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محمدعلی محمدی

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،واحد مالیر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مالیر ،ایران

مجید شمس
استاد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،واحد مالیر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مالیر ،ایران
تاریخ دریافت مقاله 6931/ 06 /06 :تاریخ پذیرش مقاله139 6/ 08 / 22 :

چکیده
تفاوتهای فضایی موجود در سا تخ ار شهرها و فقر شدید گروههای اجتماعی و درنهایت انتقال پدیدهی فقر روستایی به فقر ش یره
مدرآمد ش .تسا هد
موجب ایجاد سکونتگاههای غیر رسمی در درون یا مجاور شهرها به شکل خودرو و فاقد مجوز توسط اقشار ک 

  

ی و عدم انطباق در ابعاد مختلف گردیده است .نابرابری فضایی به معن وافت دوجو یا ت و نیب  ی گژ یی ییی ییییییه یا
این شرایط باعث نابرابر 

اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی نواحی مسکونی یک شهر و بررسی عوامل مؤثر در ایجاد و تشدید آن میباشد .از بازتابببه نیا یا   

ی در س رهش راتخا ها  ،،، ،،فقر
انطباقنیافتگی میتوان به اغتشاش در سا تخ ار فضایی ،بروز پدیده جدایی اجتماعی ،ایجاد تفاوت فض یا ی ی
شدید گروههای اجتماعی و درنهایت بروز پدیدهی فقر ش درک هراشا یره  .... ...در شهوژپ

ضاح رر ررر از روش پرسش هسیاقم یارب همان    

یهای کالبدی منطقه کوی ولیعصر در شهر همدان با استفاده از نرمافزار  SPSSم یزجت درو هه ههه وتحلی ارق ل ر فرگ  تت تتتتت .آزموننن
ویژگ 

صهای چهارگانهی دیگر حاکی از آن است ک لدم قبط ه    
رگرسیون و پیدا کردن رابطهی بین رضایتمندی کلی و هریک از شاخ 
نهایی بدست آمده شاخص ایمنی رابطهی قویتری با رضایتمندی کلی داشته که مؤکددد آن است قترا روظنم هب هک  ا یدنمتیاضر        
ساکنان الزم است بیشترین اقدامات در بخش ایمنی دریگ تروص  ... ..مقا ضاح هل رر ررر برگرف لاسر زا هت هه هههی دک اونع اب هدنراگن یرت ن     
بازآفرینی سکونتگاههای غیررسمی در راستای تحقق بخشی سازمان فضایی شهر همدان تدوین گردیده و هدف ا رب نآ یلص ر یس   
مناطق برخوردار و غیر برخوردار در شهر همدان و ارائه راهکارهای مناسب جهت توانمندسازی ،ساماندهی و ب قطانم نآ ینیرفآزا   
یباشد.
م 

واژگان کلیدی :نابرابری فضایی -سکونتگاههای غیررسمی-کوی ولیعصر -بازآفرینی -همدان

 -1محمدعلی محمدی (نویسنده مسئول)mohammadalihm@yahoo.com
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مقدمه
جهان بهسرعت در حال گسترش زندگی شهری است .رشد سریع و نامتعادل شهرها ،پیامدهای ن اصتقا بولطما د ،ی   
اجتماعی و کالبدی را به همراه داشته است .یکی از اثرات نامطلوب آن ،سکونتگاههای غیررسمی است که بهعن او ننن
آیینه تمام نمای مسائل شهری ،دارای جایگاه و اهمیت ویژهای میباشد.
ش يافتتت و اف یاز ششش
درواقع به موازات گسترش سريع شهرنشيني ،حاشیهنشینی نيز در اكثر نقاط شهري جهان گس رت ش ش
ی
لهای ی
ل اص ندوب يل ددددد كههه انگ زي هه نخس يت ننن تحلیل ل
فقر شهري و اختالف زياد در ميان محالت شهري ازجملههه عوامل ل
جامعهشناختی زندگي شهري را به وجودآوردند .در ایران شـرايط جنگ يـ

ـك شور و به دنبال آن بازس رهش يزاـ ه يا   

جنگزده باعث گرديد كه به چنين پدیدهای كمتر توجه شود .توجه جدي دولت به مس هلا حاشیهههنش نی ییی و اس ناكـ
غیررسمی پس از غفلتي طوالني به زمستان  1382بازمیگردد .تـا ض ماـس نمـ ا يهدن    آنهاا ،بتواننـد يريدم اـب  تتت تتت
ت
صحيح شهري در جهت كاهش مسائل و مشكالت شهرها اهتمام ورزند ()Maajedy&Lotfi,2007:41
باید اذعان داشت بخشی از شهرنشینان کشور از مسکن نامناسب ،کمبود خدمات و زیرساخته و یرهش یا

نادقف    

یبرند و با فقر نسبی و بیکاری گسترده مواجه هستند.
محیط اجتماعی سالم رنج م 
تفاوتهای فضایی موجود در ساختار شهرها و فقر شدید گروههای اجتماعی و درنهایت انتقال پدیدهی فقر روستایی
به فقر شهری موجب ایجاد سکونتگاههای غیره رسمی در درون یا مجاور ش زوجم دقاف و وردوخ لکش هب اهره

     

یها باعث عدم انطباق در ابعاد مختلف گردیده است .از بازتابهای این
توسط اقشار کمدرآمد شده است .این نابرابر 
انطباقنیافتگی ،اغتشاش در ساختار فضایی و بروز پدیده جدایی اجتماعی در بس رهش زا یرای ه هک هدوب روشک یا

   

بهخصوص با توجه به ویژگیهای مربوط به مکانیزم هدایت ،کنترل شهری و بومشناختی اغلب این شهرها ،منجر به
جدایی فضایی در سطح شهر و پیدایش نواحی مسکونی خاص گروههای اجتماعی -اقتصادی گوناگون شد .تسا ه

  

نابرابری فضایی به معنای وجود تفاوت بین ویژگیهای اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی نواحی مس و رهش کی ینوک
یباشد.
بررسی عوامل مؤثر در ایجاد و تشدید آن م 
یدهند و ا ضعم ني
در ايران بیش از  11ميليون نفر از جمعيت كشور را جمعیت حاشیهنشین تش يك ل م 

ل كههه ام زور هه
لل لل

ی نتواننددد
ن بهههراحتی ی
دامنگیر شهرهای كالن كشورمان شده ،هنگامی به وجود میآید كه مردم مناطق مستضعف نشين ن
یتواننددد بهههراحتی ی
ی
نيازهاي اقتصادي و معيشتي خود را برطرف كنند .ازاینرو دست به مهاجرت میزنند و چون نمی ی
خود را با فرهنگ شهرنشینی در کالنشهرها تطابق دهند و توان مالي اقامتتت در درون شهررر را ندارند ،،باالج اب ررر بههه
حاشيه رانده میشوند و حاشیهنشینی را بر میگزینند .در این شهرها ،همواره كي

نوع دوگانگي ديده میشود :از یک

سو شهر قانوني كه زمين و واحدهاي مسكوني آن بر مبناي قوانين و مقررات جاري تهیههه گردیدهه و از س گید یو رر ررر
شهر غیرقانونی كه زمين و واحدهاي مسكوني آن بهصورت تصرف عدواني و غیرقانونی اشغالشده كه بيشتررر من طا ق ق
ق
ییابد،،
حاشیهنشین و آلونکنشین شهرها را شامل میشود .شهر قانوني ساالنه بهطور متوسط  3تا  4درصد توسعه می ی
یکه شهر غیرقانونی ،ساالنه دو برابر شهر قانوني ( 7تا  )8درصد توسعه پید م ا یی یی
درحال 
یکنددد ).)Shakoi; 2000:108
عدم انطباق فضایی در عرصههای مختلف ازجمله اقتصادی ،فرهنگی ،کالبدی و ...از موارد قابلتوجه در ای قطانم ن
یباشد.
در مقایسه با سایر مناطق م 

یهای فضایی-کالبدی و111 ...
تحلیلی بر نابرابر 

از بازتابهای این انطباقنیافتگی ،اغتشاش در ساختار فضایی و بروز پدیده جدایی اجتماعی در بسیاری از ش یاهره
کشور بوده که بهخصوص با توجه به ویژگیهای مربوط به مکانیزم هدایت و کنترل شهری و ویژگیهای بومشناختی
ی-
حی مس ورگ صاخ ینوک ههه ههههه عامتجا یا یی یی
اغلب این شهرها ،منجر به جدایی فضایی در سطح شهر و پیدایش ن او ح ح
یهای اجتماعی ،اقتص یدبلاک و یدا   
اقتصادی گوناگون شده است .نابرابری فضایی به معنای وجود تفاوت بین ویژگ 
نواحی مسکونی یک شهر و بررسی عوامل م اجیا رد رثؤ د و 

یباشد  ییاضف یرباربان  .یک لکشم      
یدشت د نآ  م یییی یییی

یکند که س راتخا فضاایی (اجتم اصتقا ،یعا دی  ،،، ،،کالبدددی و )...
برنامهریزی به شمار میآید .این مشکل زمانی بروز م 
لهای برنامهههری یز
نواحی مختلف یک شهر دارای تفاوتهای بارز و آشکار باشند ،این تفاوتها نیاز به تدوین راهح 
لهایی که جوابگوی هدف واالی ایجاد تعادل فضایی در یک شهر باشد.
در مورد نواحی مختلف دارد .راه ح 
شهر همدان هم از این قاعده مستثنا نیست و در برخی مناطق ازجمله منطقه چهار (کوی ولیعصر) با مشکل گس شرت
افقی و اسکان غیررسمی و تضاد فضایی در نوع بنا و ساخت وساز با انواع مصالح نامرغوب مواج تسا ه  ... ..ای یین امر
باعث اختالف و دوگانگی بین مناطق برخوردار شهر با مناطق حاشیهنشین شده اس هب رضاح شهوژپ نیاربانب .ت

   

بررسی این اختالف در بعد کالبدی -فضای پرداخته و به ارائه راهکارهایی برای کاهش این اختالف میپردازد.
مفاهیم و مبانی نظری
نابرابری فضایی
در شهرها ،گروههاي جمعيتي مطابق با ویژگیهای گوناگوني چون بط قه اجتماعي ،سن ،ن  .و داژ  ..ازجم رگيدكي زا     
ميشوند .درواقع جدا يي فضا يي گروههای مختلف جمعيتي صفت بارز شهرهاي تمامي جوامع ،چه بيشتر و چه كمتر
توسعهیافته است .براي بسياري از شهرها اين جدا يي  ،اگرنه پدیدآورنده بلكه تشدیدکننده برخي مش يعامتجا تالك   
بوده است و بسياري از مشكال يعامتجا ت

– اقتصادي اینگونه جوامع از وجود تف م يشان ينوكسم توا ييييييييي ش .دو

ازجمله عمدهترين پيامدهاي نابرابري فضا يي در شهرها ميتوان به ايجاد افت و محروميت در نواحي اشاره نم هك دو   
منجر به تش يك ل نواحي فرسوده و سکون 
تگاههای غیررسمی در درون و حاشيه شهرها شده است.
تفاوتهاي فضا يي موجود در ساختار شهرها و فقر شديد گروههاي اجتماعي و درنهایت انتقال پديده فق يياتسور ر   
به فقر شهري موجب ايجاد سكونتگاههاي غیررسمی در درون يا مجاور شهرها (بهویژه شهرهاي ب يلكش هب )گرز    
خودرو ،فاقد مجوز ساختمان و برنامه شهري با تجمعي از اقشار کمدرآمد و سطح نازلي از كميت و يك ف يگدنز تي   
ميشود ( .)Saraafi,2002ايجاد سكونتگاههاي غیررسمی درواقع بازتاب اصلي توزيع نابرابر من  تورث ،تردق عبا و
درآمد است.
ساكنان سكونتگاههاي غیررسمی درنتيجه وجود نابرابريهاي فضا يي نه به خواست خود بلكه ب و كيرحت ه
شرايط حاد زندگي به اين نواحي راندهشدهاند و روند رو به تزايد اين ش و تنوكس زا لك

بيغرت    

نامز يتيعمج رارقتسا      

تحقق نس يب برابري فضا يي تداوم خواهد يافت.
افت شهري در حقيقت تمركز فضا يي مشكالت محيطي ،كالبدي ،اقتصادي ،اجتماعي وزیست محیط ب هك تسا ی ه    
صورت سطوح باالي ب كي اري ،فقر ،بدمسكني و آلودگي وسيع محيطي ظاهر م ييي گ در د رد يرهش تفا .

هك يحاون

   

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال دهم ،شماره اول ،زمستان 6931
 112فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

داراي بيشترين تلفات و جدا شي

به لحاظ ساختار فضا يي خود با س م يحاون ريا ييييييي باش ب ،دن هه هههمرورزم وسرف نا د يگ   

شهري و ايجاد نوحي فرسوده شهري را به دنبال خواهد داشت.
اسکان غیررسمی
هیچ تعریف پذیرفتهشده جهانی از سکونتگاههای غیرمتعارف شهری وجود ندارد ( .)Mwasumbi, 2003: 14ادبی تا
مربوط به اینگونه سکونتگاههای شهری در کشورهای درحالتوسعه با پریشانی واژگانی و عدم تواف یگنوگچ رب ق    
یدهد؟ و
تعریف و مفهومسازی بعضی از سکونتگاهها همراه است .چه چیزی یک سکونتگاه غیررسمی را تشکیل می ی
چه چیزی معیاری برای تبیین کردن اشکال و مظاهر متفاوت این سکونتگاهها است ( Stadel, 1974 & Potter, 1985

 .)& Burgess, 1985 & Purewal, 2000درنتیجه تعدادی از واژگانی که برای شناسایی این سکونتگاهها استفاده می-
شود عبارتاند از :حاشیهنشینی ،زاغهنشینی ،آلونکنشینی .از طرفی یک تعدادی صفتها هم برای توضیح بیشتر این
سکونتگاهها استفاده میشود از قبیل :حاشیهای ،خودرو ،غیررسمی ،بیبرنامه ،غیرقانونی ،نامنظم ،غیرمجاز ،بیض هطبا
و سکونتگاههای در حال گذار (انتقالی) ( .)Purewal, 2000& de Souza, 2001 & Jenkis, 2001در کل باید گفت
سکونتگاههای غیررسمی جایی است ک یمز یور رب نکسم یاهدحاو زا یهورگ ه

نه یا ی تخاس  هه هههشدههاند هک    
نننننن نننننن

اشغالکنندگان دعوی قانونی ندارند ،یا به عبارتی غیرقانونی آن را اش رک لاغ د هه هههاند ( .)Clarke,2008: 4ازنظ زکرم ر   
اسکان بشر سازمان ملل متحد همچون مسکنی است که با چهارچوبهای ق طباض و ینونا هه هههای مطابق و درادن ت

رد   

شهرهای دایر میشود که میتواند در سطوح متعددی غیررسمی باشد (.)UN-Habitat, 2003: 14
سکونتگاههای انسانی که هیچ سازشی با الزامات قانونی ندارد و بد  یمسر یاهدنیآرف نو م ا ،ینوناق تیکلا ن لاقت       
مالکیت ،ضوابط ساخت و برنامهریزی شهری ساختهشده است (.)Vienna Declaration, 2004: 1
در ایران نیز اسكان غيررسمي تاكنون بانامهای مختلفي بهکاربرده شده ،بهویژهه :حاشیهههنش ینی  ،،زاغهههنش ینی  ،،مسكننن
نابهنجار ،اسكان خودانگیخته ،اسكان خودجوش ))Hataminezhad 2008,133
یهای آنها در زير آمده است
براي درك ماهيت و مشخصات سکونتگاههای غيررسمي برخي از ویژگ 
ن پروانههه س نامتخا ييي و پ ركن يوري د نن ننن از
ت نداشتن ن
مسکنسازی شتابزده توسط استفادهکنندگان كه عمدتًاًا بههه علت تبرنامهریزی رسمي شهرسازي ،مجموعهای نابسامان را به وجود آورده است؛
پيوستگي عملكردي با شهر اصلي و گسست كالبدي از آن با تجمعي از اقشار عمدتًاًا کمدرآمد و فقیر-محيطي با يك فيت پا يي ن زندگي و كمبود شديد خدمات و زيربناهاي شهري و تراكم ب الا ييي جمعيت ييي (Ministry of

.)Housing and Urban Development, 2002
محدوده مورد مطالعه
شهر همدان در دامنه شمالي كوه الوند قرار گرفته و ش بي
 32دقيقه شرقي و عرض جغرافيا يي

كلي آن از جنوب به شمال با طول جغراف يياي

 48درج و ه

 34درجه و  48دقيقه شمالي ميباشد ش بونج ،بونج شخب رد نادمه ره      

شرقي و جنوب غربي به وسيله كوهها يي با ارتفاع نه چندان مرتفع ،اما بهم پيوسته مسدود گشته است .شهررر همد نا
از دشت نسبتًاًا مسطح با ارتفاع  1731متر از سطح دريا شروع و تاارتفاع  1958متر استقرار يافته است .در تفاب لك   

یهای فضایی-کالبدی و113 ...
تحلیلی بر نابرابر 

شهر غير از چند عارضه يبط عي نظير تپه مصلي و دو مسيل يبط عي با اسامي رودخانه آلوس درج

گ) و د نيوي
(مرادبيگ گ

كه از ميان شهر ميگذرند و دو رودخانة ديگر كه از شرق به نام چشين (كشين) و عباس آباد كه از غرب ش م ره ييييي -
گذرند ،پستي و بلندي خاصي ديده نم ييي ش دو ( ..مطالع ناتسا عماج تا     همد نا

Iranian Population and ( 0931

 .)Housing Census, 2016تا قبل از سال  1310هجری شمسی شهر همدان همانند دیگر شهرهای کشور از رشدی
بدون برنامه و طرح از پیش اندیشیده گسترش یافته است .این شهر ج تسا روشک یاهرهش نیلوا ءز  هک ت طسو

     

مهندس آلمانی «کارل فریش» طرحی شعاعی برای آن تهیه گردید که این طرح اساس توسعههاای بعد رارق رهش ی    
گرفت و ساختار و فرم شهر را تعیین نمود..
کهایی با طرح و برنامه از پیش تعی هدش نی   
در سال  1349یکی از تحوالت ساختاری شهر همدان رقم خورد و شهر 
قبلی ایجاد گردیدند .ویژگی اصلی این شهرکها از نظر ساختار شهرسازی ،هدایت شهر به سمت توسعه گسیخته بوده
و عم ًالًال شهر را از توسعه شعاعی خارج ساخته است .درمحلههه ولیعص زا شیب یتحاسم ابر

    661هکت یتیعمج و را   

معادل  19720نفر در شمال غربی شهر همدان واقع شده است .مجموع سرانه ک حوطس زا معا هلحم یاهیربراک ل      
یباشد که در مقایسه با متوسط سرانه شهر یعنی  6 15 / 25مت عبرم ر   
خالص و ناخالص شهری برابر  84 / 37متر مربع م 
یدهد .بررسی میزان س هنار
و سرانه کاربریها در منطقه  6شهر همدان 6 12 /4( ،متر مربع) برخورداری پایینی را نشان م 
محله ولیعصر نشان دهنده کاستی زیاد ب صوصخ رد هژیو   

یهاای خد طسوتم هنارس فالتخا .تسا یتام      
ک برا ررر 

یباشد .میزان س حطس رد لک هنار    
یها در این محله در مقایسه با میزان مطلق سرانه شهر حدود  27متر مربع م 
کاربر 
یباشد.
منطقه شش معادل  1 26 /4مترمربع است که حدود  42متر بیش از میزان سرانه محله فقیرنشین ولیعصر م 

نقشه  :1استان همدان Source: Management and Planning Organization of Hamadan
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یهای فرهنگی ،آموزشی ،بهداشتی ،تفریح هجوت لباق یشزرو و ی     
کمبود سرانه محله مذکور بویژه در زمینه کاربر 
است .بعنوان مثال متوسط سرانه کاربر 
یهای مذکور در سطح منطقه  2همدان  10 /3مت و عبرم ر

هقطنم حطس رد      4

یباشددد .بد نی
شهری  2/2متر مربع است ،در حالیکه این میزان در محدوده محله فقیرنشین ولیعصر  1/4متر مربع م مم 
یگردد در سطح محله مذکور کمبود شدیدی در دسترسی به خدمات محلهای وجود دارد.
ترتیب مالحظه م 

نقشه  :2شهرستان همدانSource: Management and Planning Organization of Hamadan

 -تحلیلی بررضایتمندی درمنطقه موردمطالعه براساس روش پرسشنامهای وبااستفاده ازنرم افزار spss

یباشد ..در تص ریو
همانطور که در باال آمده است محدوده مورد مطالعه اسکان غیررسمی ولیعصر در شهر همدان می ی
( )6که محلههای همدان توسط شهرداری همدان کدبندی شدهاند ،کد محدوده مورد مطالعه

 411 ، 416 ، 417و 410

میباشند که شامل هسته اولیه و تاریخی  417مییاشدودر پژوهش حاضر بهدلیل دخالت دادن متغیرهای بومی و غیر
بومی و تأثیر آن بر ادراکات ذهنی ساکنان از کیفیت زندگی و همچنین سهولت کارچه قطنم را هه ههه م رب درو ر رارق یس    
میگیرد .همانطور که در تاریخچه محله ولیعصر گفته شد ،این محله روستایی هسته اولیه روستای دی جز

م ممیباشددد.

ی-
متشکل از  80خانوار در تا  05سال پیش بوده که همان قسمت  417میباشد و بیستر ساکنان این منطق م یموب ه ییی ییی
باشند و ضع مالی آنها متوسط به پایین میباشد و اکثرًاًا به کار کشاورزی در زمینهای همجوارباروستامشغول بودهاند.
یگردد.
که بامهاجرت بخش نسبتازیادی ازمهاجرین ازداخل استان واستانهای همجوارمواجه م 

یهای فضایی-کالبدی و115 ...
تحلیلی بر نابرابر 

تصویر  :3موقعیت منطقه موردمطالعه در شهر همدانSource: google earth 2016

تصویر  :4نقشه منطقه بندي شهر همدان(سازمان فناوری اطالعات ،گروه برنامهریزی شهری-شهرداری

درپژوهش حاضرباتوجه به پرسشنامه به بررسی پارامترها وشاخصهای مختلف در کوی ولیعصر پرداخته شده است
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پرسشنامه:
1

ميزان رضايت از اندازه واحد مسکونی خود

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

2

میزان رضایت از نوع ساخت و طراحی مسکن خود

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

3

میزان رضایت از امکانات و تاسیسات واحد مسکونی خود

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

4

میزان رضایت از کیفیت نوسازی و استحکام واحد مسکونی خود

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

5

میزان رضایت از وضعیت تراکم ساختمانی مسکن خود (تعداد واحدهای مسکونی)

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

6

میزان رضایت از اجاره بهای مسکن در محله خود

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

متوسط

کم

خیلی کم

متوسط

کم

خیلی کم

کم

خیلی کم

کم

خیلی کم
خیلی کم
خیلی کم

7

میزان رضایت از امکانات و حمایتهای دولتی برای خرید مسکن در محله خود

8

ميزان رضايت از وضعیت دسترسی به آب آشامیدنی

خیلی زیاد

ميزان رضايت از وضعیت دسترسی به برق

خیلی زیاد

زیاد

10

ميزان رضايت از وضعیت دسترسی به گاز

خیلی زیاد

زیاد

11

ميزان رضايت از وضعیت دسترسی به تلفن و تلفن همراه

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

12

ميزان رضايت از وضعیت سیستم فاضالب

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

13

درمجموع چقدر از وضعیت تاسیسات و تجهیزات راضی هستید

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

14

ميزان رضايت از امکانات و مبلمان فضاهای شهری

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

ميزان رضايت از روشنایی نور خیابانها و فضاهای شهری

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

درمجموع چقدر از وضعیت امکانات و خدمات شهری راضی هستید

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

17

ميزان رضايت از هزینه حمل و نقل عمومی خود

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

18

ميزان رضايت از کیفیت خیابانها و مسیرهای پیاده

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

19

ميزان رضايت از امکان پیاده روی در محله خود

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

20

ميزان رضايت از ایمنی خود در مقابل زلزله و بالیای بط یعی

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

9

15
61

21

خیلی زیاد

به طور کلی و با توجه به تمامی سؤاالت قبل تا چه حد از زندگی در محله خود راضی
خیلی زیاد

هستید؟

21

در مجموع و نسبت به چهار سال گذشته کیفیت زندگی شما چه تغ يي ري كرده است؟

23

به طور کلی تا چه حد به بهتر شدن زندگی خود در آینده امید دارید؟

زیاد

متوسط

کم

ب ههه ه

خیلی کم
خیلی       

خیلی بهتر

تر

متوسط

ب دت ر

ب دت ر

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

- -سنجش وضعیت مسکن ،خدمات شهری ،حمل ونق افتسااب یدنمتیاضرو ینمیاو ل د  ه ا شورز     

T-smaple-Tot

آزمون  Tیک نمونهای ساده
وضعیت شاخص مسکن در نمونه مورد مطالعه
در ابتدا آمار توصیفی دادههای بدست آمده از سنجش شاخص وضعیت مسکن ارائه میگردد؛
جدول  :1آمارهای توصیفی نمرات شاخص وضعیت مسکن
تعداد افراد
375

تعداد سؤاالت
7

میانگین کل
2/ 40

Source: Research findings

انحراف معیار
0/506

اطالعات جدول فوق نشان میدهد که برای سنجش شاخص وضعیت مسکن مجموعًاًا  7سؤال مورد اس ارق هدافت ر هتفرگ     
است .انحراف معیار نمرات شاخص وضعیت مسکن نیز حدود  0/506است ک اشن ه نن ننندهند داد یگدنکارپ نازیم ه ههه ههههه یا
مربوط به این شاخص میباشد.
ت بدست
در ادامه میانگین مشاهده شده نمرات شاخص وضعیت مسکن که از تقسیم نمره میانگین ک ادعت رب ل د الاؤس  تتتت تتتت
آمده با میانگین مورد انتظار ،1از طریق آزمون  tتک نمونهای پرداختهایم تا مش رگ صخ د کسم صخاش تیعضو د
 .1میانگین مورد انتظارهر گویه در این پرسشنامه  3است زیرا 1+ 2+ 3+ 4+ 5 ÷ 5 = 3

ن در
ننننن ننننن

یهای فضایی-کالبدی و117 ...
تحلیلی بر نابرابر 

مقایسه با متوسط جامعه چگونه است .آزمون  tتک نمونهای مشخص میکند که آیا میانگین مش اب هسیاقم رد هدش هدها    
میانگین مورد انتظار متفاوت است یا خیر.
جدول  :2آزمون  tتک نمونهای برای مقایسه میانگین مشاهده شده شاخص وضعیت مسکن با میانگین مورد انتظار
میانگین

میانگین مشاهده شده

تفاوت میانگین

مورد انتظار

2/ 40

مقدار t

0/ 59

3

درجه      

سطح

آزادی

معنیداری

374

7/ 55

Source: Research findings

0/00

با توجه به جدول فوق مشاهده میشود ،میانگین مشاهده شده نمره شاخص وضعیت مسکن در نمونه م علاطم درو هه ههه 2/ 40
به دست آمده ،که این مقدار از میانگین مورد انتظار یعنی  3کمتر است .با توجه به اینکه سطح معنیداری مقد را  tمحاس هب
یباشد ( ( ،)t=7/ 55 ، df= 58 ، p=0/000ل نیگنایم نیب توافت اذ     
نت زا ر  0/50می ی
شده یعنی  7/ 55درجه آزادی  374پ یا ین ن
یت نازیم هک تفگ ناو     
مشاهده شده و میانگین مورد انتظار معنیدار میباشد ( .)P>0/50بنابراین با  95درصد اطمینان می ی
نتر از حد متوسط است.
شاخص وضعیت مسکن در نمونه مورد مطالعه پایی 
-

وضعیت شاخص وضعیت خدمات شهری در نمونه مورد مطالعه

در ابتدا آمار توصیفی دادههای بدست آمده از سنجش شاخص وضعیت خدمات ارائه میگردد؛
جدول  :3آمارهای توصیفی نمرات شاخص وضعیت خدمات
تعداد افراد
375

تعداد سؤاالت

میانگین کل

9

2/16

Source: Research findings

انحراف معیار
0/ 675

اطالعات جدول فوق نشان میدهد که برای سنجش شاخص وضعیت خدمات شهری مجموعًاًا  9سؤال مورد استفاده ق رار
گرفته است .انحراف معیار نمرات شاخص وضعیت مسکن نیز حدود  0/ 675است که نشاندهنده میزان پراکندگی دادههای
مربوط به این شاخص میباشد.
جدول  :4آزمون  tتک نمونهای برای مقایسه میانگین مشاهده شده شاخص وضعیت خدمات با میانگین مورد انتظار
میانگین مشاهده شده
2/16

میانگین

تفاوت میانگین

مورد انتظار
3

مقدار t
4/93

0/ 38

Source: Research findings

درجه      

سطح

آزادی

معنیداری

374

0/00

با توجه به جدول فوق مشاهده میشود ،میانگین مشاهده شده نمره شاخص وضعیت خدمات در نمونه مورد مطالعههه 2/16
به دست آمده ،که این مقدار از میانگین مورد انتظار یعنی  3کمتر است .با توجه به اینکه سطح معنیداری مقد را  tمحاس هب
یباشد ( ( ،)t=4/93 ، df= 374 ، p=0/000ل نیگنایم نیب توافت اذ     
شده یعنی  4/93درجه آزادی  374پایینتر از  0/50می ی
یت نازیم هک تفگ ناو     
مشاهده شده و میانگین مورد انتظار معنیدار میباشد ( .)P>0/50بنابراین با  95درصد اطمینان می ی
نتر از حد متوسط است.
شاخص وضعیت خدمات شهری در نمونه مورد مطالعه پایی 
وضعیت شاخص وضعیت حمل و نقل در نمونه مورد مطالعهدر ابتدا آمار توصیفی دادههای بدست آمده از سنجش شاخص وضعیت حمل و نقل ارائه میگردد؛
جدول  :5آمارهای توصیفی نمرات شاخص وضعیت حمل ونقل
تعداد افراد
375

تعداد سؤاالت
3

میانگین کل
2/ 10

Source: Research findings

انحراف معیار
0/ 684
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اطالعات جدول فوق نشان میدهد که برای سنجش شاخص وضعیت خدمات شهری مجموعًاًا  3سؤال مورد استفاده ق رار
گرفته است .انحراف معیار نمرات شاخص وضعیت حمل و نقل نیز حدود  0/ 684است که نشاننندهند یگدنکارپ نازیم ه    
دادههای مربوط به این شاخص میباشد.
جدول  :6آزمون  tتک نمونهای برای مقایسه میانگین مشاهده شده شاخص وضعیت حمل و نقل با میانگین مورد انتظار
میانگین مشاهده شده
2/ 10

میانگین مورد انتظار
3

مقدار t

تفاوت میانگین
0/ 89

درجه آزادی

10 / 01

سطح معنیداری

374

Source: Research findings

0/00

با توجه به جدول فوق مشاهده میشود ،میانگین مشاهده شده نمره شاخص وضعیت خدمات در نمونه مورد مطالعههه 2/ 10
به دست آمده ،که این مقدار از میانگین مورد انتظار یعنی  3کمتر است .با توجه به اینکه سطح معنیداری مقد را  tمحاس هب
شده یعنی  10 / 01درجه آزادی  374پایینتر از  0/50میباشد ( ،)t= 10 / 01 ، df= 374 ، p=0/000ل نیگنایم نیب توافت اذ     

یت نازیم هک تفگ ناو     
مشاهده شده و میانگین مورد انتظار معنیدار میباشد ( .)P>0/50بنابراین با  95درصد اطمینان می ی
نتر از حد متوسط است.
شاخص وضعیت حمل و نقل در نمونه مورد مطالعه پایی 
وضعیت شاخص وضعیت ایمنی در نمونه مورد مطالعهدر ابتدا آمار توصیفی دادههای بدست آمده از سنجش شاخص وضعیت ایمنی ارائه میگردد؛
جدول  :7آمارهای توصیفی نمرات شاخص وضعیت ایمنی
تعداد افراد
375

تعداد سؤاالت

میانگین کل

1

انحراف معیار
0/ 937

2/ 32

Source: Research findings

اطالعات جدول فوق نشان میدهد که برای سنجش شاخص وضعیت ایمنی مجموعًاًا  1سؤال م گ رارق هدافتسا درو ر هتف     
است .انحراف معیار نمرات شاخص وضعیت ایمنی نیز حدود  0/ 937است که نشاندهنده میزان پراکندگی دادههای مربوط
به این شاخص میباشد.
جدول  :8آزمون  tتک نمونهای برای مقایسه میانگین مشاهده شده شاخص وضعیت ایمنی با میانگین مورد انتظار
میانگین مشاهده شده
2/ 32

میانگین

تفاوت میانگین

مورد انتظار
3

مقدار t
5/ 56

0/ 67

درجه        

سطح

آزادی

معنیداری

374

Source: Research findings

0/00

با توجه به جدول فوق مشاهده میشود ،میانگین مشاهده شده نمره شاخص وضعیت خدمات در نمونه مورد مطالعههه 2/ 32
به دست آمده ،که این مقدار از میانگین مورد انتظار یعنی  3کمتر است .با توجه به اینکه سطح معنیداری مقد را  tمحاس هب
یباشد ( ( ،)t=5/ 56 ، df= 374 ، p=0/000ل نیگنایم نیب توافت اذ     
شده یعنی  5/ 56درجه آزادی  374پایینتر از  0/50می ی
یت نازیم هک تفگ ناو     
مشاهده شده و میانگین مورد انتظار معنیدار میباشد ( .)P>0/50بنابراین با  95درصد اطمینان می ی
نتر از حد متوسط است.
شاخص وضعیت ایمنی در نمونه مورد مطالعه پایی 
وضعیت شاخص وضعیت رضایتمندی در نمونه مورد مطالعهدر ابتدا آمار توصیفی دادههای بدست آمده از سنجش شاخص وضعیت رضایتمندی ارائه میگردد؛
جدول  :9آمارهای توصیفی نمرات شاخص وضعیت رضایتمندی
تعداد افراد
375

تعداد سؤاالت
3

میانگین کل
2/ 43

Source: Research findings

انحراف معیار
0/ 727
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اطالعات جدول فوق نشان میدهد که برای سنجش شاخص وضعیت رضایتمندی مجموعًاًا  3س اؤ للل م رارق هدافتسا درو    
گرفته است .انحراف معیار نمرات شاخص وضعیت رضایتمندی نیز حدود  0/ 727است که نشاننندهند یگدنکارپ نازیم ه    
دادههای مربوط به این شاخص میباشد.
جدول  :01آزمون  tتک نمونهای برای مقایسه میانگین مشاهده شده رضایتمندی میانگین مورد انتظار
میانگین مشاهده شده
2/ 43

میانگین
مورد انتظار
3

تفاوت میانگین
0/ 56

مقدار t
5/ 96

Source: Research findings

درجه      

سطح

آزادی

معنیداری
0/00

374

با توجه به جدول فوق مشاهده میشود ،میانگین مشاهده شده نمره شاخص وضعیت رضایتمندی در نمون علاطم دروم ه ههه هههه
یداری مقد را t
 2/ 43به دست آمده ،که این مقدار از میانگین مورد انتظار یعنی  3کمتر است .با توجه به اینک نعم حطس ه ییی ییی

محاسبه شده یعنی  5/ 96درجه آزادی  374پایینت زا ر  0/50می ی
یباشد ( ( ،)t=5/ 96 ، df= 374 ، p=0/000ل نیب توافت اذ    

میانگین مشاهده شده و میانگین مورد انتظار معنیدار میباشد ( .)P>0/50بنابراین با  95درصد اطمینان میت هک تفگ ناو    
نتر از حد متوسط است.
میزان شاخص وضعیت رضایتمندی در نمونه مورد مطالعه پایی 
 بررسی روابط همبستگی بین شاخصهای پژوهش ازطریق روش رگرسیون وپیداکردن مدل نهای پژوهشبا توجه به روند پژوهش ،روش همبستگی به عنوان متد  رد یژول تتحلیل ل
له فتسا قیقحت نیا یرامآ یا ا دش هد  ....... ......تحق قي
همبستگي يکي از روشهاي تحقيق توصيفي (غيرآزمايشي) است که رابطه ميان متغيرها را براساس هدف تحق رب قي ر يس   

ميکند .ميتوان تحقيقات همبستگي را براساس هدف به سه دسته تقسيم کرد :همبستگي براي بررسي نوع و م هطبار نازي   
متغيرها استفاده ميشود .ضر بي
ميکند .ضر بي

همبستگي شاخصي است رياضي که جهت و مقد را رابطهههی ب  ريغتم ود ني ر فيصوت ا    

یرود .اگر مقادير دو متغير ش يب ه هم تغ يي ر کند يعني
همبستگي درمورد توزیعهای دويا چند متغيره به کار م 

با کم يا زياد شدن يکي ديگري هم کم يا زياد شود به گونهاي که بتوان رابطه آنها را به صورت کي

معادله ب رک ناي د    می

گو يي م بين اين دو متغيرهمبستگي وجود دارد (.)Habibi, 2012
در این بخش بهمنظور بررسی چگونگی و شدت اثرگ یراذ

عوام زا یدنمتیاضر فلتخم ل

کسم تیعضو

ننننن ننننن
ن بررر می از ننن

شاخص رضایتمندی کلی از فضای کالبدی محله مورد مطالعه از روش رگرسیون استفاده میکنیم .بهع ریغتم ،رگید تراب    
وابسته تحقیق ،شاخص رضایتمندی کلی از فضای کالبدی و متغیر مستقل عبارت است از :رضایتمندی ساکنین از وضعیت
م سک ن
یباشد که این جد یسررب هب لو    
یکی از جداولی خروجی آزمون رگرسیون خطی چندگانه ،جدول  Model Summaryم 
یپردازد.
ضریب همبستگی بین متغیرها و ضریب تعیین تعدیل شده م 

جدول  �Model SummaryStd. Error of the Estimate : 11میزان

Std. Error of the
Estimate
0/175

میزان

R Square
0/ 124

میزان R
0/ 352

Source: Research findings

مدل
1

یباشد ناشن هک     
یباشد که مقدار ضریب همبستگی ( )Rبین متغیرها  0/ 352می ی
نتایج حاصله از جدول باال حاکی از این م 
میدهد بین متغیر مستقل و متغیر وابسته تحقیق همبستگی ضعیف وجود دارد.
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جدول بعدی این آزمون مربوط به جدول  ANOVAاست که که برازندگی مدل را مورد بررسی قرار میدهد.
جدول  : 12جدول ANOVA

سطح معنی داری
0/ 006

مقدار

مدل

F
8/960

total Residual Regression

Source: Research findings

متغیر وابستهY :

یتوان نتیجه گرفت که مجموع لقتسم ریغتم ه    
با توجه به معنی داری مقدار آزمون  Fدرسطح خطای کوچکتر از  0/50م 
ذکر شده قادرند یغت  ی لک یدنمتیاضر صخاش تار ی لحم زا هههههه ههههههه را در این نمونههه بی دنک نا  ... ..خروج  ،یدعب ی جج ج ججججدول
 coiefficientsمیباشد ،که این جدول میزان تأثیر متغیر در مدل را نشان میدهد.
جدول  : 13رابطه وتاثیر متغیر رضایتمندی از مسکن بر رضایتمندی کلی از محله
تحلیل همبستگی
سطح معنی داری
0/ 006

مقدار t
2/ 841

بهای استاندارد شده
ضری 

ضریبهای استاندارد نشده

 Betaمقدار

انحراف معیار

0/ 352

مدل تحلیلی
 Bمقدار
0/ 293

0/301
Source: Research findings

رضایتمندی

همانطور که در جدول باال مشخص است بر اساس میزان سطح معنیداری ( ،)P-Valueشاخص رضایتمندی از مسکن بر
ن  2عام  نیا ل ن دوجو رادانعم هطبار هنوم
رضایتمندی از محله اثرگذار است .این امر بدان معنا میباشد ک یب ه نن نن

و دراد     

شاخص رضایتمندی از مسکن ب تسا بیرض رادقم ا اند درا      شد  ه ( ( 0/ 352 )Betaت فیعض ریثأ ی قترا رد  ااا اااا س لماوع حط   
رضایتمندی کلی در نمونه مورد بررسی دارا میباشد .بهعبارت دیگر میتوان گف طبار ت هه ههه ض یع ففف و مس قترا نیب میقت ااا اااا
رضایتمندی کلی بهوسیله عوامل رضایتمندی از وضعیت مسکن وجود دارد.
در این بخش متغیر وابسته تحقیق ،شاخص رضایتمندی کلی از فضای کالبدی و متغیر مستقل عبارت است از :رضایتمندی
ساکنین از وضعیت خدمات

جدول Model Summary : 14
Std. Error of the
Estimate
0/663

میزان

R Square
0/50

میزان R
0/ 224

Source: Research findings

مدل
1

یباشد ناشن هک     
یباشد که مقدار ضریب همبستگی ( )Rبین متغیرها  0/ 352می ی
نتایج حاصله از جدول باال حاکی از این م 
میدهد بین متغیر مستقل و متغیر وابسته تحقیق همبستگی ضعیف وجود دارد.
جدول بعدی این آزمون مربوط به جدول  ANOVAاست که که برازندگی مدل را مورد بررسی قرار میدهد.
جدول  : 15جدول ANOVA

سطح معنی داری
0/ 08

مقدار
F
3/ 06

مدل

total Residual Regression
Source: Research findings

متغیر وابستهY :

یتوان نتیجه گرفت که مجموع لقتسم ریغتم ه    
با توجه به معنی داری مقدار آزمون  Fدرسطح خطای کوچکتر از  0/50م 
ذکر شده قادرنیستند تغییرات شاخص رضایتمندی کلی از محله را در این نمونه بیان کند .پس رابطهههای را در مد یلصا ل   

یهای فضایی-کالبدی و121 ...
تحلیلی بر نابرابر 

یگیریم.
بین از خدمات و رضایتمندی کلی از فضای کالبدی در محله را در نظر نم 
در این بخش متغیر وابسته تحقیق ،شاخص رضایتمندی کلی از فضای کالبدی و متغیر مستقل عبارت است از :رضایتمندی
ساکنین از وضعیت حمل و نقل

جدول  �Model SummaryStd. Error of the Estimate :61میزان
Std. Error of the
Estimate
0/536

میزان

R Square
0/ 154

میزان R

مدل
1

0/ 393

Source: Research findings

یباشد ناشن هک     
یباشد که مقدار ضریب همبستگی ( )Rبین متغیرها  0/ 393می ی
نتایج حاصله از جدول باال حاکی از این م 
میدهد بین متغیر مستقل و متغیر وابسته تحقیق همبستگی ضعیف وجود دارد.
جدول بعدی این آزمون مربوط به جدول  ANOVAاست که که برازندگی مدل را مورد بررسی قرار میدهد.
جدول  : 17جدول ANOVA
مقدار

سطح معنی داری
0/ 002

مدل

F
10 /93

total Residual Regression

Source: Research findings

متغیر وابستهY :

یتوان نتیجه گرفت که مجموع لقتسم ریغتم ه    
با توجه به معنی داری مقدار آزمون  Fدرسطح خطای کوچکتر از  0/50م 
ذکر شده قادرند یغت  ی لک یدنمتیاضر صخاش تار ی لحم زا هههههه ههههههه را در این نمونههه بیاننن کند ..خروج لودج ،یدعب ی    
 coiefficientsمیباشد ،که این جدول میزان تأثیر متغیر در مدل را نشان میدهد.
جدول  : 18رابطه وتاثیر متغیر رضایتمندی از مسکن بر رضایتمندی کلی از محله
تحلیل همبستگی
سطح معنی داری
0/ 002

مقدار t
3/ 22

بهای استاندارد شده
ضری 

ضریبهای استاندارد نشده

 Betaمقدار

انحراف معیار

0/ 393

مدل تحلیلی
 Bمقدار
0/ 370

0/ 115
Source: Research findings

رضایتمندی

همانطور که در جدول باال مشخص است بر اساس میزان سطح معنیداری ( ،)P-Valueشاخص رض و لمح زا یدنمتیا
نقل بر رضایتمندی از محله اثرگذار است .این امر بدان معنا میباشد که بین  2عامل این نمونه رابطه معنادار وج و دراد دو
شاخص رضایتمندی از حمل و نقل با مقدار ضریب استاندارد شده ( 0/ 352 )Betaت فیعض ریثأ ی قترا رد  ااا اااا س لماوع حط   
رضایتمندی کلی در نمونه مورد بررسی دارا میباشد .بهعبارت دیگر میتوان گف طبار ت هه ههه ض یع ففف و مس سستقیم ب قترا نی اا ااا
رضایتمندی کلی بهوسیله عوامل رضایتمندی از وضعیت حمل و نقل وجود دارد.
در این بخش متغیر وابسته تحقیق ،شاخص رضایتمندی کلی از فضای کالبدی و متغیر مستقل عبارت است از :رضایتمندی
ساکنین از وضعیت ایمنی

جدول  �Model SummaryStd. Error of the Estimate : 19میزان
Std. Error of the
Estimate
0/657

میزان

R Square
0/063

Source: Research findings

میزان R

مدل

0/006

1

یباشد ناشن هک     
یباشد که مقدار ضریب همبستگی ( )Rبین متغیرها  0/006می ی
نتایج حاصله از جدول باال حاکی از این م 
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میدهد بین متغیر مستقل و متغیر وابسته تحقیق همبستگی قوی وجود دارد.
جدول بعدی این آزمون مربوط به جدول  ANOVAاست که که برازندگی مدل را مورد بررسی قرار میدهد.
جدول  : 20جدول ANOVA
مقدار

سطح معنی داری
0/ 00

F
32 / 112

مدل

total Residual Regression
Source: Research findings

متغیر وابستهY :

یتوان نتیجه گرفت که مجموع لقتسم ریغتم ه    
با توجه به معنی داری مقدار آزمون  Fدرسطح خطای کوچکتر از  0/50م 
ذکر شده قادرند یغت  ی لک یدنمتیاضر صخاش تار ی لحم زا هههههه ههههههه را در این نمونههه بی دنک نا  ... ..خروج لودج ،یدعب ی    
 coiefficientsمیباشد ،که این جدول میزان تأثیر متغیر در مدل را نشان میدهد.
جدول  : 21رابطه وتاثیر متغیر رضایتمندی از مسکن بر رضایتمندی کلی از محله
تحلیل همبستگی
سطح معنی داری
0/ 00

مقدار t
5/66

بهای استاندارد شده
ضری 

ضریبهای استاندارد نشده

 Betaمقدار

انحراف معیار

0/006

0/6 13
Source: Research findings

مدل تحلیلی
 Bمقدار
0/ 773

رضایتمندی

ی بر
همانطور که در جدول باال مشخص است بر اساس میزان سطح معنیداری ( ،)P-Valueشاخص رضایتمندی از ایمنی ی
رضایتمندی ازفضای کالبدی محله اثرگذار است .این امر بدان معنا میباشد که بین  2عامل این نمونه رابطه معن وجو رادا د   
یای در ارتقاا س لماوع حط   
دارد و شاخص رضایتمندی از ایمنی با مقدار ضریب استاندارد شده ( 0/006 )Betaتأثیر قووو 
رضایتمندی کلی در نمونه مورد بررسی دارا میباشد .بهعبارت دیگ م ر یی یی
ی و مس قترا نیب میقت ااا اااا
یت طبار تفگ ناو ههه هههه قوی ی
رضایتمندی کلی از فضای کالبدی محله بهوسیله عوامل رضایتمندی از وضعیت ایمنی فضای کالبدی وجود دارد.

نمودار ( :)1روایی مدل پژوهش

یهای فضایی-کالبدی و321 ...
تحلیلی بر نابرابر 

نتیجهگیری
یتوان نتیجه گیری کرد در همهههی ابع هعلاطم دروم دا    
با توجه به ارقام خروجی نرم افزار در آزمون  tتک نمونهای م 
شامل خدمات شهری ،حمل و نقل ،ایمنی ،مسکن و رضایتمندی کلی وضعیت موجود در سطحی پاایینتررر از س حط
یباشد که وضعیت در همهی ابعاد کالبدی و فضایی از نظر س نینکا
متوسط قرار دارد و در حقیقت موید این مطلب م 
نا بسامان بوده و الزم است نسبت به ارتقای همهی این ابعاد اقدامات الزم صورت گیرد .اما پس از رگرس یریگ نوی   
یشویم که لدم قبط   
و پیدا کردن رابطهی بین رضایتمندی کلی و هریک از شاخصهای چهارگانهی دیگر متوجه م 
نهایی بدست آمده خدمات شهری تقریبًاًا رابطهی معنا داری با رضایتمندی کلی نداشته و دو شاخص حم و لقن و ل
یای با
مسکن و سؤاالت مربوط به آنها ارتباط ضعیفی را با رضایتمندی کلی دارند اما شاخص ایمنی رابطهههی قووو 
  

رضایتمندی کلی داشته که مؤکد آن است که به منظور ارتق نکاس یدنمتیاضر ا ا رتشیب تسا مزال ن ی مادقا ن ا  ت در    
بخش ایمنی صورت گیرد .عدم وجود حمایتهای سازماندهی شده در بخش عمومی و دولتی از سرپناه در مح تال
مذکور ،عدم امکان دستیابی آنان به منابع مورد نیاز س  یزاسون و یزاسهب و زیهجت مدع ،تخا ممممم ممممممس یناوتان و نک   

   

اقتصادی ساکنین در استفاده از مواد و مصالح مناسب و همچن  دعاوق و نیناوق تیاعر مدع نی ا کحتس ا و انب م ...

مقولهی ایمنی را در اینگونه سکونتگاهها تبدیل به چالش بزرگی کرده است .با توجه به بررسیها ی بعمل آمده نتیجه
حاکی ازان است که رضایتمندی ازوضعیت ایمنی درفضای کالبدی ازاهمیت زیادی برخوردارمی باشد و بدلیل بافت
فرسوده و ناکارامد و معابر تنگ که خدمات رسانی رادچارمشکل نموده این مهم در س لتخم هعلاطم دروم هاگتنوک     
شده است .این پژوهش بعنوان دست اوردعلمی وکاربردی تهیه گردیده که با تدوین راهبرده یا ی یارجا  ی  اب  ههه ه هههههدف
یهاا و
تهای موجودتوسط مدیریت شهری (شهردار 
ساماندهی و فراهم نمودن زمینههای الزم در جهت رفع محدودی 
یگردد .بنابراین الزم است
مسکن و شهرسازی) از جمله اهداف اساسی طرح توانمندسازی در این بخش محسوب م 
مطالعات واقدامات ذیل مورد نظر قرارگیرد.
 -1مطالعات الگوی بهینه مسکن :این مطالعات با هدف تطابق دادن نیازها ب رد نکسم عون ا

شنریقف تالحم ی و ن    

یگردد.
همچنین طراحی الگوهای متناسب با سطوح کوچک زمین در محالت مورد نظر تهیه م 
 -2مطالعات الگوی بهینه تکنولوژی ساخت :در این مطالعات نوع تکنولوژی ساخت و م رب دیکأت اب حلاصم و داو

   

کاهش هزینه تولید مسکن و انطباق آن با استانداردهای مورد قبول ،تهیه و برای اجراء در اختیار دستگاههاای مج یر
یگیرد.
و ساکنین قرار م 
-3گروههای همیار مسکن :این گروهها از میان اف رد بلطواد دار    رشتههههاای م لیکشت نکسم تخاس زاین درو      
یگردند ،در این راستا با در اختیار قرار دادن امکانات و تجهیزات الزم گروههای م رد و زیهجت رظن درو
م

تالحم     

یکنند.
فعالیتهای مشاورهای ـ راهنمایی و آموزشی را آغاز م 
پیشنهادها
-فرهنگسازی و اطالعرسانی چالشهای مناطق حاشیه شهرها و استفاده از ظرفیت معتمدین و افراد متنفذ این مناطق
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   در جهت کنترل ساختوسازها غیره مجاز و توسعه افسارگسیخته این مناطق که حلقه مفقودهای در مد یرهش تیری
.یباشد و احیای آن قطعًاًا موثرخواهد بود
م
. تشويق سازمانهای غیردولتی براي حضور و مشاركت در امر ساماندهي و توانمندسازي اجتماعات  

        تنوكس در

تينما

و نكسم

 برقراري سازوکار الزم ق قح زا ينابيتشپ و يقوقح تافالتخا لح يارب ينونا.سکونتگاههای غیررسمی موجود

 تقويت و ايفاي نقش تضمینکننده و تنظیمکننده در جهت دسترسي همگان و در حد توان م  يلا ااقش را کمممدرآمددد.شهري به نهادههاي مسكن
   

 حمايت بخش دولتي – عمومي از خانهسازي خانوارهاي متقاضي کمدرآمد و تشويق بخ هب يلحم يصوصخ ش.حهاي انبوهسازی در اين زمينه
 عرضهي كاال و خدمات موردنیاز آنها و اولويت دادن به اجراي طر
. بازنگري كليه قوانين و مقررات محدودکننده دسترسي اقشار کمدرآمد به تسهيالت و اعتبارات رسمي-

     يامرس ههه ههههي اول وخ هي د مدرم

سانداز مسكن و اشتغال ب و تكراشم ا
  ايجاد صندوقهای محلي براي خرده وام و پ. عمومي و خصوصي،ضمن بهرهگيري از منابع دولتي

قهاي وام محلي موردنظر
  تخصيص بخشي از وامهاي يارانهاي بخش دولتي براي تأمين مالي اوليهي صندو-
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