شکل زندگی کیفی  و کمی  از نازلی سطح

 استکان  ،نشتینی حاشتی   همچون عناوینی با ک  اس  ایپدید 

 اجتماعتات  و نابستامان  و خودرو هایسکونتگا  غیررسمی،

 (.1391 زاد ،رستتم  و1381 )صرافی، شودمی خواند  آلونکی
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 نرر از هانتگا سکو ای  پردامن  تنو  بر تعاری ، در تنو  ای 

 ستاکنان  و کالبتدی  مشتصت   ساختمانی، مصالح گیری،شکل

 (.1389 همکاران، و )موسوی دارد دالل  هاآن

 در ک  هستند مسکونی نواحی غیررسمی هایسکونتگا 

 بتدون  هتای زمتی   در مستکونی  واحدهای از گروهی هاآن

 متورد  غیرقتانونی  طور ب  یا شوندمی ساخت  قانونی مالکی 

 هتای ستکونتگا   (.Begu, 2003) گیرنتد متی  قترار   سکون

 و غیرقانونی منها ک  اس  اسکان نوعی محصو  غیررسمی

 را هتا ستکونتگا   ایت   جهانی بانک دارند. نشد  ریزیبرنام 

 نتاز   کیفیت   از کت   داندمی شهری ماند  مغفو  هایبتش

 همکاران، و )کاظمیان اس  فشار در زیس  یطمح و مسک 

 مالکی ، ح  نرر از غیرقانونی یا غیررسمی ناسکا (.1391

 و امنیت   ستطح  ختانواد ،  ترکیتب  تتراکم،  زنتدگی،  شرایط

 است   برختوردار  متنتوعی  شرایط از تغییر میزان و پیشرف 

 (.1392 همکاران، و شکوهی )اجزا

 و غیررستمی  استکان  نمودن فرض معنا هم صورت در

 نتار ک از عبتارت  را نشتینی حاشتی   تتوان متی  نشتینی، حاشی 

 هتای گترو   برختی  شتدن  رانتد   حاشی  ب  یا شدگیگ اشت 

 توستع   و ریتزی برنامت   نرام گستر  از اجتماعی پ یرآسیب

-کتم  از یتی زدا شهروند دیگر بیان ب  و اجتماعی -اقتصادی

 بتا  نشینیحاشی  مفهوم هاروی، تعری  در دانس . درآمدها

 نشتی ، زاغت   محتبت  است .  شد  آورد  نشینیزاغ  عنوان

 دست   بت   بترای  امانبی تبش در بازماندگان چار  آخری 

 مدرست ،  نرتر  از محتبت  ایت   اس . شهری مزایای آوردن

 و اجتماعی خدمات معابر، روشنایی زبال ، آوریجم  شغل،

 نیتز  شتود می فراهم جمعیدست  طور ب  ک  دیگری چیز هر

 جمعیت   کت   است   ایمحل  نشی زاغ  محل  هستند. بازند 

 کاالهتای  و ختدمات  بترای  رقابت   رونتد  در توانتد نمی آن

 کنترلی ترتیب بدی  و جوید شرک  یمؤثر نحو ب  عمومی

 و شهرکی)زنگن  ندارد کاالها و خدمات ای  توزی  نحو  بر

 (.1393 همکاران،

 

 (1391 همکاران، و )کاظمیان داخلی پژوهشگران توسط غیررسمی محالت توصیفات  .1 جدول

 گرپژوهش توصی  جنب 

 (1387 سرداری، و )رفیعیان نامناسب هایمکان و سکون  غیرقابل هایبتش در گیریشکل کالبدی

 (1384 بزار،زاد )هادی شهری عمومی هایسرویس نبود و شهری دس  فرو هایبتش در احداث

 (1385 صادقی، و )نقدی کنندمی برخورد منسجم متجاوزی  برابر در ک  عینی در مناسب اجتماعی انسجام فاقد اجتماعی

 (1370 دلیر،زاد )حسی  غیرقانونی منشا واسط  ب  شهر از بیش اجتماعی هایآسیب و هاناهنجاری رواج

 (1386 همکاران، و )غمامی یراستانداردغ و یرمجازغ وساز ساخ  همرا  ب  غیرقانونی منشأ حقوقی
 

 غیررسمی هایسکونتگاه هایویژگی .5.2

 تعریتت  بتت  بشتتر استتکان ستتازمان ی،جهتتان ستتطح در

 در نشتی   فقیتر  محتبت  شناستایی  برای کلی های شاخص

-زاغت   خانواد  یک اس . پرداخت  زیر شرح ب  جهان سطح

 ستق   یتک  زیر ک  افراد از گروهی یا یک از متشکل نشی 

 یک فاقد ک  شودمی کنندمی زندگی شهری منطق  یک در و

 استت  زیتتر انتتاتامک پتتنج از بیشتتتری تعتتداد یتتا و متتورد

 (:1393 همکاران، و )ایراندوس 

 فتراهم  منرتور  بت   دائمتی  ستاز   )یتک  بادوام مسک  -

 هوایی( و آب شدید شرایط برابر در محافری نمودن

 از نفتر  س  از )بیش کردن زندگی برای مناسب منطق  -

 نکنند( استفاد  اتاق یک

 قیمت   ارزان و کتافی  کت   )آبی سالم آب ب  دسترسی -

 آید( دس  ب  فراوان تبش دونب و باشد

 )توالت   شتد   اصتبح  بهداشتی امکانات ب  دسترسی -

 اندکی تعداد با شد  گ اشت  اشتراک ب  عمومی یا خصوصی

 افراد( از

 ام  موقعی  قانونی و عملی لحا  )از تصر  امنی  -

 اجباری(. تتلی  برابر در محافر  و تصر 
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 در کت   افترادی  و خانوارها ک  مفهوم ای  با نشینیحاشی 

 و عمومی خدمات بهداش ، سکون ، نرر از شهرها محدود 

 نتامطلوب  شرایطی در شهری، زیربنایی تسهیبت و اجتماعی

 از برختورداری  عتدم  علت   بت   افتراد  ایت   و کنندمی زندگی

 اقتصتاد  در اشتتغا   بترای  ایحرفت   و فنتی  مهتارت  سرمای ،

 شتهر،  کتار  بازار در ک  درگیرند هاییفعالی  در اکثراً شهری،

 (.1390 همکاران، و )حکیمی شوندمی تلقی مولد غیر

 زندگی از خاصی فضای و شیو  ب  غیررسمی اسکان

 اجتماعی، سیاسی، جهات تمامی در ک  شودمی گفت 

 گیریشکل نحو  استقرار، سابق  حقوقی، کالبدی، فرهنگی،

 خود مجاور بتش و شهر کل با تاریتی تحوالت سیر و

 هاخیابان غیرمعمو ، مسک  دارد. فاحشی و ساسیا تفاوت

 و محیطیزیس  مشکبت باریک، و تن  هایکوچ  و

 آسیب و فرهنگی فقر جمعی ، تراکم و فزونی بهداشتی،

 سطح طبیعی، حوادث برابر در پ یریآسیب اجتماعی،

 اشتغا  شهری، خدمات و یساتتأس از برخورداری پایی 

 عدم و زمی  غیرقانونی  تصر غیررسمی، مشاغل در غالب

 غیررسمی اسکان هایویژگی از ... و آن بر قانونی مالکی 

 (.1392 پور،علی و )احدنژاد اس 

 

 و غیررسمی هایسکونتگاه محیطی کیییت .5.3

 آن هایشاخص

 غیررسمی هایسکونتگا  تشتیص برای اگرچ 

 اجتماعی، اقتصادی، هایحوز  در متنوعی های شاخص

 محیطی کیفی  مشتصات اما شوند،می مطرح ... و کالبدی

 سایر از را محبت ای  نمایانی شکل ب  هاسکونتگا  ای 

 اینک  ب  توج  با دیگر سوی از سازد.می متمایز شهر نقاط

 از فرد رضایتمندی میزان در یرگ ارتأث عامل ی تر مهم

 باشدمی آن محیطی شرایط و مسک  محل ، یک در سکون 

(Westaway, 2006،)  ک  داش  اذعان توانمی بنابرای 

 تواندمی غیررسمی هایسکونتگا  محیطی کیفی  ارتقای

 آن ساکنان رضایتمندی میزان بر توجهی قابل میزان ب 

 بیافزاید.

 محوری  با ک  متعددی مطالعات رغمعلی

 لیک  اس ، پ یرفت  صورت غیررسمی های سکونتگا 

 بر مؤثر واملع خصوص در یکدستی و جام  بندیدست 

 اس . نشد  تبیی  هاسکونتگا  گون  ی ا محیطی کیفی 

 و مطالعات از ها،شاخص شناسایی منرور ب  بنابرای 

 شد  گرفت  کمک حوز  ای  در شد  انجام هایپژوهش

 در اولی  بندیدست  یک در استتراجی های شاخص اس .

 اجتماعی، وضعی  امکانات، و تسهیبت بعد چهار قالب

 در اند.گرفت  قرار بصری کیفی  و محل  کالبدی ارساخت

 محیطی کیفی  ارزیابی های شاخص 2 جدو 

 شد  گردآوری مستند صورت ب  غیررسمی های سکونتگا 

 اس .

 

 مطالعاتی نمونه معرفی .6

 نقاط شدن بلعید  با معموالً شهرها کالبدی گسترش

 همرا  توسع  حا  در باف  توسط شهر اطرا  روستایی

 از دیگر شهرهای از بسیاری همانند نیز همدان شهر .اس 

 خود، کالبدی گسترش فرآیند طی در و نبود  مستثنا امر ای 

 تهی  جریان در اس . برگرفت  در را متعددی روستاهای

 توسط ک  1344 سا  در شهر تفصیلی و جام  طرح اولی 

 از یک هیچ تقریباً گرف  انجام مرجان مشاور مهندسان

 وجود یا موجود، فقیرنشی  هایسکونتگا  و محبت

 از خارج روستایی نقاط عنوان ب  تنها اینک  یا و نداشتند

 تهی  روند در طوالنی ایوقف  از پس شدند.می شناخت  شهر

 و جام  طرح تهی  1362 سا  در شهری، توسع  هایطرح

 واگ ار مو دا مشاور مهندسی  ب  همدان شهر تفصیلی

 گردید.
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 نگارندگان( )منبع: غیررسمی هایسکونتگاه در محیطی کیفیت بر یرگذارتأث هایشاخص مستندسازی .2 جدول
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 و تهسیبت

 امکانات

              درمانی و بهداشتی خدمات

              آموزشی خدمات

              محلی تجاری و خدماتی هایکاربری

              محلی سبز فضاهای

              گاز و برق آب، ب  دسترسی

              تفریحی و عمومی فضاهای

              شهری مدیری  رسانیخدمات

              شهری مبلمان

 وضعی 

 اجتماعی

              مشارک  و تعاون

              اجتماعی هایناهنجاری

              امنی  و ایمنی

              فضاها در مردم حضور

 ساختار

 کالبدی

 محل 

              ایمنی فقدان و ببیا خطرپ یری

              ناسازگار و زاحمم کارگاهی مشاغل

              دسترسی شبک  و معابر ساختار

              روهاپیاد  و معابر کیفی 

              خالی هایخان 

              باریک و تن  هایکوچ 

              ی رؤ غیرقابل و دفا بی نواحی

              پس  اراضی کیفی  و شیب

              خالی اراضی

 کیفی 

 بصری

              متروب  هایساختمان

              ی(کن جم  )زبال  نامتعار  هایفعالی 

              موتورسیکل  و نقلی  وسایل تردد

              روشنایی و نور

              یوارنویسید و ابنی  نمای کیفی 

              محیط بهداش  و پاکیزگی
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 در موجود فقیرنشی  هایسکونتگا  تمامی طرح ای  در

 تثبیت   قتانونی  نرتر  از و گرفتت   قترار  شهر قانونی محدود 

 محتتبت طتترح ایتت  در استت  ذکتتر بتت  الزم گردیدنتتد.

-حاشتی   تمحتب  عنتوان  تح  غیررسمی های()سکونتگا 

 در آمد  پیش مشکبت ب  توج  با اند.گردید  معرفی نشی 

 ایت   نرر تجدید 81 سا  در 64 سا  تفصیلی و جام  طرح

 در نهایتتاً  و گردید واگ ار تدوی  و طرح مشاور ب  هاطرح

 و محتبت  نیتز  طترح  ایت   در رستید.  تصویب ب  84 سا 

 تحت   توانمندستازی  طترح  در غیررستمی  هتای سکونتگا 

 طرح در همچنی  شدند. معرفی نشی حاشی  محبت وانعن

 محتبت  اطترا   پیشتنهادی  اراضی از اعرمی بتش جدید

 ... و مستتکونی متتلتت  هتتایکتتاربری بتت  کتت  فقیرنشتتی 

 و گرفتت   قترار  نرتر  تجدیتد  مورد بود، شد  داد  اختصاص

 تبتدیل  شتد   حفاظ  اراضی ب  اراضی ای  از زیادی بتش

 مشتاب   همدان در فقیرنشی  تمحب کنونی وضعی  شدند.

 روند دیگر عبارت ب  اس . بود  کشور شهری نقاط سایر با

 رونتد  امتا  شد  کاست  بشدت شهری ت روستا هایمهاجرت

 مهتاجرت  قالتب  )در شتهر  سطح در جمعیتی هایجابجایی

 نامتعتار   اسکان دارای محبت ب  محبت سایر فقیر افراد

 )مهندستی   است   بتاقی  ختود  قتوت  ب  هنوز فقیرنشی ( و

 (.1385 شهر، تدبیر مشاور

 همتدان  شتهر  فقیرنشتی   محبت جمل  از حصار محل 

 بتدی   است .  روستتایی  هستت   دارای ک  شودمی محسوب

 اراضتتی روی بتتر متت کور محلتت  کالبتتدی گستتترش ترتیتتب

 رشتد  ایت   و پ یرفتت   صتورت  حصتار  روستای کشاورزی

 ننشتا  حصتار  محلت   موجتود  وضتعی   دارد. ادام  همچنان

 همچنتان  کنتر  فاقد سازهای و ساخ  ک  اس  ای  دهند 

 اطترا   کشتاورزی  اراضی در یژ و ب  متتل  هایبتش در

 .گیردمی صورت
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 250 حتدود  در محلت   ایت   ستاز  و یرساخ ز مساح 

 ختود  در را نفتر  هتزار  30 از بیش جمعیتی ک  اس  هکتار

 ب  توانمی محل  ای  هایمشتص  جمل  از اس . داد  جای

 پتتایی  بستتیار ستتران  معتتابر، ستتطح نامناستتب وضتتعی 

 مشتاغل  بتاالی  درصتد  بهداشتتی،  و ختدماتی  هتای  کاربری

 ستند  فقدان نیز و خانوار سرپرستان سوادی یب و غیررسمی

 از )برگرفتت   کترد  اشتار   منتاز   اغلب برای مالکی  رسمی

 2 شتکل  (.1385 شتهر،  تتدبیر  مشتاور  مهندستی   عاتمطال

 دهد.می نمایش را حصار محل  موقعی 

 همتدان  شتهر  اجرایی هایدستگا  1385 سا  از اگرچ 

 اقتصتتادی، زیرستتاختی، کالبتتدی، متتلتت  هتتایپتترو  

 بت   همتدان  حصتار  محلت   در را اجتماعی و محیطی زیس 

 طحست  لحتا   بت   محلت   ایت   وضتعی   اما اند؛رساند  اجرا

 مشتاهدات  در است .  نتامطلوب  محتیط  کیفیت   و امکانات

 کمبود رودخان ، نابسامان وضعی  نیز گرفت  صورت میدانی

-دست   و معبتر  ستد  وجود اتوبوس، و تاکسی هایایستگا 

 ترافیکتی،  مشتکبت  معتابر،  شتبک   پتایی   کیفی  فروشان،

 مراکتتز کمبتود  نتتامطلوب، منرتر  و ستتیما معتتادان،  حضتور 

 آوریجمتت  مشتتکبت و کودکتتان بترای  یتتژ و بتت  تفریحتی 

 اس . مشهود کامبً سطحی هایآب و فاضبب

 

 تحقیق های یافته .7

 کتردن  وارد و هتا پرسشتنام   از اطبعتات  استتتراج  از پس

 اولیت   متاتریس  تشتکیل  بت   اقتدام  SPSS افزارنرم در ها آن

 بت   ردی  )هر ردی  200 از ماتریس ای  گردید. اطبعات

 یتک  ازای بت   ستتون  )هر ستون 27 و  (پرسشنام یک ازای

 دست   بت   مد  انجام با مطاب  اس . گردید  تشکیل متغیر(

 وستایل  تردد» متغیر عددی مقادیر مطالعاتی نمون  در آمد ،

 بت   4/0 از کمتر اشتراکات جدو  در «موتورسیکل  و نقلی 

 عتاملی  تحلیتل  انجام برای متغیر ای  نتیج  در و آمد دس 

 کت   شتد،  گ اشتت   کنار متغیرها مجموع  از و نبود  مناسب

 را KMO آمار  مقدار و مد  کنندگیتبیی  قدرت مورد ای 

 26 بتا  تحلیل بعدی اجرای در و نهای  در دهد.می افزایش

 عتاملی  تحلیتل  بعتدی  خروجتی  است .  گرفتت   انجام متغیر

 0 بی  هموار  ،KMO مقدار اس . KMO آزمون ب  مربوط

 50/0 از کمتتر  نرتر  متورد  مقدار ک  صورتی در .اس  1 و

 اگر و ،بود نتواهند مناسب عاملی تحلیل برای هاداد  باشد،

 بیشتتر  احتیتاط  با بایستی باشد، 69/0 تا 50/0 بی  آن مقدار

 مقتدار  ایت   کت   صتورتی  در امتا  پرداخ . عاملی تحلیل ب 

 بترای  هتا داد  میتان  موجود همبستگی باشد، 70/0 از بیشتر

 بترای  دیگتر  ستوی  از بتود.  خواهتد  استب من هاداد  تحلیل

 از بایتد  عتاملی  تحلیل برای ها داد  بودن مناسب از اطمینان

 ک  را فرضی  ای  بارتل  آزمون کرد. استفاد  بارتل  آزمون

 بتا  ای جامع  ب  متعل  شد ، مشاهد  های همبستگی ماتریس

 کت   است   دلیل همی  ب  آزماید. می اس ، نابست  متغیرهای

 بتی   همبستگی ماتریس تشکیل ب  باید عاملی یلتحل از قبل

 بترای  باشد واحد همبستگی ماتریس اگر کرد. اقدام متغیرها

 دار معنا هنگامی بارتل  آزمون اس ، نامناسب عاملی تحلیل

 مطتاب   .باشتد  05/0 از کمتتر  آن ب   وابست احتما  ک  اس 

 پتژوهش  ایت   در KMO آزمتون  عتددی  مقدار 3 جدو  با

 کت   است   آن معنتی  بت   کت   آمتد  دست   ب  736/0 با برابر

 مناستب  هتا داد  تحلیتل  برای هاداد  میان موجود همبستگی

 بارتلت   آزمتون  بت   مربتوط  بعتدی  خروجتی  بتود.  خواهد

 حتد  در بارتلت   آزمتون  مقتدار  3 جدو  با مطاب  باشد. می

 (.=000/0Sig معناداری، )سطح دارد قرار پ یرش

 

 بارتلت و مییر کایزر کرونباخ، آلفای هایآزمون مقادیر .3 جدول

 نگارندگان( )منبع: حصار محله محیطی کیفیت شناسایی در

 کرونباخ آلفای 874/0

 مییر کایزر گیرینمونه کفایت آزمون 736/0

 اسکوئر کای 433/2015

 آزادی درج  528 بارتل  کروی  آزمون

 معناداری سطح 000/0

 

 هتای داد  ک  اری،آم هایآزمون مناسب  و کنتر  از بعد

 ستنجش  و آزمتایش  عاملی تحلیل در کاربس  برای را خام
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 ک  شود،می پرداخت  مقدماتی ماتریس محاسب  ب  نمایند،می

 مشتتص  عامتل  هتر  یل وست  بت   شتد  تبیی  واریانس آن در

 قالتب  در کت   مربوطت   متاتریس  دیگتر  عبارت ب  گردد. می

 روشتنی  بت   شود،می داد  نشان شد  تبیی  واریانس جدو 

 و کتاهش  در عتاملی  تحلیتل  برآینتد  کت   کنتد می مشتص

 عامتل  چند ب  کیفی  هایسنج  و هاشاخص سازیخبص 

 از یتک  هتر  ستهم  اینکت   تتر مهم و اس  شد  منتهی نهایی

   اس . بود  میزان چ  ب  کیفی  تبیی  در مربوط  عوامل

 یکننتد  تبیتی   عوامتل  تعتداد  نهایی تعیی  با ارتباط در

 رعایت   را شترط  ست   آمتاری  لحا  ب  باید محیطی کیفی 

 ویتژ   مقتادیر  کت   است   نکت  ای  ب  توج  او  شرط نمود.

 دوم شترط  .باشتد  1 از بتاالتر  بایتد  عوامل تمامی ب  مربوط

 واریتانس  مجمتو   ک  اس  تجمعی واریانس مقدار رعای 

 باشد  60 از باالتر باید نهایی شد  استتراج عوامل تجمعی

 بت   بایتد  عامتل  هتر  شد  تبیی  واریانس ینک ا سوم شرط و

 شتهری  مطالعتات  در معموالً ک  باشد،  10 از باالتر تنهایی

 شود.نمی محق  سوم شرط

 عوامتل  عنتوان  بت   عامتل  7 ی درنها 4 جدو  با مطاب 

 مشتتص  همتدان  حصار محل  محیطی کیفی  یکنند تبیی 

 1 از بیشتتر  استتتراجی  عوامل ای  کلی  ویژ  مقدار گردید.

 بتا  برابتر  او  عامل برای واریانس درصد همچنی  باشد.می

 ستوم  عامل برای و 13/12 با برابر دوم عامل برای  ،98/13

 واریتانس  مجمتو   نهای ، در باشد.می درصد 81/10  برابر

 باشتد متی  34/66 بتا  برابتر  استتراجی عامل 7 ای  تجمعی

 محیطتی  کیفیت   از درصتد   34/66 حدود مجمو  در یعنی

 قبتولی  قابتل  آمتار   ک  کنندمی تبیی  را همدان حصار محل 

 باشد.می

 

 نگارندگان( )منبع: همدان حصار محله محیطی کیفیت بر موثر عوامل شدهتبیین واریانس مجموع .4 جدول

 عوامل
 شد  داد  چرخش عاملی یبضرا مجمو 

 تجمعی واریانس از درصد واریانس از درصد ویژ  مقدار

1 40/3 98/13 98/13 

2 95/2 13/12 10/26 

3 63/2 81/10 91/36 

4 27/2 33/9 24/46 
5 84/1 56/7 81/53 

6 74/1 15/7 96/60 

7 31/1 38/5 34/66 

 

 از یک هر واریانس تعیی  از بعد و مرحل  ای  در

 را عاملی ماتریس محیطی، کیفی  یکنند تبیی  عوامل

 بیشتری  ربوط م هایشاخص از یک هر تا داد  دوران

 برای را شرایط و آورند دس  ب  گان 7 عوامل با را ارتباط

 ایجاد از بعد نمایند. تسهیل عوامل، شناسایی و گ ارینام

 جایگا  از استفاد  با و عوامل یافت  دوران ماتریس

 عوامل در محیطی کیفی  کنند تبیی  گان  26 های شاخص

 مرحل  ای  نمود. ریگ انام و تفسیر را عوامل باید گان ،7

 هیچ زیرا اس ، عاملی تحلیل مرحل  تری مهم نوعی ب 

 کامل یقی  با و ندارد وجود زمین  ای  در مشتصی مبک

 چ  عوامل از یک هر با مرتبط متغیرهای ک  گف  توان نمی

 ب  مرحل  ای  دهند.می نشان را واقعیتی چ  یا مشترک چیز

 اس : گرفت  انجام زیر شکل

 را واریانس کل از درصد98/13 عامل ای  :لاو عامل

 کیفی  تبیی  در را نقش بیشتری  عامل ای  دهد.می توضیح

 یافت  دوران عاملی ماتریس مبحر  با کند.می ایفا محیطی
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 عامل ای  ب  مربوط هایمتغیر عاملی بار ب  توج  با و

 رسانیخدمات» متغیرهای با عامل ای  ک  شودمی مشاهد 

 و نور» ،«نامتعار  هایفعالی » ،«هریش مدیری 

 و پاکیزگی» و «دیوارنویسی و ابنی  نمای کیفی » ،«روشنایی

 نتیج  در باشد.می دارا را ارتباط بیشتری  «محیط بهداش 

 تفسیر «محیط آراستگی» عنوان تح  توانمی را عامل ای 

  کرد. گ ارینام و

 را واریانس کل از درصد13/12 عامل ای  :دوم عامل

 خدمات» متغیرهای با نتایج ب  توج  با و دهدمی توضیح

 هایکاربری» ،«آموزشی خدمات» ،«درمانی و بهداشتی

 «گاز و برق آب، ب  دسترسی» و «محلی تجاری و خدماتی

 توانمی را عامل ای  باشد.می دارا را رابط  بیشتری 

 نهاد. نام «ضروری خدمات»

 واریانس توضیح و  تبیی در عامل ای  سهم :سوم عامل

 متغیرهای با عامل ای  باشد.می درصد81/10

 هایکوچ » ،«امنی  و ایمنی» ،«اجتماعی های ناهنجاری»

 «رؤی  غیرقابل و دفا بی نواحی» و «باریک و تن 

 توانمی را عامل ای  باشد.می دارا را ارتباط بیشتری 

 نمود. گ ارینام «محیطی امنیت»

 

 ببیا خطرپ یری» متغیرهای با ملعا ای  :چهارم عامل

 و شیب» ،«دسترسی شبک  و معابر ساختار» ،«ایمنی فقدان و

 33/9 و دارد ارتباط «خالی اراضی» و «پس  اراضی کیفی 

 را عامل ای  دهد.می توضیح را واریانس کل از درصد

 کرد. گ ارینام «کالبدی ساختار» توان می

 را اریانسو از درصد 56/7 عامل ای  :پنجم عامل

 ،«محلی سبز فضای» متغیرهای با و دهدمی توضیح

 کیفی » و «شهری مبلمان» ،«تفریحی و عمومی فضاهای»

 بنابرای  باشد.می دارا را تنگاتنگی ارتباط «روهاپیاد  و معابر

 نمود. گ ارینام «رفاهی تسهیالت» توانمی را عامل ای 

 15/7 واریانس تبیی  در عامل ای  سهم :ششم عامل

 و مزاحم کارگاهی مشاغل» متغیرهای با و باشدمی درصد

 «متروب  هایساختمان» و «خالی هایخان » ،«ناسازگار

 هایکاربری» توانمی را عامل ای  دارد. معناداری ارتباط

 نامید. «ناسازگار

 38/5 واریانس تبیی  در عامل ای  سهم :هفتم عامل

 حضور» و «ارک مش و تعاون» متغیرهای با و اس  درصد

 توانمی را عامل ای  دارد. معناداری ارتباط «فضاها در مردم

 نهاد. نام «اجتماعی سرزندگی»

 نگارندگان( )منبع: همدان شهر حصار محله محیطی کیفیت ارتقاء متغیرهای بندیاولویت .5 جدول

 عاملی بار ضریب متغیر اولوی 

(x) 

 عامل بِتای ضریب

(y) 

 نارضایتی میانگی 

(z) 

 نهایی امتیاز

(x×y×z) 

 981/0 94/3 413/0 603/0 درمانی و بهداشتی خدمات 1

 745/0 66/3 357/0 570/0 تفریحی و عمومی فضاهای 2

 634/0 21/4 357/0 422/0 شهری مبلمان 3

 627/0 58/3 339/0 517/0 امنی  و ایمنی 4

 586/0 07/4 357/0 403/0 روهاپیاد  و معابر کیفی  5

 522/0 82/3 388/0 352/0 روشنایی و نور 6

 

 محل  محیطی کیفی  بر موثر اصلی عوامل تعیی  از پس

 محیطی کیفی  و عوامل ای  میان رابط  ب  باید حصار،

 رگرسیون تحلیل از استفاد  با منرور همی  ب  برد. پی محل 

 برای بِتا ضریب گام(، ب  گام روش با )و خطی چندمتغیر 

 بِتا ضریب بیشتری  اساس ای  بر ود.شمی مشتص عوامل

 ترتیب ب  ک  اس  سوم و پنجم او ، دوم، عوامل ب  مربوط



 
 1395بهار     1شمارة     42دورة  

92 

 ادام  در باشد.می 339/0 و 357/0 ،388/0 ،413/0 با برابر

 بِتای» ،«متغیر عاملی بار ضریب» مقدار س  ضرب با توانمی

 ب  متغیرها بندیرتب  ب  ،«متغیر نارضایتی میزان» و «عامل

 حصار محل  محیطی کیفی  ساماندهی هایاولوی  نعنوا

 میانگی  تفاضل از نارضایتی )میزان یاف  دس 

 جدو  در آید(.می دس  ب  شش عدد از متغیر رضایتمندی

 محیطی کیفی  ارتقاء برای اولوی  دارای متغیرهای ،5

 اس . شد  مشتص همدان شهر حصار محل 

 میان از اس  شد  مشتص فوق جدو  در ک  طور همان

 تسهیبت» عامل ب  مربوط متغیر 3 اولوی ، دارای متغیر 6

 خدمات» عوامل از یک هر ب  مربوط متغیر یک و «رفاهی

 ک  ،هس  «محیط آراستگی» و «محیطی امنی » ،«ضروری

 هاآن شرایط ارتقاء منرور ب  اجرایی اقدامات اس  ضروری

 گیرد. قرار کار دستور در

 

 اداتپیشنه و گیری نتیجه .8

 در جمعی  اسکان غالب شکل عنوان ب  شهرنشینی امروز 

 سبب امر همی  اس . شد  همرا  سری  رشدی با جهان

 تمام ب  پاستگویی توان بزرگ شهرهای از بسیاری شد 

 فقیر اقشار میان ای  در و باشند نداشت  را ساکنی  نیازهای

 بهر بی شهری تسهیبت و خدمات بسیاری از واردتاز  و

 در شهر متتل  محبت متفاوت شرایط ماند. واهندخ

 ینیگز ییجدا بر مرور ب  شهری خدمات ب  دسترسی

 نهای  در و زد  دام  شهر اجتماعی و اقتصادی طبقات

 امکانات، سطح تری ناز  با هاییسکونتگا  در فقیر اقشار

 عنوان ب  غیررسمی هایسکونتگا  یاف . خواهند اسکان

 از بزرگ، شهرهای در فقیر شاراق اسکان غالب شکل

 همی  از و گ اشت  منفی یرتأث شهر نرام بر متتل  جهات

 تبدیل شهری مدیری  هایدغدغ  تری اصلی از یکی ب  رو

 غیررسمی، هایسکونتگا  بارز هایویژگی از یکی اند.شد 

 ک  اس  نواحی ای  محیطی کیفی  شرایط بودن نامناسب

-آن شرایط ارتقاء برای را هریش مدیران و دولتمردان توج 

-هزین  و بودن برزمان وجود، ای  با اس . نمود  جلب ها

 ب  نیاز ساکنی ، نیاز مورد خدمات کلی  ی تأم سنگی  های

 را محبت ای  هاینیازمندی بندیاولوی  و ریزیبرنام 

 سازد.می ضروری

 محیطی کیفی  ارزیابی هد  با حاضر پژوهش در

 کیفی  اصلی متغیرهای بررسی ب  ررسمیغی هایسکونتگا 

 در اس . شد  پرداخت  همدان شهر حصار محل  در محیطی

 در محیطی کیفی  اصلی متغیرهای پژوهش، ای 

 خارجی، و داخلی مناب  از غیررسمی های سکونتگا 

 محل  ساکنی  از پرسشنام  طری  از و شد  استتراج

 در هاپرسشنام  از حاصل هایداد  اس . شد  برداش 

 عاملی تحلیل مد  از استفاد  با و شد  وارد SPSS افزارنرم

 قرار ارزیابی مورد خطی چندمتغیر  رگرسیون و اکتشافی

 کیفی  متغیرهای عاملی، تحلیل مد  اساس بر اند.گرفت 

 خدمات» ،«محیط آراستگی» شامل عامل 7 قالب در محیطی

 هیبتتس» ،«کالبدی ساختار» ،«محیطی امنی » ،«ضروری

 «اجتماعی سرزندگی» و «ناسازگار هایکاربری» ،«رفاهی

 رگرسیون مد  اساس بر همچنی  اند.شد  بندیدست 

 آراستگی» ،«ضروری خدمات» عوامل خطی، چندمتغیر 

 ترتیب ب  «محیطی امنی » و «رفاهی تسهیبت» ،«محیط

 حصار محل  محیطی کیفی  تبیی  در را یرتأث بیشتری 

 ضریب» عددی مقدار س  ضرب با نیز، نهای  در اند.داشت 

 ب  «نارضایتی میانگی » و «عامل بِتای ضریب» ،«عاملی بار

 حصار محل  محیطی کیفی  ارتقاء متغیرهای بندیاولوی 

 کلی نتایج برخی ب  ادام  در (.5 )جدو  اس  شد  پرداخت 

 محیطی کیفی  ارتقاء برای پژوهش ای  از تعمیم قابل

 اس : شد  اشار  غیررسمی هایسکونتگا 

 ی تأم نیازمند محیط کیفی  ارتقاء اینک  ب  توج  با -

 همکاری ب  ک  اس  متنوعی تسهیبت و خدمات

 بندیاولوی  ل ا اس ؛ نیازمند متتل  یها ترجمان

 متتل  هایارگان وظای  تقسیم و محل  هر نیازهای

 اس . ضروری امری

 هایجنب  از غیررسمی هایسکونتگا  اینک  رغمعلی -

 مشترک وجو  دارای اجتماعی و اقتصادی متتل 
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 ابعاد در یژ و ب  محبت ای  تفاوت اما هستند فراوان

 محل  هر اختصاصی هایطرح و هابرنام  ارائ  محیطی

 اصلی علل از یکی حقیق ، در کند.می ضروری را

 غیررسمی، هایسکونتگا  ساماندهی هایطرح شکس 

 راهکارهای و ضوابط ات،خدم شرح از استفاد 

 و هازمین  ک  اس  محبتی برای )تیپ( یکدس 

 اند.داشت  هم با متفاوتی مشکبت

 ی تتأم  و رستیدگی  مستئو   شتهرداری  و دول  اگرچ  -

 توجت   بایتد  امتا  هستتند  شهری محبت هاینیازمندی

 و حفتظ  در ستاکنی   پت یری مسئولی  بدون ک  داش 

 فضتاهای  شهری، مبلمان همچون مواردی از نگهداری

 متدت  در شتد   ارائت   خدمات ... و تفریحی و عمومی

 جلتب  لت ا  شتد.  خواهند همرا  کیفی  اف  با کوتاهی

 ستازی فرهن  محبت، ساماندهی در ساکنی  مشارک 

 ستاماندهی  بتا  زمتان  هتم  شتهروندی  اصتو   آموزش و

 اس . ضروری محبت کالبدی

 غتا   غیررسمی هایسکونتگا  ساکنی  اینک  ب  توج  با -

 فضتاهای  کیفیت   و هستتند  شتهر  درآمدکم اقشار از با

 مناستتبی استتتانداردهای از هتتاآن )مستتک ( داخلتتی

 شهری خدمات و تسهیبت ی تأم ل ا نیس  برخوردار

 حقیقت ،  در دارد. بیشتتری  ضترورت  اقشتار  ای  برای

 شتهر  رفتاهی  تستهیبت  توزی  در باید شهری مدیران

 باشند. داشت  محبت ای  ب  بیشتری توج 

 هتتایستتکونتگا  در موجتتود هتتایفرصتت  از یکتتی -

 شتهر  نقاط سایر ب  نسب  زمی  پایی  ارزش غیررسمی

 برخی جانمایی در شودمی پیشنهاد رو، همی  از اس .

 شتهر  یتا  منطق  مقیاس در خدماتی و تفریحی فضاهای

 گیترد.  قترار  اولوی  در محبت ای  اراضی از استفاد 

 اجتترای هتتاینتت هزی کتتاهش ضتتم  صتتورت ایتت  در

 نیتز  محبت ای  کیفی  ارتقاء و توسع  زمین  ها، پرو  

 شود.می فراهم

 غیررستمی  هتای سکونتگا  ک  اصلی مشکبت از یکی -

 در ک  اس  «امنی  و ایمنی» مسئل  هستند درگیر آن با

 شتد   مشتتص  هااولوی  جزو نیز مطالع  نمون  مورد

 متتلت   لعوام از متأثر یکسو از امنی  و ایمنی اس .

 بت   دیگر سوی از و اس  اقتصادی و فرهنگی محیطی،

 محتیط  کیفی  بر یرگ ارتأث هایشاخص از یکی عنوان

 بترای  تنهتا  نت   امنیت   مسئل  ب  توج  شود.می شناخت 

 الشتعا  تحت   سبب ب  بلک  اس  ضروری محل  خود

 همگتانی  فضتاهای  سایر و پیرامونی محبت دادن قرار

 اس . اهمی  حائز شهر

 حاضتر،  پتژوهش  در اگرچت   شتود  اشار  باید پایان رد

 غیررستمی  ستکونتگا   یک محیطی کیفی  ارزیابی ب  صرفاً

 کت   دهتد متی  نشان آن هایخروجی اما اس ، شد  پرداخت 

 نحتو  بت   پتژوهش  در شتد   استفاد  ترکیبی مد  و متغیرها

 یکستتو، از انتتد.بتتود  پتژوهش  هتتد  پاستتتگوی مطلتوبی 

 از استتفاد   و محیطی کیفی  یرهایمتغ تری اصلی شناسایی

 کمتک  مستئل   جانبت  همت   ارزیتابی  ب  هاپرسشنام  در هاآن

 ترکیبتی  متد   از گیتری بهتر   دیگتر،  سوی از و اس  کرد 

 و عوامل ب  دهیوزن چندمتغیر ، رگرسیون و عاملی تحلیل

 فتارغ  )و ستاکنی   نررات ب  وابست  کامبً را نهایی امتیازات

 داد  دست   بت   کارشناستی(  و تصتی ش نرترات  مداخل  از

 اس .

 

 قدردانی و تشکر

 محمدرضتا  دکتتری  رستال   مطالعتات  از برگرفتت   مقال  ای 

 مشتاور   و سجادزاد  حس  دکتر راهنمایی با ک  اس  حقی

 دانشگا  معماری و هنر دانشکد  در ایزدی محمدسعید دکتر

 اس . انجام حا  در همدان سینا بوعلی
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